
ПРОТОКОЛ  № 1 

  засідання методичного семінару  

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

від  20 вересня 2018 р. 

 

ПРИСУТНІ:  в.о. зав. каф. к.е.н., доц.  Болтянська Л.О., д.е.н., проф.  Яворська 

Т.І,  к.е.н., доц. Грицаєнко Г.І.,  к.е.н. доц.. Тебенко В.М., к.е.н., доц.. 

Педченко Г.П., к.е.н., доц. Андрєєва Л.О.,  к.е.н., доц.. Завадських 

Г.М.,  к.е.н. , доц. Лисак О.І., к.е.н., ст. викл. Грицаєнко М.І.  

 
Порядок денний: 

1. Про  вдосконалення якості   змісту завдань комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін ОР «Магістр». 

2. Про стан підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін  

кафедри до навчального року. 

3. Про передачу інформації щодо наукової діяльності працівників  

кафедри до бібліотеки. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ 1: Викладачів  професійно -орієнтованих дисциплін про методичні 

підходи щодо вдосконалення змісту завдань комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін ОР «Магістр». Інформація 

викладачів кафедри: д.е.н., проф. Яворської  Т.І., к.е.н., доц.. Грицаєнко Г.І., 

к.е.н., доц.. Болтянської Л.О., к.е.н., доц. Тебенко В.М. 

УХВАЛИЛИ:  1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Розширити перелік питань з основних професійних 

дисциплін комплексного державного кваліфікаційного екзамену. 

3. Оновити окремі практичні завдання комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену.  

4. Більш детально конкретизувати критерії оцінювання 

комплексного державного кваліфікаційного екзамену. 



 

СЛУХАЛИ 2: Про стан підготовки навчально-методичних комплексів 

дисциплін  кафедри до навчального року. Інформація викладачів кафедри: 

д.е.н., проф. Яворської  Т.І., к.е.н., доц.. Грицаєнко Г.І., к.е.н., доц.. Болтянської 

Л.О. , к.е.н. доц.. Тебенко В.М., к.е.н., доц.. Педченко Г.П., к.е.н., доц. Андрєєва 

Л.О., к.е.н., доц.. Завадських Г.М.,  к.е.н., доц. Лисак О.І. , ст. викл. Грицаєнко 

М.І.  

УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію прийняти до відома. 

2. Внести корективи в методичне забезпечення дисциплін 

згідно з новими нормами часу. 

 

СЛУХАЛИ 3: Про передачу інформації щодо наукової діяльності 

працівників  кафедри до бібліотеки. Інформація  к.е.н., доц. Болтянської  

Л.О. 

УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію прийняти до відома.  

2. Забезпечити передачу елементів наукової діяльності 

працівників в електронному вигляді для розміщення 

публікацій в Інституційному репозитарії Таврійського 

державного агротехнологічного університету.   

 
 
 
 
 
 
в.о. зав. кафедри, 
 к.е.н, доц.                                                                             Л.О. Болтянська 

 

 

Секретар                                                                           В.М. Тебенко  

 


