
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання методичного семінару  

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

від 29 листопада  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. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри.   

2. Про завдання кафедри по створенню нового та оновлення існуючого 

методичного забезпечення на  2018-2019 навчальний рік.  

3. Про проведення «круглого столу» із представниками виробництва та 

науково-освітніх установ щодо обговорення змісту навчального плану 

магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».  

4. Різне. 

 
СЛУХАЛИ 1: Інформацію стосовно проведених відкритих занять викладачами 

кафедри в 1 семестрі.  Викладачами в 1 семестрі були заплановані та проведені 

наступні відкриті заняття:  

ГРАФІК 
проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом  

в осінньому семестрі 2018-2019 навчального року 
 

№ з/п 
Прізвище та ініціали 

викладача 
Дата 

проведення 
Найменування теми занять 

1 Болтянська Л.О. 01.10.18 
Витрати виробництва і реалізації 
продукції 

2 Андрєєва Л.О. 15.10.18 
Стратегії торгівельного 
підприємства.  
Основи бізнес-планування 



3 Грицаєнко Г.І. 18.10.18 
Системи економічного управління 
підприємством 

4  Завадських Г.М. 06.10.18 Господарський комплекс України 

5 Лисак О.І. 15.10.18 Державне регулювання цін 

6 Педченко А.П. 17.09.18 
Узагальнюючі статистичні 
показники 

7 Тебенко В.М. 09.10.18 
Особливості прийняття рішень в 
господарській діяльності 

8 Грицаєнко М. І. 03.10.18 
Управління інвестиційною 
діяльністю 

9 Прус Ю.О. 17.09.18 
Поняття комерціалізації результатів 
наукових досліджень 

УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію прийняти до відома. 

2. Заняття були проведені на відповідному науково-

методичному рівні, згідно з робочими програмами дисциплін, 

питання розкрити повністю. 

3. Більшу увагу приділяти інтерактивним методам навчання 

та впровадженню інформаційних та телекомунікаційних 

засобів передачі інформації. 

 
СЛУХАЛИ 2: Про завдання кафедри по створенню нового та оновлення 

існуючого методичного забезпечення на новий навчальний рік. Інформація  в.о. 

завідувача кафедри  -  к.е.н. доц. Болтянської Л.О. 

УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію прийняти до відома. 

2. Оновити методичне забезпечення дисциплін на новий рік 

згідно з планом. 

 
СЛУХАЛИ 3: Про проведення «круглого столу» із представниками 

виробництва та науково-освітніх установ щодо обговорення змісту навчального 

плану магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Інформація  в.о. завідувача кафедри  -  к.е.н. доц. Болтянської Л.О. 

УХВАЛИЛИ:  1. Інформацію прийняти до відома. 



2. Провести круглий стіл із представниками виробництва та 

науково-освітніх установ щодо обговорення питань дуального 

навчання та корегування змісту навчального плану. 

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

 

 

Секретар                                                                           В.М. Тебенко  

 

 


