
ПРОТОКОЛ  № 3 

  засідання методичного семінару  

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

від  21 березня  2019 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 методичних підходів до наповнення робочих програм по 

навчальним дисциплінам 2 та 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня «Бакалавр».  

2. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри.  

3. Про методичне забезпечення навчальних практик та дипломного 

проектування. 

4. Різне 

 
СЛУХАЛИ 1: Про завдання кафедри до наповнення робочих програм по 

навчальним дисциплінам 2 та 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня «Бакалавр». Інформація  в.о. 

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

УХВАЛИЛИ:  1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Розробити та затвердити методичною комісією необхідне  

методичне супроводження нових дисципліни кафедри  для 

здобувачів  першого рівня  вищої  освіти   “Бакалавр”                                       

освітньо-професійної програми  «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» зі спеціальності 076 -“Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” 



СЛУХАЛИ 2: Інформацію стосовно проведених відкритих лекцій викладачами 

кафедри в 2 семестрі.  Викладачами в 2 семестрі були заплановані та проведені 

наступні відкриті заняття: 

ГРАФІК 
проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри ПТБ в 

весняному семестрі 2018-2019 навчального року 
 

№ 
з/п 

Прізвище та 
ініціали 

Дата Назва дисципліни Найменування теми занять 

1 Болтянська Л. О. 04.02.19 Економіка підприємства 
Товарно-цінова політика 

підприємства 

2 Яворська Т.І. 19.03.19 
Методологія та організація 

наукових досліджень 

Загальні методи наукових 

досліджень 

3 Андрєєва Л. О. 06.03.19 Торговельне підприємництво 
Стратегії торговельного 

підприємництва 

4 Грицаєнко Г. І. 29.01.19 Економічний аналіз Порівняльний аналіз 

5 Завадських А. М. 28.01.19 Регіональна економіка Регіон в системі ТПП 

6 Лисак О. І. 12.02.19 Економічне ціноутворення Методи ціноутворення 

7 Педченко А. П. 22.01.19 Статистика Подання статистичних даних 

8 Тебенко В. М. 30.01.19 
Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Сучасні організаційні форми 

реалізації інновацій 

9 Грицаєнко М.І. 28.01.19 
Основи біржового 

підприємництва 

Історія виникнення та розвитку 

бірж 

 

УХВАЛИЛИ: 1.Інформацію прийняти до відома. 

2. Заняття були проведені на достатньому науково-

методичному рівні, згідно з робочими програмами дисциплін, 

питання розкрити повністю. 

3.Активізувати роботу по впровадженню інтерактивних 

методів навчання, особливу увагу приділити покращенню 

методики викладання  дисциплін нової спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

4. Зробити наочні слайди з основних тем дисциплін. 

 



СЛУХАЛИ 3: Про методичне забезпечення навчальних практик та дипломного 

проектування. 

 
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Необхідно оновити щоденник практики. 

3.Розробити методичні рекомендації для дипломного 

проектування ОР «Магістр» за оновленою тематикою та 

затвердженою структурою. 

4. По результатах проведених навчальних практик провести 

щорічну конференцію студентів.  

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

 

 

Секретар                                                                           В.М. Тебенко  

 


