
ПРОТОКОЛ  № 4 

  засідання методичного семінару  

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

від  23 травня  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. Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри.  

2. Обговорення результатів проведення атестації студентів за дуальною 

формою навчання, на відкритому засідання кафедри с запрошенням 

виробничників та роботодавців. 

3. Обговорення планів по навчально-методичній роботі на 2019-2020 

навчальний рік. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ 1: Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри. 

Інформація: к.е.н., доц.. Тебенко В.М. 

УХВАЛИЛИ:  1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Навчально-методичну роботу кафедри за рік вважати 

задовільною 

3.Посилити в наступному році роботу з методичного 

забезпечення самостійної роботи студентів. 

4. Своєчасно оновлювати інформацію з дисциплін кафедри на 

навчально-інформаційному порталі ТДАТУ.  

 

СЛУХАЛИ 2: Обговорення результатів проведення атестації студентів за 

дуальною формою навчання, на відкритому засідання кафедри с запрошенням 



виробничників та роботодавців. Інформація ведучих викладачів кафедри: 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. Атестацію вважати задовільною. 

3.Прийняти до уваги зауваження роботодавців щодо  

корегування навчальних планів. 

 

СЛУХАЛИ 3: Обговорення планів по навчально-методичній роботі на 2019-

2020 навчальний рік. Інформація ведучих 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.Розробити та затвердити план підготовки методичного 

забезпечення дисциплін кафедри на новий навчальний рік. 

3.Передбачити збільшення питомої ваги аудиторного часу в 

комп’ютерних класах у загальному фонді аудиторних занять 

для кращого оволодіння студентами методами економіко-

математичного моделювання та інших сучасними методами 

дослідження. 

 

 

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

 

 

Секретар                                                                           В.М. Тебенко  

 


