
Графік проведення засідань кафедри цивільного і господарського права та 

процесу на І семестр 2022-23 н.р. 

 
№ 

п\п 

Тема засідання Дата 

проведення 

Час 

проведе 
ння 

Місце 

проведення 

1 1. Затвердження педнавантаження на 2022/2023 н.р. 
2. Про внесення змін та доповнень до робочих та 

навчальних програм. 

3. Затвердження графіків: виходу на роботу викладачів 

кафедри, взаємовідвідувань занять та проведення 

консультацій. 

4. Затвердження тематики курсових робіт. 
5.Затвердження положення про науковий гурток з 
цивільного права та плану засідань гуртка. 

30 серпня 

2022р. 

13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

2 1. Про план профорієнтаційної роботи на 1-й семестр 

2022/2023 н.р. 

2. Про затвердження плану науково-виховних заходів 

на 2022/2023 н.р. 

3. Про внесення змін та доповнень до робочих та 

навчальних програм, силабусів, презентацій та 

анотацій навчальних дисциплін. Врахування відгуків 

стейкхолдерів. 

4. Про план стажування викладачів кафедри. 

13 вересня 

2022р. 

13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

3 1. Про підготовку до проведення щорічної 
міжнародної конференції. 

2. Про затвердження білетів для студентів денної та 

заочної форм навчання. 

3. Про дотримання робочої дисципліни викладачами 

кафедри. 

4. Про оновлення інформації на інтернет сторінці 

кафедри. 
5. Про затвердження комплексних контрольних робіт 
для студентів. 

18 жовтня 
2022р. 

13 год 30 
хв. 

вул. Самчука, 
9, 

ауд.526 

4 1. Про дотримання трудової дисципліни викладачами 

кафедри. 

2. Про стан оновлення інформації на інтернет сторінці 

кафедри. 

3. Про затвердження пакетів ККР. 

4. Про скерування на практичне стажування викладачів 

кафедри: 

22 
листопада 
2022р. 

13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

5 1. Стан підготовки до проведення екзаменаційної сесії. 

Наявність комп'ютеризованих тестових завдань для 

студентів денної форми навчання. 

2. Про подання викладачами кафедри матеріалів до 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

"Актуальні проблеми правового регулювання в Україні 
та країнах близького зарубіжжя" 

20 грудня 
2022р. 

13 год 30 
хв. 

вул. Самчука, 
9, 
ауд.526 

 

Завідувач кафедри                       доц. Горецька Х.В. 

Декан юридичного факультету                     проф. Котуха О.С. 



Графік проведення засідань кафедри цивільного і господарського права 

та процесу на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

 
№ 

п\п 

Тема засідання Дата 

проведення 

Час 

проведе 
ння 

Місце 

проведення 

1 1. Про профорієнтаційну роботу викладачів кафедри. 
2. Про присутність викладачів на загальних заходах що 
проводяться ЛТЕУ. 

3. Наукові заходи кафедри цивільного і господарського 

права та процесу. Виконання. 

4. Про затвердження Положення про науковий гурток з 
цивільного права України. 

5. Про затвердження графіку проведення засідань наукового 
гуртка з цивільного права України на ІІ семестр 2022-2023 

н.р. 

6. Про затвердження пакету ККР з цивільного права 
України. 

Лютий 2023 13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 
ауд.526 

2 1. Виконання плану роботи кафедри. 

2. Про підготовку студентів до студентської конференції. 

Березень 

2023 

13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 
ауд.526 

3 1. Про дотримання викладачами трудової дисципліни. 

2. Про проведення наукових заходів викладачами кафедри. 

3. Затвердження білетів. 

4. Про профорієнтаційну роботу викладачів кафедри. 

Квітень 2023 13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

4 1. Про підготовку звітів: про роботу кафедри 2022-2023 н.р., 

про науково-дослідну роботу викладачів кафедри за 2022- 
2023 н.р. 
2. Затвердження білетів на державні екзамени. 
3. Про підготовку звіту з наукової та виховної роботи. 

Травень2023 13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

5 1. Прогнозоване педнавантаження викладачів кафедри 

цивільного і господарського права та 

процесу на 2023/2024 н.р. 
2. Про результати проведення навчально-виховних наукових 

та профорієнтаційних заходів викладами кафедри у 2022- 
2023 н.р. 

3. Звіти викладачів кафедри про навчально-методичну і 

наукову роботу за період з вересня 2022 року по червень 

2023 року. 
4. Про рейтингове оцінювання діяльності викладачів 
кафедри. 
5. Затвердження звітів про роботу кафедри та виконання 
педнавантаження викладачами кафедри у 2022-2023 н.р. 
6. Оновлення робочих програм кафедри. 

Червень 2023 13 год 30 

хв. 

вул. Самчука, 

9, 

ауд.526 

 
 

Завідувач кафедри                       доц. Горецька Х.В. 

Декан юридичного факультету                     проф. Котуха О.С. 


