
ПЛАН 

 

засідань кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Львівського торговельно-економічного університету 

на ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

№ Питання для розгляду Доповідає Готує 

30.01.2020 р. (Протокол № 7) 

1.  Про звіти викладачів кафедри про виконання педагогічного 

навантаження у 1 семестрі та уточнення плану навантаження на 2 

семестр 2019/20 н.р.  

Міщук І.П. Міщук І.П. 

2.  Про підсумки виконання та результати перерецензування курсових 

робіт студентів денної форми повного терміну навчання 

Шалева О.І. Наукові 

керівники 

3.  Про підсумки переддипломної практики студентів спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОР "магістр" 

Середа С.А. Керівники 

практики 

4.  Про результати наукової роботи студентів-випускників спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОР "магістр" 

Олексин І.І. Наукові 

керівники 

5.  Про готовність дипломних робіт студентів спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОР "магістр" та 

проведення попереднього захисту 

Шалева О.І. Наукові 

керівники 

6.  Про затвердження графіка проведення відкритих занять 

викладачами кафедри у ІІ семестрі 2019/20 н.р. 

Середа С.А. Середа С.А. 

7.  Про затвердження графіка взаємовідвідування лекцій, 

семінарських і практичних занять викладачів кафедри у ІІ семестрі 

2019/20 н.р. 

Середа С.А. Середа С.А. 

8.  Про затвердження графіка консультацій викладачів кафедри  на ІІ 

семестр 2019/20 н.р. 

Середа С.А. Середа С.А. 

9.  Різне   

14.02.2020 р. (Протокол № 8) 

1.  

 

Про підсумки захисту дипломних робіт студентами 2018 р. набору 

та результати внутрішньовузівського конкурсу дипломних робіт з 

спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  у 

2019/2020 н.р.   

Міщук І.П. Середа С.А. 

2.  Про хід виконання заходів з професійної орієнтації абітурієнтів на 

2020/2021 н.р. 

Шиндировсь-

кий І.М. 

Викладачі 

кафедри 

3.  Про використання сучасних технологій організації навчального 

процесу при викладанні дисциплін кафедри ПТЛ 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

4.  Обговорення КНМЗД «Організація торгівлі» та «Інновації в 

готельному господарстві» 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

5.  Про організацію роботи студентського наукового гуртка в ІІ 

семестрі 2019/20 н.р. та підготовку до ХУІІ науково-практичної 

конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації 

України "Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства" 

Олексин І.І. Середа С.А. 

6.  Про результати взаємовідвідування занять на кафедрі у І семестрі Шалева О.І. Викладачі, 

Середа С.А. 

7.  Різне   

24.03.2020 р. (Протокол № 9) 

1.  Інформація про рішення Вченої Ради ЛТЕУ та  Вченої ради 

ФТУСО 

Міщук І.П.  

2.  Про викладання дисциплін кафедри на спеціальностях ФТУСО за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в контексті опитування стейкхолдерів 

Шалева О.І. Керівники 

програм 

3.  Про якість дистанційних курсів кафедри та їх використання в 
навчальному процесі за денною та заочною формами навчання 

Міщук І.П. Викладачі 

кафедри 

4.  Про підсумки виконання та результати перерецензування курсових 
робіт студентів заочної форми навчання  

Шалева О.І. Наукові 

керівники 



5.  Обговорення КНМЗД «Реінжиніринг бізнес-процесів» та «Публічні 
закупівлі» 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

6.  Звіт аспірантів кафедри про роботу в 2019/20 н.р. Аспіранти  

 

Аспіранти  

Наукові 

керівники 

7.  Обговорення відкритого заняття Шалева О.І. Викладачі  

8.  Різне   

24.04.2020 р. (Протокол № 10) 

1.  Інформація про рішення Вченої Ради ЛТЕУ та  Вченої ради 

ФТУСО 

Міщук І.П.  

2.  Про підсумки поточної атестації знань студентів, результати 

проведення РКР та завдання кафедри з поглиблення знань 

студентів у контексті результатів опитування здобувачів вищої 

освіти 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

3.  Про хід виконання заходів з професійної орієнтації абітурієнтів на 

2020/21 н.р. 

Шиндировсь-

кий І.М. 

Викладачі 

кафедри 

4.  Обговорення КНМЗД  "Міжнародна логістика" та "Інспектування 

підприємств торгівлі" 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

5.  Про результати участі студентів спец. 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових і дипломних робіт  

Міщук І.П.  

6.  Про наукову роботу кафедри у ІІ семестрі та підготовку до 

проведення науково-практичної конференції професорсько--

викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ 

Олексин І.І. Викладачі 

кафедри 

7.  Про хід виконання дипломних робіт студентами ОС "магістр" спец. 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 1 курсу 

денної та заочної форми навчання  

Шалева О.І. Наукові 

керівники 

8.  Про підготовку до проведення кваліфікаційних іспитів і 

затвердження програм, переліку питань та завдань для їх 

проведення для студентів ОР "бакалавр" спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної 

форм навчання  

Міщук І.П.  Олексин І.І., 

Шалева О.І., 

Середа С.А. 

9.  Обговорення відкритого заняття Шалева О.І. Викладачі  

10.  Різне   

21.05.2020 р. (Протокол № 11) 

1.  Інформація про рішення Вченої Ради ЛТЕУ та  Вченої ради 

ФТУСО 

Міщук І.П.  

2.  Про підготовку до проведення весняно-літньої екзаменаційної сесії 

і затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри 

Міщук І.П. Лектори 

3.  Про перегляд ОПП відповідно до рекомендацій стейкхолдерів Міщук І.П. Керівники 

програм 

4.  Про оновлення і затвердження тематики курсових робіт з 

"Торговельного підприємництва та комерційної діяльності" 

Шалева О.І. Шалева О.І. 

5.  Про організацію проходження виробничої практики студентів  ОР 

«бакалавр» та "магістр" спец. 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»  

Середа С.А. Середа С.А. 

6.  Про хід виконання заходів з професійної орієнтації абітурієнтів на 

2020/21 н.р. 

Шиндировсь-

кий І.М. 

Викладачі 

кафедри 

7.  Обговорення КНМЗД "Торговельне підприємництво та комерційна 

діяльність" та "Обладнання підприємств торгівлі" 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

8.  Обговорення відкритого заняття Шалева О.І. Викладачі  

9.  Різне   

4.06.2020 р. (Протокол № 12) 

1.  Про підготовку до набору студентів на 2020/2021 н.р. і виконання 

плану з профорієнтації 

Міщук І.П. Шиндировсь-

кий І.М. 

2.  Про підсумки роботи студентського наукового гуртка у 2019/2020 

н.р. 

Середа С.А. Середа С.А. 

3.  Про результати науково-дослідної роботи кафедри у 2019/2020 н.р. Олексин І.І. Викладачі 



кафедри 

4.  Про затвердження оновленої тематики дипломних робіт для 

студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

5.  Про затвердження результатів рейтингування викладачів кафедри  Міщук І.П. Олексин І.І., 

Шалева О.І. 

6.  Про результати взаємовідвідування занять викладачами у ІІ 

семестрі 

Шалева О.І. Викладачі, 

Середа С.А. 

7.  Звіт викладачів про виконання плану видання за 2019/2020 рік Шалева О.І., 

викладачі 

Викладачі 

кафедри 

8.  Про хід підготовки навчальних посібників та монографій 

авторськими колективами 

Міщук І.П. Авторські 

колективи 

9.  Різне   

25.06.2020 р. (Протокол № 13) 

1.  Про підсумки складання кваліфікаційних екзаменів студентами ОС 

«бакалавр» спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» у 2019/20 н.р. 

Шалева О.І. Члени ЕК 

2.  Про звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних 

планів роботи за 2019/2020 н.р. 

Викладачі 

кафедри 

Викладачі 

кафедри 

3.  Про затвердження робочих програм з дисциплін кафедри на 

2020/21 н.р. 

Шалева О.І. Викладачі 

кафедри 

4.  Про результати весняно-літньої екзаменаційної сесії студентів 

денної форми навчання 

Викладачі 

кафедри 

Викладачі 

кафедри 

5.  Про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2020/21 

н.р.  

Міщук І.П. Середа С.А. 

6.  Розгляд і затвердження методичного забезпечення навчальних 

дисциплін кафедри на 2020/2021 н.р. 

Міщук І.П. Лектори 

7.  Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2020/21 

н.р. 

Викладачі Викладачі 

8.  Обговорення і затвердження звіту про роботу кафедри у 2019/2020 

н.р. 

Міщук І.П. Олексин І.І., 

Шалева О.І., 

Середа С.А., 

Шиндиров-

ський І.М. 

9.  Обговорення і затвердження плану роботи кафедри на 2020/2021 

н.р. 

Міщук І.П. Олексин І.І., 

Шалева О.І., 

Середа С.А., 

Шиндиров-

ський І.М. 

10.  Про готовність кафедри до роботи у 2020/2021 н.р. Міщук І.П. Середа С.А. 

за графіком навчального процесу або по мірі надходження відповідних матеріалів 

11.  Про затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін, які 

читаються для студентів заочної форми навчання  

  

12.  Призначення рецензентів та рекомендація до друку методичних 

розробок 

  

13.  Обговорення дисертацій, авторефератів дисертацій, підручників та 

інших наукових і навчально-методичних матеріалів  

  

 

 

Зав. кафедри підприємництва, 

 торгівлі та логістики, проф.                                                    І.П. Міщук  


