
Графік засідань кафедри товарознавства та експертизи в митній справі у 

I семестрі 2020 – 2021 н.р. (вул. У. Самчука, 9, каб.  301 о 14.00). 

 

1 засідання - 30 серпня 2020 р. 

1. Про педагогічне навантаження на 2020-2021 н.р. та його розподіл між 

науково-педагогічними працівниками кафедри  

2. Про стан готовності силабусів  програм на 2020-2021 н.р. 

3. Про готовність  навчальних лабораторій та спеціалізованих  кабінетів 

кафедри до занять 

4. Про завдання кафедри на новий 2021-2021 н.р. 

5. Різне 
 

2 засідання – 2 жовтня 2020 р.  

1. Про підсумки набору студентів на 1 курс за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

2. Про коректування кафедрального педнавантаження на 2020-2021 н.р. 

3. Про виконання плану видання методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, які закріплені за кафедрою 

4. Про розроблення плану заходів щодо взаємодії між кафедрою та 

Львівським НДЕКЦ МВС України 

5. Затвердження графіків відкритих занять, взаємовідвідувань та 

консультацій викладачами кафедри 

6. Обговорення проекту нового Положення про рейтингування  

7. Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка на 2020-2021 

н.р. 

8. Попередній розгляд кандидатської дисертації здобувача кафедри М.П. 

Стефаника 

9. Різне 

 

3 засідання – 21 жовтня 2020 р. 

1. Про оновлення інформації про склад науково-педагогічних працівників 

кафедри для сайту університету та зміна його структури 

2. Затвердження тем курсових робіт з дисципліни «митна справа» 

3. Про затвердження тем дипломних робіт  для здобувачів вищої освіти ОС 

"магістр" 1-го курсу 

4. Про стан виконання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти ОС 

"магістр" 2-го року навчання 

5. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу ОР 

«бакалавр» зі спец. 076 за ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

6. Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників кафедри 

7. Про стан виконання наказів ректора та ухвал ЛТЕУ та факультету ТУСО 

8. Різне 



4 засідання 25 листопада 2020 р. 

1. Про підготовку до переддипломної практики магістрів 

2. Про стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри 

3. Про реалізацію концепції вищої школи - дуальна освіта 

4. Аналіз змісту та шляхи удосконалення освітньо-професійної програми 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за  спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

5. Про впровадження у навчальний процес результатів опитування 

стейкхолдерів  

6. Різне 

5 засідання 23 грудня 2020 р. 

 

1. Про підготовку до захисту дипломних робіт студентів ОС "магістр" 

2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії 

3. Про результати взаємовідвідувань лекцій і лабораторно-практичних занять 

4. Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про виконання 

індивідуальних планів 

5. Звіт про роботу наукового студентського гуртка за 2020-2021 н.р. і 

затвердження плану роботи гуртка на 2021-2022 н.р. 

6. Про затвердження плану видання навчально-методичної літератури на 

2021 р. 

7. Про стан профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри 

8. Різне 

 

 

Завідувач кафедри товарознавства     проф. І.В. Ємченко 

та експертизи в митній справі 


