
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 

 від 5 грудня 2020 року 

 

Присутні: всі викладачі кафедри 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 

1.  
Організація та проведення зимової екзаменаційної 

сесії та допуски студентів до неї. 

Буднікевич І.М. 

Викладачі 

2.  

Обговорення відкритих занять, що відбулися у 

першому семестрі та рівень викладання кафедрою 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Черданцева І.Г. 

Викладачі  

3.  

Про рекомендацію до друку монографії Крупенної 

І.А. «Маркетингові інструменти трансформації 

системи регіональних ринків » 

Кифяк О.В. 

4. 

Про допуск до захисту випускних кваліфікаційних 

робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

студентів VI Овсеєнка Євгенія та Павлюк Анастасії 

Буднікевич І.М. 

Наукові 

керівники 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення зимової екзаменаційної 

сесії та допуски студентів до неї. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Затвердити запропоновані підтримати рекомендовані оцінки за високі 

результати навчання протягом семестру та недопуски для зазначених 

студентів. 

3. Викладачам кафедри дотримуватися нормативних документів та 

методичних рекомендацій щодо до організації та проведення зимової 

екзаменаційної сесії, кураторам здійснювати контроль здачу екзаменів 

та курсових робіт студентами своїх груп. Призначити та провести 

необхідні консультації до іспиту у визначені терміни. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Обговорення відкритих занять, що відбулися у першому 

семестрі та рівень викладання кафедрою професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

УХВАЛИЛИ: 

     1. Інформацію прийняти до відома. 

     2. Вважати відкриті заняття, проведені викладачами кафедри такими, що   

         відбулися.  



      3. Рекомендувати викладачам кафедри ефективно використовувати 

інтернет-джерела та новинки періодичної літератури, сучасні засоби та 

технології навчання, вдосконалювати власні знання. 

      4. Постійно  працювати  над  підвищенням  рівня  викладання  професійно- 

          орієнтованих дисциплін. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії І.А. Крупенної 

«Маркетингові інструменти трансформації системи регіональних ринків» 
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Вченій раді економічного факультету дану монографію 

до обговорення та рекомендації до друку  

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про допуск до захисту випускних кваліфікаційних робіт 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, студентів VI курсу Овсеєнка 

Євгенія та Павлюк Анастасії. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до захисту випускних кваліфікаційних робіт другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, студентів VI курсу Овсеєнка Євгенія та 

Павлюк Анастасії. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                 проф. Ірина БУДНІКЕВИЧ 

 

Секретар 

              

            ст. лаб. Тетяна ОНЕЩУК  

 


