
 

Протокол № 10 
засідання кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

 

1.04.20                                                                                                                                                                                        каб. 305 

 

Присутні: Стойко І.І., Дудкін П.Д., Нагорняк Г.С., Малюта Л.Я., Паляниця В.А., Шерстюк Р.П., Мельник Л.М., Федишин І.Б., 

Островська Г.Й., Кузь Т.І., Галицька І.Б., Гагалюк О.І. 

 

№ 

п/n 

Питання, що виносяться на 

засідання кафедри 
Доповідач 

Виступили в 

обговоренні 
Вирішили 

Термін 

виконання. 

Відпові-

дальний 

1. 

Про інформацію з вхідної пошти від деканату 

та ректорату університету, науково-технічної 

та вченої рад. 

Малюта Л.Я. 
Дудкін П.Д., 

Малюта Л.Я. 
Інформацію прийняти до уваги.  

Викладачі 

кафедри 

2. 
Про карантин та перехід на дистанційну 

форму навчання. 
Малюта Л.Я. 

Стойко І.І. 

Нагорняк Г.С. 

Паляниця В.А. 

Забезпечити повне наповнення усіх 

курсів відповідними матеріалами. 

Викладачі 

кафедри 

3. 
Про підготовку тестів та задач для проведення 

сесії дистанційно. 
Малюта Л.Я. 

Дудкін П.Д., 

Малюта Л.Я. 
Островська Г.Й. 

До 8.04.2020 проінформувати заст. 

завкафедрою про розробку тестів у 

кількості 400 питань із кожної 

дисципліни. 

Викладачі 

кафедри 

4. 
Про проведення практики студентами 

дистанційно. 
Малюта Л.Я. 

Мельник Л.М. 

Островська Г.Й. 

Проінформувати студентів про 

необхідність проходження практики 

дистанційно згідно графіку та 

навчального плану. Звіти керівникам 

практики подавати онлайн. 

Викладачі 

кафедри 

5. 
Про віддалений режим роботи допоміжного 

персоналу. 
Малюта Л.Я. 

Паляниця В.А., 

Дудкін П.Д., 

Галицька І.Б. 

Із врахуванням посадових інструкцій 

Кузь Т.І., Гагалюк О.І., Ордехи Г.І. 

продовжити працювати дистанційно. 

Викладачі 

кафедри 

6. 

Про підготовку до акредитації спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа (магістерська 

програма). 

Малюта Л.Я. 
Викладачі 

кафедри 

Підготувати всі необхідні документи 

для акредитації спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа 

(магістерська програма). 

Викладачі 

кафедри 



№ 

п/n 

Питання, що виносяться на 

засідання кафедри 
Доповідач 

Виступили в 

обговоренні 
Вирішили 

Термін 

виконання. 

Відпові-

дальний 

7. 

Про звіт за результатами проведеного 

опитування здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, що 

навчаються за освітньою програмою 

«Готельно-ресторанна справа». 

Андрушків Б.М. 
Дудкін П.Д., 

Малюта Л.Я. 
Островська Г.Й. 

Взяти до уваги деякі зауваження та 

результати опитування у подальшій 

роботі кафедри. Врахувати думки та 

побажання студентів при формуванні 

освітньої програми. 

Викладачі 

кафедри 

8. 

Про звіт за результатами проведеного 

опитування штатних науково-педагогічних 

працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми «Готельно-ресторанна справа» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Андрушків Б.М. 

Шерстюк Р.П. 

Галицька І.Б. 

Ордеха Г.І. 

Кузь Т.І. 

Інформацію прийняти до уваги. Взяти 

до уваги деякі зауваження та 

результати опитування у подальшій 

роботі кафедри. 

Викладачі 

кафедри 

9. 

Про проведення ІХ Всеукраїнської науково-

практичної конференції пам’яті почесного 

професора ТНТУ імені Івана Пулюя, 

академіка НАН України М.Г.Чумаченка 

«Соціальні та економічні вектори 

інноваційного розвитку бізнес структур» 23 

квітня 2020 р. 

Малюта Л.Я. 

Стойко І.І. 

Островська Г.Й. 

Нагорняк Г.С. 

Інформацію прийняти до уваги. 

Активізувати участь учених та 

студентів кафедри у науково-

практичній конференції пам’яті М.Г. 

Чумаченка, та вжити заходів для 

забезпечення успішного проведення 

конференції дистанційно. 

Викладачі 

кафедри 

10. 
Про проведення конкурсу «Наука та інновації 

– ключ у майбутнє молоді». 

Малюта Л.Я. 

Стойко І.І. 

Стойко І.І. 

Нагорняк Г.С. 

Паляниця В.А. 

Проінформувати студентів щодо 

написання конкурсних робіт. 

Викладачі 

кафедри 

11. 

Розгляд результатів засідання Експертної 

ради роботодавців кафедри зі спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа". 

Малюта Л.Я. 

Нагорняк Г.С. 

Малюта Л.Я. 

Паляниця В.А. 

Шерстюк Р.П. 

прийняті рішення Експертної ради 

роботодавців кафедри зі спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа" 

взяти до уваги. Гаранту ОП та 

проектній групі запропонувати до 

розгляду проект оновленої освітньо-

професійної програми зі спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа" для 

другого (магістерського) рівня та 

затвердження його радою факультету 

з врахуванням побажань 

стейкхолдерів. 

Викладачі 

кафедри 



№ 

п/n 

Питання, що виносяться на 

засідання кафедри 
Доповідач 

Виступили в 

обговоренні 
Вирішили 

Термін 

виконання. 

Відпові-

дальний 

12. Про структуру магістерських робіт. Малюта Л.Я. 

Стойко І.І. 

Нагорняк Г.С. 

Шерстюк Р.П. 

Ознайомитись із новою структурою 

магістерських робіт, які були 

затверджені в університеті на основі 

рішення НМК факультету ФЕМ та 

довести до відома студентів-магістрів. 

Викладачі 

кафедри 

 

 

 

 

Т.в.о зав. кафедрою                                      Л.Я.Малюта 
 

 

Секретар                                                                І.Б. Федишин 


