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Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор
Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант
Присутні члени кафедри: доценти Осадча Т.С., Ковальов В.В., Мельникова
К.В., Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач
Фурдак М.М.
Порядок денний:
1. Про виконання навчального навантаження у І семестрі 20182019 н.р. викладачами кафедри.
Доповідає: Мохненко А.С.
2. Обговорення підсумків виконання індивідуальних планів викладачів
кафедри за І семестр 2018-2019 н.р.
Доповідає: Мохненко А.С.
3. Про заходи щодо збереження контингенту студентів.
Доповідає: Мохненко А.С.
4. Про моніторинг якості знань студентів.
Доповідає: Мохненко А.С.
5. Про заходи щодо підвищення якості знань студентів денної, заочної
форми навчання.
Доповідає: Мохненко А.С.
6. Про обговорення монографії професора кафедри Осадчої Т.С.
«Бухгалтерський облік ренти» за редакцією професора С.В. Бардаша.
Доповідає: Мохненко А.С.
7. Про стан викладання дисциплін українською мовою на факультеті
економіки і менеджменту.
Доповідає: Мохненко А.С.

8. Про підготовку та доопрацювання у зв’язку з виходом національного
стандарту вищої освіти ОПП зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність.
Про необхідність перегляду освітньої програми першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність" з урахуванням аналізу результатів оцінювання якості знань
здобувачів
освітньої
програми,
стейхолдерів
та
роботодавців,
інтернаціоналізації змісту ОП, змінення та уточнення назв вибіркових
компонентів освітньої програми, змін графіків освітнього процесу.
Доповідає: Мохненко А.С.
1. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про виконання навчального навантаження у І семестрі
2018-2019 н.р. викладачами кафедри.
ВИРІШИЛИ:
Навчальне навантаження у І семестрі 2018-2019 н.р. викладачами
кафедри виконано.
2. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про обговорення підсумків виконання індивідуальних
планів викладачів кафедри за І семестр 2018-2019 н.р.
ВИРІШИЛИ:
Індивідуальні плани викладачі закриті та підготовлені до перевірки
навчальним відділом.
3. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про заходи щодо збереження контингенту студентів.
ВИРІШИЛИ:
Активізувати роботу кафедри щодо збереження контингенту студентів
шляхом врахування індивідуальних особливостей студентів, виконання
дисциплін, використання систем самостійної роботи студентів, закріплення з
невстигаючими студентами.
4. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про моніторинг якості знань студентів денної, заочної
форм навчання
ВИРІШИЛИ:
1.Активізувати роботу щодо підвищення якості знань студентів всіх
форм навчання шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

2.Для підвищення якості знань студентів денної форми навчання.
Активніше залучати їх до роботи науково-дослідної лабораторії
«Перспективи економічного розвитку Таврійського регіону».
3.Для підвищення якості знань заочної форми навчання розробити такі
форми завдання для самостійної роботи, які відповідатимуть напрямкам
професійної діяльності студентів заочників.
5. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про заходи щодо підвищення якості знань студентів
денної, заочної форм навчання.
ВИРІШИЛИ:
Активізувати роботу щодо підвищення якості знань шляхом
використання тестових технологій, активізації індивідуальної роботи,
залучення студентів до науково-дослідної роботи.
6. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про обговорення монографії професора кафедри
Осадчої Т.С. «Бухгалтерський облік ренти» за редакцією професора С.В.
Бардаша.
ВИСТУПИЛИ:
Осадча Т.С. про обговорення монографії «Бухгалтерський облік
ренти» за редакцією професора С.В. Бардаша присвяченої поглибленню
теорії та методології бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного
забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з урахуванням
положень концепції сталого розвитку.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати монографію Осадчої Т.С. «Бухгалтерський облік ренти»
за редакцією професора С.В. Бардаша для розгляду на засіданні вченої ради
факультету економіки і менеджменту.
7. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про стан викладання дисциплін українською мовою на
факультеті економіки і менеджменту.
У своїй доповіді Мохненко А.С. проінформував, що всі навчальні
дисципліни на факультеті економіки і менеджменту викладаються
державною мовою. Вся документація ведеться державною мовою.
Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін кафедр факультету
розроблені державною мовою. Листування з відділами та службами ХДУ,
організаціями та установами м. Херсона та області здійснюються державною
мовою.

ВИСТУПИЛИ:
Федорчук О.М. запропонував активізувати роботу щодо організації
допомоги в мовній адаптації іноземних студентів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернути увагу викладачів на необхідність викладання дисциплін
українською мовою (Відповідальні: завідувачі кафедр).
2. Проводити додаткову роботу з іноземними студентами
(Відповідальні: завідувачі кафедр).
8.СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про підготовку доопрацьованої ОПП зі спеціальності
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" в зв’язку з виходом
національного стандарту зі спеціальності ОПП 076 "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність" та тим, що студенти вищевказаної
спеціальності не виявили бажання обрати запропоновані минулою
програмою спеціалізації.
Мохненко А.С. наголосив на необхідності проведення внутрішньої
експертизи освітніх програм і їх перегляду з урахуванням думки здобувачів
вищої освіти за результатами їх опитувань щодо дисциплін, проведених
відділом забезпечення якості освіти, опитувань викладачів кафедри,
стейкголдерів, роботодавців, інших опитувань.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до ОПП зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність для студентів подальших термінів навчання. За
результатами опитування здобувачів вищої освіти були ведені
такі
дисципліни як: Правові основи підприємництва Правові основи біржової
діяльності Оподаткування підприємств, Підприємництво в умовах
невизначеності, Біржовий ринок, Аналіз ринку, Міжнародна комерція, Тайм менеджмент в біржовій діяльності, Галузеве підприємництво. За
результатами опитування стейкголдерів та роботодавців: Інформаційні
системи та технології в підприємництві, Інформаційні системи та технології
в біржовій діяльності, Товарознавство, Маркетинг послуг.
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