ПРОТОКОЛ №9
засідання кафедри економіки підприємства
04 квітня 2016 р.
м. Херсон
Голова проф. Мохненко А.С.
Секретар ст.лаборант Татарінова Г.В.
Присутні: завідувач кафедри проф. Мохненко А.С., доц. Ковальов В.В., доц.
Мельникова К.В., доц.Федорчук О.М., доц. Олексенко С.В., ст. викл.
Петренко В.С., ст. викл. Фурдак М.М., ст. лаборант Татарінова Г.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами 171,
151 груп.
2. Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з
дисциплін кафедри.
3. Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних груп
спеціальності “Економіка підприємства”.
4. Про

підготовку до

державних іспитів

студентів

спеціальності

«Економіка підприємства» ступеня вищої освіти «бакалавр».
5. Про

розробку

освітньо-професійної

програми

"Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.
6. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження
положень про кафедру, факультет та деканат.
7. Про проходження комплексної науково-педагогічної та виробничої
практики на V курсі
1. СЛУХАЛИ: Про стан навчання та додержання трудової дисципліни
студентами 171, 151 груп.

ПОСТАНОВИЛИ: Кураторам груп здійснювати постійний контроль за
дотриманням трудової дисципліни, до порушників вживати заходів
шляхом розгляду порушень у факультетських відділеннях органів
студентського самоврядування та на засіданнях кафедри.
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних
білетів з дисциплін кафедри. Доповідає зав. кафедри економіки
підприємства проф. Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети з дисциплін кафедри.
3. СЛУХАЛИ: Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних
груп спеціальності “Економіка підприємства”.
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати наукову роботу кафедри зі студентами
проблемних груп спеціальності “Економіка підприємства” задовільною.
4. СЛУХАЛИ: Про підготовку до державних іспитів студентів
спеціальності «Економіка підприємства»
ступеня вищої освіти
«бакалавр». Доповідає зав. кафедри економіки підприємства проф.
Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати підготовку до державних іспитів студентів
спеціальності «Економіка підприємства»
ступеня вищої освіти
задовільною.
5. СЛУХАЛИ:
Про
розробку
освітньо-професійної
програми
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Доповідає зав.
кафедри економіки підприємства проф. Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ:
розробити
освітньо-професійну
програму
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Створити робочу групу по
розробці програми у складі: проф. Мохненко А.С., доц. Мельникова К.В.,
доц. Ковальов В.В., доц. Федорчук О.М.
6. СЛУХАЛИ: Обговорення рішень Вченої ради університету. Про
затвердження положень про кафедру, факультет та деканат.
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення Вченої ради університету прийняти до відома.
7. СЛУХАЛИ:
Про проходження комплексної виробничої практики на V курсі

УХВАЛИЛИ:
Всі студенти-практиканти виконують поставлені перед ними завдання
передбачені програмою, своєчасно оформлюються всі документи для
успішного подальшого складанню заліку.
Голова
Секретар

проф. Мохненко А.С.
Татарінова Г.В.

ПРОТОКОЛ №10
засідання кафедри економіки підприємства
2 травня 2016 р.
м. Херсон
Голова проф. Мохненко А.С.
Секретар ст. лаборант Татарінова Г.В.
Присутні: завідувач кафедри проф. Мохненко А.С., доц. Ковальов В.В., доц.
Мельникова К.В., доц.Федорчук О.М., доц. Олексенко С.В., ст. викл.
Петренко В.С., ст. викл. Фурдак М.М., ст. лаборант Татарінова Г.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підготовку до державних екзаменів на денному та заочному
відділеннях

спеціальності

«Економіка

підприємства»

СВО

«бакалавр».
2. Про допуск до захисту випускних робіт СВО “бакалавр”
спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм
навчання.
3. Про розробку та затвердження освітньо-професійної програми
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки
фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
4. Аналіз профорієнтаційної роботи кафедри.
5. Перспективи кваліфікаційного та наукового зростання викладачів.
6. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями:
зміст та форми профілактики.
1. СЛУХАЛИ: Про підготовку до державних екзаменів на денному та
заочному відділеннях спеціальності «Економіка підприємства» СВО
«бакалавр».

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити програми державних екзаменів на денному
та заочному відділеннях.
7. СЛУХАЛИ: Про допуск до захисту випускних робіт СВО
«Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної
форм навчання.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити рапорт завідувача кафедри про допуск до
захисту випускних робіт СВО «Бакалавр» спеціальності «Економіка
підприємства» денної та заочної форм навчання.
8. СЛУХАЛИ:

Про

затвердження

освітньо-професійної

програми

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити
освітньо-професійну
програму
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
4. СЛУХАЛИ: Аналіз профорієнтаційної роботи кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:

Визнати

профорієнтаційну

роботу

кафедри

задовільною.
5. СЛУХАЛИ: Перспективи кваліфікаційного та наукового зростання
викладачів.
ПОСТАНОВИЛИ: Спланувати та затвердити графік відвідування занять
та стажування викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого
професійного зростання.
6.СЛУХАЛИ: Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями:
зміст та форми профілактики.
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти інформацію до відома та провести відповідні
залікові заходи (Роз’яснення положень ст. 368, 369, 370 КК України).
Голова

проф. Мохненко А.С.

Секретар

Татарінова Г.В.

ПРОТОКОЛ №8
засідання кафедри економіки підприємства
02 квітня 2018 р.
м. Херсон
Голова проф. Мохненко А.С.
Секретар ст.лаборант Татарінова Г.В.
Присутні: завідувач кафедри проф. Мохненко А.С., доц. Байша К.М.,
доц.

Ковальов

В.В.,

доц.

Мельникова

К.В.,

доц.Федорчук

О.М.,

доц. Олексенко С.В., ст. викл. Петренко В.С., ст. викл. Фурдак М.М.,
стейкхолдери Скороход О.В., Бардіж О.М., Шевченко В., Щербина А., ст.
лаборант Татарінова Г.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення результатів перевірки навчально-методичного комплексу
дисциплін ІI семестру 2017-2018 н.р.
2. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження
програм вступних випробувань: СВО «бакалавр» на базі повної
загальної освіти, на базі молодшого спеціаліста, на скорочений термін
навчання, СВО «магістр» на базі раніше здобутого ОКР та програми
творчих конкурсів».
3. Про призначення відповідального за формування списку праць
викладачів та надання відповідної інформації до Наукової бібліотеки
університету.
4. Про

перегляд

та

оновлення

освітньо-професійної

програми

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
5. Про участь студентів спеціальності "Економіка підприємства" у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади
6. Про підготовку студентських наукових робіт на зовнішній конкурс.

1. СЛУХАЛИ:
Обговорення результатів перевірки
дисциплін ІI семестру 2015-2016 н.р.

навчально-методичного

комплексу

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома всі зауваження, що були висунуті під час
перевірки і в подальшому не робити таких самих помилок.
2. СЛУХАЛИ:
Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження програм
вступних випробувань: СВО «бакалавр» на базі повної загальної освіти, на
базі молодшого спеціаліста, на скорочений термін навчання, СВО «магістр»
на базі раніше здобутого ОКР та програми творчих конкурсів».
ПОСТАНОВИЛИ:
Рішення Вченої ради університету прийняти до відома.
3.

СЛУХАЛИ:
Про призначення відповідального за формування списку праць викладачів
та надання відповідної інформації до Наукової бібліотеки університету.

ПОСТАНОВИЛИ: Призначити відповідальним за формування списку
праць викладачів та надання відповідної інформації до Наукової бібліотеки
університету доц.. Федорчука О.М.
4. СЛУХАЛИ: Про перегляд та оновлення освітньо-професійної програми
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Доповідає зав. кафедри
економіки підприємства проф. Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ:
оновити
освітньо-професійну
програму
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки фахівців за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти врахувавши пропозиції
стейкхолдерів.
5. СЛУХАЛИ:
Про призначення відповідального за формування списку праць викладачів та
надання відповідної інформації до Наукової бібліотеки університету.
ПОСТАНОВИЛИ:
Призначити відповідальним за формування списку праць викладачів та
надання відповідної інформації до Наукової бібліотеки університету
заступника завідуючого кафедри з наукової роботи доцента Федорчука О.М.

6. СЛУХАЛИ:
Про проходження комплексної виробничої практики на V курсі
ПОСТАНОВИЛИ:
Всі студенти-практиканти виконують поставлені перед ними завдання
передбачені програмою, своєчасно оформлюються всі документи для
успішного подальшого складанню заліку.
7. СЛУХАЛИ:
Доцента Петренко В.С. про підготовку наукової роботи студентки
Кузнєцової Дар’ї Сергіївни на тему «Аналіз ефективності грошових потоків
та шляхи їх вдосконалення»на зовнішній конкурс.
ПОСТАНОВИЛИ:
Відправити на зовнішній конкурс роботу студентки Кузнєцової Дар’ї
Сергіївни на тему «Аналіз ефективності грошових потоків та шляхи їх
вдосконалення»
Голова

проф. Мохненко А.С.

Секретар

ст.лаб. Татарінова Г.В.

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРОТОКОЛ
засідання кафедри фінансів, обліку та підприємництва
№6

04.02.2019
м. Херсон

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 у зв’язку з виходом стандартів нових ОПП зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та ОПП зі
спеціальності 071 "Облік і оподаткування".
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 нових ОПП зі спеціальності 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та ОПП зі спеціальності
071 "Облік і оподаткування".
ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати ОПП зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність до 10.05.2019 року.
2. Підготувати ОПП зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" до
10.06.2019 року.

Голова
Секретар

А.С. Мохненко
А.Є. Коломоєць

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРОТОКОЛ
засідання кафедри фінансів, обліку та підприємництва
№7

04.03.2019
м. Херсон

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор
Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант
Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В.,
Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач Фурдак
М.М.
Студенти: Блошкун С., Єрмолаева Д., Козлов М., Шевченко В., Щербина А.,
Досенко В., Хомолюк Ю. та інші студенти 351 та 131М груп.
Порядок денний:
8. Обговорення результатів перевірки навчально-методичного комплексу
дисциплін ІI семестру 2018-2019 н.р.
Доповідає: Мохненко А.С.
9. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження
програм вступних випробувань: СВО «бакалавр» на базі повної
загальної освіти, на базі молодшого спеціаліста, на скорочений термін
навчання, СВО «магістр» на базі раніше здобутого ОКР та програми
творчих конкурсів».
Доповідає: Мохненко А.С.
10. Про участь студентів спеціальності "Економіка підприємства" у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади.
Доповідає: Мохненко А.С.
4. Про стан викладання дисциплін українською мовою на факультеті
економіки і менеджменту.
Доповідає: Мохненко А.С.
5. Про результати опитування серед студентів щодо впровадження ОПП
"Облік і оподаткування" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність"

Доповідає: Мохненко А.С.
1. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про обговорення результатів перевірки навчальнометодичного комплексу дисциплін ІI семестру 2018-2019 н.р.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома всі зауваження, що були висунуті під час
перевірки і в подальшому не робити таких самих помилок.
2. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про обговорення рішень Вченої ради університету. Про
затвердження програм вступних випробувань: СВО «бакалавр» на базі
повної загальної освіти, на базі молодшого спеціаліста, на скорочений термін
навчання, СВО «магістр» на базі раніше здобутого ОКР та програми творчих
конкурсів».
ВИРІШИЛИ:
Рішення Вченої ради університету прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про участь студентів спеціальності "Економіка
підприємства" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
ВИРІШИЛИ:
Всі студенти-практиканти виконують поставлені перед ними завдання
передбачені програмою, своєчасно оформлюються всі документи для
успішного подальшого складанню заліку.
4. 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).
5. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про результати опитування серед студентів щодо
впровадження ОПП 071 "Облік і оподаткування" та ОПП 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
ВИРІШИЛИ:
Врахувати пропозиції запропоновані студентами при розробці ОПП
071 "Облік і оподаткування" та ОПП 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність".

Голова

А.С. Мохненко

Секретар

А.Є. Коломоєць

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРОТОКОЛ
засідання кафедри фінансів, обліку та підприємництва
№8

01.04.2019
м. Херсон
Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор
Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант

Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В.,
Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач Фурдак
М.М.
Роботодавці: Пісіньков А.О., Скороход А.В., Соболь А.М., Чмир А.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
8. Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами 171,
151 груп.
Доповідає: Мохненко А.С.
9. Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з
дисциплін кафедри.
Доповідає: Мохненко А.С.
10. Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних груп всіх
спеціальностей.
11. Про

підготовку до

Доповідає: Мохненко А.С.
державних іспитів студентів спеціальності

«Економіка підприємства» ступеня вищої освіти «бакалавр».
Доповідає: Мохненко А.С.
12. Обговорення рішень Вченої ради університету. Про затвердження
положень про кафедру, факультет та деканат.
Доповідає: Мохненко А.С.
6. Про результати опитування серед роботодавців щодо впровадження
ОПП "Облік і оподаткування" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність".
Доповідає: Мохненко А.С.

7.Про проходження комплексної науково-педагогічної та виробничої
практики на V курсі
Доповідає: Мохненко А.С.
8. Про проходження конкурсної комісії на посаду доцента старшого
викладача Фурдак М.М., доцента Олексенко С.В.
Доповідає: Мохненко А.С.
1. СЛУХАЛИ: Про стан навчання та додержання трудової дисципліни
студентами 171, 151 груп.
ПОСТАНОВИЛИ: Кураторам груп здійснювати постійний контроль за
дотриманням трудової дисципліни, до порушників вживати заходів
шляхом розгляду порушень у факультетських відділеннях органів
студентського самоврядування та на засіданнях кафедри.
9. СЛУХАЛИ: Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних
білетів з дисциплін кафедри. Доповідає зав. кафедри економіки
підприємства проф. Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети з дисциплін кафедри.
10. СЛУХАЛИ: Про активацію наукової роботи зі студентами проблемних
груп спеціальності “Економіка підприємства”.
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати наукову роботу кафедри зі студентами
проблемних груп спеціальності “Економіка підприємства” задовільною.
11. СЛУХАЛИ: Про підготовку до державних іспитів студентів
спеціальності «Економіка підприємства»
ступеня вищої освіти
«бакалавр». Доповідає зав. кафедри економіки підприємства проф.
Мохненко А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати підготовку до державних іспитів студентів
спеціальності «Економіка підприємства»
ступеня вищої освіти
задовільною.
12. СЛУХАЛИ: Обговорення рішень Вченої ради університету. Про
затвердження положень про кафедру, факультет та деканат.
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення Вченої ради університету прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про результати опитування серед роботодавців щодо
впровадження ОПП "Облік і оподаткування" та "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність"
ВИРІШИЛИ:
Врахувати пропозиції запропоновані роботодавцями при розробці ОПП
"Облік і оподаткування" та "Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність".
7. СЛУХАЛИ:
Про проходження комплексної виробничої практики на V курсі
УХВАЛИЛИ:
Всі студенти-практиканти виконують поставлені перед ними завдання
передбачені програмою, своєчасно оформлюються всі документи для
успішного подальшого складанню заліку.
8. СЛУХАЛИ:
Про проходження конкурсної комісії на посаду доцента старшого
викладача Фурдак М.М., доцента Олексенко С.В
УХВАЛИЛИ:
Участь у проходженні конкурсної комісії на посаду доцента старшого
викладача Фурдак М.М., доцента Олексенко С.В.

Голова:
Секретар:

А.С. Мохненко
А.Є.Коломоєць

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРОТОКОЛ
засідання кафедри
№9

06.05.2019
м. Херсон

Голова: Мохненко А.С., завідувач кафедри, професор
Секретар: Коломоєць А.Є., старший лаборант
Присутні члени кафедри: доценти Ковальов В.В., Мельникова К.В.,
Олексенко С.В., Петренко В.С., Федорчук О.М., старший викладач Фурдак
М.М..

Порядок денний:
1.Про підготовку до державних екзаменів на денному та заочному
відділеннях спеціальності «Економіка підприємства» СВО «бакалавр».
Доповідає: Мохненко А.С.
2. Про допуск до захисту випускних робіт СВО “бакалавр”
спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання.
Доповідає: Мохненко А.С.
3. Аналіз профорієнтаційної роботи кафедри.
Доповідає: Мохненко А.С.
4. Перспективи кваліфікаційного та наукового зростання викладачів.
Доповідає: Мохненко А.С.
5. Про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями: зміст та
форми профілактики.
Доповідає: Мохненко А.С.
6. Про результати опитування серед академічної спільноти щодо
впровадження ОПП 071 "Облік і оподаткування" та 076 "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність".
Доповідає: Мохненко А.С.

7. Обговорення про внесення пропозицій від викладачів кафедри щодо
покращення ОПП "Підприємництво, торгівля біржова діяльність" та ОПП
"Облік і оподаткування"
Доповідає:Мельникова К.В.
1. СЛУХАЛИ:
Мохненко А.С. про підготовку до державних екзаменів на денному та
заочному відділеннях спеціальності «Економіка підприємства» СВО
«бакалавр».
ВИСТУПИЛИ:
Мельникова К.В. нагадала, що підготовка до державних екзаменів
проводиться в заплановані строки, усі студенти готові до здачі екзамену.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити програми державних екзаменів на денному та заочному
відділеннях.
2. СЛУХАЛИ:
Мохненко А.С. про допуск до захисту випускних робіт СВО
“бакалавр” спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм
навчання.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити рапорт завідувача кафедри про допуск до захисту випускних
робіт СВО «Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства» денної та
заочної форм навчання.
3. СЛУХАЛИ:
Мохненко А.С. про аналіз профорієнтаційної роботи кафедри.
ВИРІШИЛИ:
Визнати профорієнтаційну роботу кафедри задовільною.
4. СЛУХАЛИ:
Мохненко А.С. про перспективи кваліфікаційного та наукового зростання
викладачів.
ВИРІШИЛИ:

Спланувати та затвердити графік відвідування занять та стажування
викладачів кафедри на наступний рік з метою подальшого професійного
зростання.
5.СЛУХАЛИ:
Мохненко А.С. про боротьбу з корупцією та посадовими зловживаннями:
зміст та форми профілактики.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію до відома та провести відповідні залікові заходи
(Роз’яснення положень ст. 368, 369, 370 КК України).
6. СЛУХАЛИ:
Мохненка А.С. про результати опитування серед академічної
спільноти щодо впровадження ОПП "Облік і оподаткування" та ОПП
"Підприємництво, торгівля біржова діяльність"
ВИРІШИЛИ:
Врахувати пропозиції запропоновані академічною спільнотою при
розробці начальних дисциплін.
7. СЛУХАЛИ:
Мельникова К.В. про внесення пропозицій від викладачів
кафедри щодо покращення ОПП "Підприємництво, торгівля біржова
діяльність" та ОПП "Облік і оподаткування"
ВИРІШИЛИ:
Врахувати пропозиції запропоновані викладачами кафедри при
розробці ОПП "Облік і оподаткування" та ОПП "Підприємництво, торгівля
біржова діяльність".

Голова

А.С. Мохненко

Секретар

А.Є. Коломоєць

