
ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри 

 10.03.2020                                                                                                      № 8  

м. Херсон 

           

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувачка кафедри, професорка 

Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант 

 

Присутні члени кафедри: професорка: Ушкаренко Ю.В., доценти: 

Гурова В.О., Осадчий О.Д., старший викладач: Чмут А.В., асистент: 

Грицина В.В., старший лаборант: Кримцева Т.І. 

 

Запрошені: Мохненко А.С. – гарант ОНП "Економіка", Кобець В.М., 

Тюхтенко Н.А., Петренко В.С. – члени робочої групи ОНП "Економіка", 

Гарафонова О.І., Гавренкова В.В., Савіна Г.Г. – стейкхолдери. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про включення студентів у позанавчальну фаховоорієнтаційну роботу 

     Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

 

2. Про стан написання курсових робіт студентами ІІ та ІІІ курсів 

спеціальності  «Міжнародні економічні відносини». 

     Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

 

3. Про участь студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" у 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

                Доповідає: Чмут А.В.  

 

4. Про стан навчання та додержання трудової дисципліни студентами           

12-171, 12-141, 12-241, 12-341 гр.  

Доповідають: Куратори 

                       академічних груп 

5. Про введення в дію кодексів академічної доброчесності для НПП і 

здобувачів вищої освіти ХДУ. 

  Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  



6. Про обговорення пропозицій стейкхолдерів, щодо оновлення й 

модернізації ОНП "Економіка". 

  Доповідає: Мохненко А.С.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ушкаренко Ю.В. про включення студентів у позанавчальну 

фаховоорієнтаційну роботу. 

 

ВИТУПИЛИ: 

Ушкаренко Ю.В. розповіла про необхідність включення студентів у 

позанавчальну фаховоорієнтаційну роботу. Викладачі кафедри 

запропонували провести зі школярами 11 класів гімназії №11 м. Херсон 

зустріч в стінах університету і провести з ними розважально-навчальну 

програму на якій студенти різних курсів розповіли б про спеціальності 

факультету економіки і менеджменту. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Продовжити залучати студентів у позанавчальну фаховоорієнтаційну 

роботу. Запросити школярів на зустріч з колективом та студентами.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ушкаренко Ю.В. про стан написання курсових робіт студентами ІІ та 

ІІІ курсів спеціальності  «Міжнародні економічні відносини». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Наукові керівники курсових робіт доповідали про стан написання 

курсових робіт студентами ІІ та ІІІ курсів спеціальності  «Міжнародні 

економічні відносини». Студенти плідно працюють над написанням курсових 

робіт. Більшість студентів з’являються на консультації до керівників і 

виконують роботу над всіма зауваження по написанню курсової роботи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Студентам слід плідніше попрацювати над курсовими роботами, 

більшість робіт майже готові до захисту. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

   Чмут А.В. про участь студентів спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Чмут А.В. доповіла про участь студентів 12-341 групи Камбурової 

Юлії Ігорівни, (науковий керівник проф. Ушкаренко Ю.В.), Трускавецького 

Дениса (науковий керівник ст. викладач Чмут А.В.), Цхай Рити 

Олександрівни (науковий керівник доц. Федяєва М.С.) та Паламарчука 

Арсенія (науковий керівник ст. викладач Лагойський А.О.). 

Студенти разом зі своїми науковими керівниками представили свої 

роботи на конкурсі. 

Студентка Камбурова Юлія Ігорівна отримала диплом ІІІ ступеня 

переможців (науковий керівник проф. Ушкаренко Ю.В). 

ВИРІШИЛИ: 

Студенти 12-341 групи показали високі знання під час участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності та 

були нагородженні дипломами. Участь в конкурсі студентських наукових 

робіт вважати задовільною. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. про стан навчання та додержання трудової 

дисципліни студентами 12-171, 12-141, 12-241, 12-341 гр. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куратори академічних груп доповіли про стан навчання та додержання 

трудової дисципліни студентів. Виховні години проводяться по плану. Стан 

навчання студентів даних академічних груп задовільний, але є багато 

пропусків з неповажних причин.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Кураторам постійно контролювати стан навчання та додержання 

трудової дисципліни студентами 12-171, 12-141, 12-241, 12-341 гр. 

Проводити роз’яснювальну роботу зі студентами. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Ушкаренко Ю.В. про введення в дію кодексів академічної 

доброчесності для НПП і здобувачів вищої освіти ХДУ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ушкаренко Ю.В. повідомила,  про необхідність підписання кодексу 

кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника  та 

студентів херсонського державного університету. 

 

ВИРІШИЛИ: 



Підтримати введення в дію кодексів академічної доброчесності для 

НПП і здобувачів вищої освіти ХДУ 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Мохненко А.С. Про обговорення пропозицій стейкхолдерів, щодо 

оновлення й модернізації ОНП "Економіка". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мохненко А.С. доповів про обговорення ОНП "Економіка" з доктором 

економічних наук, доцентом, доцентом кафедри обліку і оподаткування 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Пристемським О.С. та генеральним директор ТОВ група компаній 

"Теплотехніка" Скороходом А.В., які запропонували внести зміни в тематику 

дисципліни ВК2.2 "Стратегічне управління підприємством в умовах 

міжнародної інтеграції". 

Гарафонова О.І. запропонувала внести зміни програму аспірантської 

практики. 

Гавренкова В.В. внесла пропозицію, щодо необхідності введення в 

освітній  процес дисциплін, пов’язаних з розвитком людського капіталу  

Савіна Г.Г. запропонувала для забезпечення викладацьких 

компетентностей здобувачів ввести дисципліну “Сучасні освітні технології та 

наукова дипломатія". 

Тюхтенко Н.А. доповіла про обговорення ОНП "Економіка" з головою 

обласного осередку громадської організації "Спілка економістів України" 

Яценко А.А. та доктором економічних наук, професором, завідувачкою 

кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського 

національного економічного університету Назаровою Г.В., які внесли 

пропозиції щодо змісту окремих дисциплін ОНП. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до уваги пропозиції роботодавців. Враховуючи їх побажання, 

внести зміни в ОНП. 

 

 

 

Голова                                                                                 Юлія УШКАРЕНКО  

 

Секретар                                                                              Тетяна КРИМЦЕВА         

 

 


	Гавренкова В.В. внесла пропозицію, щодо необхідності введення в освітній  процес дисциплін, пов’язаних з розвитком людського капіталу

