
ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА   

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання кафедри 

 13.04.2019                                                                                                      № 9  

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: професори Мохненко А.С., Кобець В.М., Тюхтенко Н.А.,  

Бабенко В.А., Перевозова І.В., Ковальчук С.В., Наумов О.Б., доценти 

Петренко В.С., Мельникова К.В., Синякова К.М. аспіранти Олексенко Я.А., 

Маркєлія Е.Р., Вітюк. А.В., Рибачок С.А., Сорокіна А.М., Кримцева Т.І.  

 

Порядок денний: 

  

1. Про направлення на проходження студентами 12-5-341 групи 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» навчальної практики. 

     Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

                             

2. Про розгляд та організацію захисту курсових робіт студентів ІІ та ІІІ 

курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».  

     Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

                      наукові керівники 

 

3. Про затвердження та перезатвердження екзаменаційних білетів з 

дисциплін кафедри. 

Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

4. Про організацію освітнього процесу у дистанційному форматі на 

період карантину. 

 Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

 

5. Про обговорення пропозицій академічної спільноти щодо оновлення 

ОНП "Економіка". 

Доповідає: Мохненко А.С. 

 

6. Про обговорення пропозицій здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти щодо якості та оновлення ОНП "Економіка". 



Доповідає: Мохненко А.С. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. про направлення на проходження студентами 12-341 

групи спеціальності «Міжнародні економічні відносини» навчальної 

практики. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Ушкаренко Ю.В., яка доповіла, що відповідно до Плану-регламенту 

навчального процесу в ХДУ, з 16.04.2020 по 27.04.2020 року студентів 3 

курсу денної форми навчання направляють на навчальну практику за 

профілем спрямування. Студенти напряму підготовки 292 Міжнародні 

економічні відносини всі розподілені на бази практики.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1) Провести настановчу конференцію 13.04.2020 року та провести залік 

з навчальної практика 05.05.2020 року, з оформленням відповідної звітної 

документації. 

 2) До складу залікової комісії включити: голова комісії – проф. 

Ушкаренко Ю.В., члени комісії – ст. викл. Чмут А.В., ст. викл. 

Лагойський А.О. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. про розгляд та організацію захисту курсових робіт 

студентів ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. та наукові керівники доповідали про розгляд та 

організацію захисту курсових робіт студентів ІІ та ІІІ курсів спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Науковим керівникам провести попередній захист курсових робіт та 

разом зі студентам доопрацювати роботу над помилками в оформленні 

курсової роботи.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Ушкаренко Ю.В. про затвердження та перезатвердження 

екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. доповіла про затвердження та перезатвердження 

екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Перезатвердити екзаменаційні білети з дисциплін кафедри на літню 



сесію. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Ушкаренко Ю.В. про організацію освітнього процесу у дистанційному 

форматі на період карантину. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Ушкаренко Ю.В., яка доповіла, що з метою запобігання 

захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19, на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-

154 і листа управління освіти і науки Херсонської обласної державної 

адміністрації від 10.03.2020 р. № 02-14-804/0/20/32306 освітній процес в ХДУ 

з 12 березня по 01 червня 2020 року було призупинено. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1) Забезпечити організацію навчання здобувачів вищої освіти всіх 

рівнів з використанням дистанційних технологій на період призупинення 

відвідування університету. 

 2) Проводити заняття та семестрові заліки та екзамени дистанційно (у 

синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та 

суворого дотримання карантинних вимог; 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Мохненко А.С. Про обговорення пропозицій академічної спільноти, 

щодо оновлення ОНП "Економіка". 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Перевозова І.В. запропонувала врахувати досвід Івано-Франківського 

національного  технічного  університету  нафти  і  газу  щодо змісту 

дисципліни . "Методологія та організація наукових економічних досліджень". 

Бабенко В.О. запропонувала врахувати досвід Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна щодо змісту дисципліни 

"Сучасні освітні технології та наукова дипломатія". 

Мохненко А.С. та Тюхтенко Н.А. наголосили на необхідності 

врахування міжнародного досвіду, який було отримано під час візитів 

науковців ХДУ до закордонних університетів, а саме досвіду Варненського 

економічного університету (м. Варна, Болгарія), Поморської академії (м. 

Слупськ, Польща) та Барановицького державного університету (м. 

Барановичі, Білорусь). 

Наумов О.Б. запропонував врахувати досвід Університету державної 

фіскальної служби України щодо переліку програмних результатів навчання. 

Ковальчук С.В. запропонував урахувати досвід Хмельницького 

національного університету, щодо переліку компетентностей  

Також у дискусії прийняли участь колишні аспіранти кафедри, а зараз 



кандидати економічних наук, викладачі факультету Мельникова К.В. та 

Синякова К.М. та інші викладачі кафедри. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Взяти до уваги досвід науковців та використати його при оновленні 

ОНП. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Мохненко А.С. Про обговорення пропозицій здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо якості та оновлення ОНП 

"Економіка". 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Олексенко Я.А. запропонувала додати дисципліни чи модулі пов'язані 

з підготовкою проектів. 

Маркєлія Е.Р. наголосила на можливості викладання певних 

дисциплін іноземною мовою. 

Кримцева Т.І. запропонувала додати дисципліни пов’язані з 

сучасними процесами міжнародної економічної інтеграції; 

Рибачок С.А. наголосив на можливості отримання завдань з дисциплін 

дистанційно. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Враховуючи побажання здобувачів та внести зміни в ОНП. 

 

 

 

Голова                                                                                 Юлія УШКАРЕНКО 

 

Секретар                                                                              Тетяна КРИМЦЕВА         

 


