
ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ПРОТОКОЛ
засідання кафедри

 
01.02.2016                                                                                                           № 9

 
м. Херсон

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувач кафедри, професор
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професор:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г.,  Жнакіна  Е.Г.,  Станкевич  Ю.Ю.,  Федяєва  М.С.,  старший
викладач Осадчий О.Д., старший лаборант Кримцева Т.І., завідувач кабінету
Куниця Д.О. 
Відсутні: Ляшенко О.Д., старший лаборант (декретна відпустка )

 
Порядок денний:
1. Про результати зимової сесії на денній та заочній формах навчання.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

2. Про  виконання  сучасних  вимог  щодо  організації  навчально-виховної
роботи (самостійна, використання НІТ).

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

3. Підготовка до проведення ІІ  туру університетського етапу студентської
олімпіади зі спеціальності "Економічна теорія"

Доповідає: Станкевич Ю.Ю. 

4. Про хід виробничої практики студентів спеціальності "Економічна теорія"
РВО «магістр»

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

5. Профорієнтаційна робота: проблеми та шляхи їх вирішення
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

6. Про результати захисту курсових робіт студентами 12-5-481 групи.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

7. Про рекомендацію щодо обрання на посаду доцента кафедри економічної
теорії.

Доповідає: Станкевич Ю.Ю. 



8.  Про підготовку  ліцензійної  справи  та  розробку  освітньо-професійної
програми  «Міжнародні  економічні  відносини»  з  підготовки  фахівців
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,  спеціальність  292
Міжнародні  економічні  відносини,  галузь  знань  29  Міжнародні
відносини.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  аналіз  результатів  зимової  заліково-

екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  аналіз  результатів  зимової  заліково-

екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання (Додаток А).
За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії на денній формі

навчання абсолютна успішність складає 99,27%, якість знань – 56,93%, на
заочній формі навчання абсолютна успішність складає 89,58%, якість знань –
47,92%. 

ВИРІШИЛИ:
Інформацію про аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії

взяти до уваги. Продовжувати роботу кафедри щодо розробки матеріалів для
індивідуальної роботи зі студентами, які не встигають.

2.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В.  про  виконання  сучасних  вимог  щодо  організації

навчально-виховної роботи (самостійна, індивідуальна робота, використання
НІТ).

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  виконання  сучасних  вимог  щодо

організації  навчально-виховної  роботи  (самостійна,  індивідуальна  робота,
використання НІТ).

ВИРІШИЛИ:
Викладачам  кафедри  потрібно  розробити  критерії  оцінювання  для

самостійної роботи студентів.

3.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В.  про  підготовку  до  проведення  ІІ  туру

університетського етапу студентської олімпіади зі спеціальності "Економічна
теорія".

ВИСТУПИЛИ:



Ушкаренко  Ю.В. та  доцент  кафедри  економічної  теорії  Станкевич
Ю.Ю. доповіли про підготовку до проведення ІІ туру університетського етапу
студентської олімпіади зі спеціальності "Економічна теорія".

ВИРІШИЛИ:
Підготовку до проведення ІІ туру університетського етапу студентської

олімпіади зі спеціальності "Економічна теорія" вважати задовільною.

4.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про хід виробничої практики студентів спеціальності

"Економічна теорія" РВО «магістр».

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. та  групові  керівники  доповіли  про  хід  виробничої

практики студентів спеціальності "Економічна теорія" РВО «магістр»

ВИРІШИЛИ:
Всі  студенти  РВО  «магістр»  які  проходять  виробничу  практику

розподілені по базам практики.

5.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про профорієнтаційну роботу: проблеми та шляхи їх

вирішення.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. доповіла про  профорієнтаційну роботу: проблеми та

шляхи їх вирішення.

ВИРІШИЛИ:
Проводити профорієнтаційну роботу, якомога більше надати інформації

для майбутніх студентів.

6.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про результати захисту курсових робіт студентами 12-

5-481 групи.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. та  наукові  керівники  доповідали  про  результати

захисту курсових робіт студентами 12-5-481 групи (Додаток Б).

ВИРІШИЛИ:
Захист курсових робіт відбувся згідно з графіком, всі студенті з’явилися

вчасно  без  запізнень.  Студенти  12-5-481  групи  успішно захистили  курсові
роботи. 

7. СЛУХАЛИ:



Ушкаренко Ю.В. про рекомендацію щодо обрання на посаду доцента
кафедри економічної теорії.

ВИСТУПИЛИ: 
1.Демченко  О.Г.: Яких  принципів  навчання  Ви  дотримувались  при

викладенні навчального матеріалу?
Станкевич Ю.Ю.:
Згідно  із  принципом  науковості  були  висвітлені  теоретичні  основи

соціально-економічного  розвитку  в  економічних  теоріях.  Принцип  зв’язку
теорії  із  практикою  та  міцності  засвоєння  знань  був  реалізований  в  ході
викладу  теоретичного  матеріалу  теми  та  прикладів  реальної  економічної
практики.

2. Жнакіна Е.Г.: Використання яких методичних прийомів допомагає
Вам утримувати увагу студентів?

Станкевич Ю.Ю.:
Відомо,  що  одноманітність  дій  призводить  до  втрати  уваги  і  появи

втомлюваності.  Для  того,  щоб  цього  уникнути,  викладач  повинен  не
говорити  монотонно,  а  за  допомогою  інтонації  виділяти  найголовніші
моменти у навчальному матеріалі. З метою утримання уваги студентів, нами
під час лекційного заняття була застосована постановка проблемних питань з
найголовніших  аспектів,  яка  дозволила  забезпечити  зворотній  зв’язок  із
слухачами і урізноманітнити види навчальної діяльності.

 За результатами обговорення, кафедра вважає, що заняття пройшло на
високому  науковому  та  методичному  рівні  і  це  дозволяє  рекомендувати
доцента  кафедри  економічної  теорії  Ю.Ю.  Станкевич на  посаду  доцента
кафедри економічної теорії. 

Пропонується  обрати  лічильну  комісію  у  складі  3  осіб:  голова  -
Демченко О.Г., члени комісії – Федяєва М.С., секретар – Осадчий О.Д.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі  3 осіб.
Відбувається процедура таємного голосування.

Результати  таємного голосування:
- відповідає посаді –   8  голосів
- не відповідає посаді -  0 голосів
- недійсних бюлетенів -  0

Кворум: 8 з 8 штатних викладачів
ВИРІШИЛИ: 
За  результатами  обговорення,  кафедра  вважає  за  необхідне

рекомендувати   доцента  Ю.Ю.  Станкевич  на  посаду  доцента  кафедри
економічної теорії за конкурсом терміном на 5 роки.

8. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  підготовку  ліцензійної  справи  та  розробку

освітньо-професійної  програми  «Міжнародні  економічні  відносини»  з
підготовки  фахівців  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,



спеціальність  292  Міжнародні  економічні  відносини,  галузь  знань  29
Міжнародні відносини.

ВИСТУПИЛИ:
Жнакіна Е.Г., яка доповіла про початок розробки ліцензійної справи та

розробку  освітньо-професійної  програми  «Міжнародні  економічні
відносини»  з  підготовки  фахівців  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої
освіти, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, галузь знань 29
Міжнародні відносини.

ВИРІШИЛИ: 
Продовжити  підготовку  ліцензійної  справи  та  розробку  освітньо-

професійної  програми  «Міжнародні  економічні  відносини»  з  підготовки
фахівців  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,  спеціальність  292
Міжнародні економічні відносини, галузь знань 29 Міжнародні відносини.

Завідувач кафедри                                                      Ю.В. Ушкаренко

Секретар                                                                          Т.І. Кримцева



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА  
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
 02.10.2017                                                                                                      № 3

м. Херсон
    

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувач кафедри, професор
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професор:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г.,  Жнакіна  Е.Г.,  Осадчий  О.Д.,  Федяєва  М.С.,  старший
викладач: Чмут А.В., старший лаборант: Кримцева Т.І., завідувач кабінетом:
Дубіковська О.Л.

Порядок денний:

1. Затвердження матеріалів (питань, білетів) зимової екзаменаційної сесії.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

2. Про вдосконалення системи самостійної роботи кафедри.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

3. Про  трудову  дисципліну  викладачів  кафедри  та  студентів  закріплених
груп.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

4. Про  організацію  фаховоорієнтованої  роботи  кафедри  зі  студентами  та
ліцеїстами.

Доповідає: Чмут А.В.
5. Про оновлення кадрових паспортів кафедри.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

6.  Про  перегляд  і  оновлення  освітньо-професійної  програми  «Міжнародні
економічні відносини» відповідно до проекту стандарту.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про  затвердження матеріалів  (питань,  білетів)  для

проведення зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.



ВИСТУПИЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  затвердження  матеріалів  (питань,
білетів) для проведення зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити  матеріали  (питання,  білети)  для  проведення  зимової

екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

2.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про вдосконалення самостійної роботи кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  організацію  самостійної  роботи  на

кафедрі. Щороку викладачі кафедри проводять декаду економіста з широким
спектром  позанавчальних  заходів:  олімпіади,  круглі  столи,  конференції,
презентації, професійні ігри-квести.

Метою  діяльності  є  впровадження  технологій  особистісно-
орієнтованого навчання, використання в навчальному процесі інноваційних
форм  і  методів,   розвиток  активності,  професійного  інтересу  у  студентів,
удосконалення науково-методичного досвіду викладачів комісії, формування
системи компетенцій молодшого спеціаліста відповідно до сучасних вимог
ринку праці.

ВИРІШИЛИ:
Організацію  самостійної  роботи  на  кафедрі  економічної  теорії  та

міжнародних економічних відносин вважати задовільною.

3. СЛУХАЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. Про  трудову  дисципліну  викладачів  кафедри  та

студентів закріплених груп.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. та  всі  викладачі  кафедри  доповідали  про  трудову

дисципліну викладачів кафедри та студентів закріплених груп.

ВИРІШИЛИ:
Трудову дисципліну викладачів кафедри та студентів закріплених груп

вважати задовільною.

4. СЛУХАЛИ:



Чмут  А.В. про  організацію  фаховоорієнтованої  роботи  кафедри  зі
студентами та ліцеїстами.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут  А.В. розповіла   про  організацію  наукової  роботи  кафедри  зі

студентами та ліцеїстами. Метою даної роботи є підготовка першокласних
фахівців  у  галузі  економіки,  здатних  ефективно  забезпечувати  управління
підприємствами,  установами  та  організаціями  в  різноманітних  галузях
національного господарства.  На факультеті  проводяться  науково-практичні
семінари,  засідання  «круглих  столів»,  дебати,  на  засідання  яких
запрошуються  провідні  фахівці,  які  роз’яснюють  соціально-економічну  та
промислову політику держави та підприємницької діяльності.

ВИРІШИЛИ:
Організацію наукової роботи кафедри зі студентами та ліцеїстами вважати

задовільною.

5.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про оновлення кадрових паспортів кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  необхідність  оновлення  кадрових

паспортів кафедри. 

ВИРІШИЛИ:
Оновити кадрові паспорти кафедри.

6.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  перегляд  і  оновлення  освітньо-професійної

програми  «Міжнародні  економічні  відносини»  відповідно  до  проекту
стандарту.

ВИСТУПИЛИ: 
Жнакіна  Е.Г.  ознайомила  викладачів  кафедри  з  проектом  стандарту

освітньо-професійної  програми,  який був  оприлюднений на  сайті  МОН та
наголосила на необхідність кодів освітніх компонент з цифрових на буквено-
цифрові.

ВИРІШИЛИ:



Оновити  освітньо-професійну  програму  «Міжнародні  економічні
відносини»  з  підготовки  фахівців  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої
освіти згідно нового проекту стандарту. 

Голова                                                                             Ю.В. Ушкаренко
 

Секретар                                                                             Т.І. Кримцева 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА  

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
 04.12.2017                                                                                                      № 5

м. Херсон
    

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувач кафедри, професор
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професор:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г.,  Жнакіна  Е.Г.,  Осадчий  О.Д.,  Федяєва  М.С.,  старший
викладач:  Чмут  А.В.,  асистент:  Грицина  В.В.,  старший  лаборант:
Кримцева Т.І., завідувач кабінетом: Дубіковська О.Л.

Порядок денний:

1. Про організацію роботи зі студентами відмінниками.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

2. Про підсумки НДР кафедри у 2018 році
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

3. Затвердження плану науково-дослідної роботи кафедри на 2018 р.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

4.  Аналіз  методичної  роботи  викладачів  кафедри.  Результати  відвідування
занять.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.
5.  Про  результати  І  туру  університетського  етапу  Всеукраїнської
студентської олімпіади з економічної теорії

Доповідає: Чмут А.В.

6. Про підготовку до захисту курсових робіт студентами 12-5-481 групи.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

7. Про хід виробничої практики у 12-5-481 групі.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

8.  Обговорення питання щодо запобігання корупційним правопорушенням,
забезпечення  в  Херсонському  державному  університеті  дотримання  вимог
антикорупційного законодавства.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 



9. Про затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Міжнародні
економічні відносини». 

Доповідає: Жнакіна Е.Г. 

1. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про організацію роботи зі студентами відмінниками.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  залучення  студентів  відмінників  до

наукової  роботи  в  проблемній  групі  при  кафедра  економічної  теорії  та
міжнародних  економічних  відносин  «Актуальні  проблеми  світової  і
національної  економіки»,  з  метою  актуалізації  науково-дослідної  роботи
студентів та вирішення прикладних завдань в сфері економіки та управління
підприємствами. 

Як  результатом  наукової  роботи  студентів  у  складі  проблемної
наукової групи можуть бути наукові публікації, заявки на винахід, доповіді
на  наукових  і  науково-практичних  конференціях, участь  у  олімпіадах  та
конкурсах наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського
та міжнародного рівнів.

ВИРІШИЛИ:
Мотивувати  студентів  відмінників  до  науково-дослідної  роботи

кафедри,  адже  діяльність  студентських  наукових  гуртків  сприяє
оволодінню  спеціальністю,  розширенню  теоретичного  кругозору  і
наукової  ерудиції  майбутніх  спеціалістів,  ознайомленню  студентів  зі
станом  розроблення  наукових  проблем  у  різних  галузях  науки,
формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній
діяльності, прищепленню студентам навичок ведення наукових дискусій
тощо.

2.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про підсумки НДР кафедри у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В.  доповідала про  підсумки НДР кафедри у 2017 році.

На  кафедрі  економічної  теорії  та  міжнародних  економічних  відносин
відкрилася  ініціативна  НДР  «Формування  науково-практичних  засад
ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в
умовах  зміцнення  зовнішньоекономічних  зв’язків»  (кер.  д.э.н,  профессор
Ушкаренко Ю. В.), всі викладачі активно публікуються в різних фахових та



закордонних  виданнях,  беруть  участь  у  Всеукраїнських  студентських
олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити НДР кафедри у 2017 році. Викладачам кафедри залучати до

науково-дослідної роботи студентів.

3. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про затвердження  плану науково-дослідної  роботи

кафедри на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. ознайомила  з  планом  науково-дослідної  роботи

кафедри на 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити план науково-дослідної роботи кафедри на 2018 рік.

4.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про аналіз  методичної  роботи викладачів кафедри.

Результати відвідування занять.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. доповідала про аналіз методичної роботи викладачів

кафедри, результати відвідування занять.

ВИРІШИЛИ:
Методична  робота  викладачів  кафедри  проходить  належним  чином,

розроблені  та  видані  методичні  рекомендації  з  дисциплін  кафедри
економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

5.СЛУХАЛИ: 
Чмут  А.В. про  результати  І  туру  університетського  етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут А.В. доповіла про результати І туру Всеукраїнської студентської

олімпіади  з  «Економічної  теорії»  до  складу  якої  входили  завдання  з



дисциплін: Політекономія (12-5-271,12-5-281 групи), Гроші та кредит (12-5-
381 група), Сучасні економічні теорії (12-5-581 група). 

ВИРІШИЛИ:
 За результатами олімпіади присвоїти:
– ІІ місце Марковець А. (Гроші та кредит); 
– ІІІ місце Бєлкі В. (Політична економія), Верлаті К. (Сучасні економічні
теорії), Бутівчак К. (Гроші та кредит).

6.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  підготовку  до  захисту  курсових  робіт

студентами 12-5-481 групи.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. та наукові керівники курсових робіт доповідали про

стан  написання  курсових  робіт  студентами  5-481  групи  спеціальності
«Економічна теорія». 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  ще  слід  доопрацювати  підібраний  матеріал  для  написання

курсових робіт. Більшість робіт готові до захисту.

7. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  хід  виробничої  практики  студентів  12-5-481

групи денної форми навчання.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. та групові керівники практики доповідали про  хід

виробничої практики студентів 12-5-481 групи денної форми навчання.

ВИРІШИЛИ:
Виробнича практика студентів 12-5-481 групи денної форми навчання

проходить  на  належному  рівні,  всі  студенти  з’явились  на  бази  практики,
керівникам  практики  своєчасно  подаються  щоденники  проходження
практики. 

8. СЛУХАЛИ:



Ушкаренко  Ю.В. про  обговорення  питання  щодо  запобігання
корупційним правопорушенням, забезпечення в Херсонському державному
університеті дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В.  провела  ознайомчу  та  роз’яснювальну  роботу  з

основами  антикорупційного  законодавства  з  аспірантами  кафедри
економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

вирішили:
Інформацію взяти до відома. Аспірантам кафедри економічної теорії та

міжнародних  економічних  відносин  ознайомитися  з  «Антикорупційною
програмою Херсонського державного університету».

9.СЛУХАЛИ:
Жнакіну  Е.Г. про  затвердження  оновленої  освітньо-професійної

програми «Міжнародні економічні відносини».

ВИСТУПИЛИ:
Жнакіна Е.Г. доповіла про готовність оновленої освітньо-професійної

програми «Міжнародні  економічні  відносини»  до  затвердження  на  Вченій
раді ХДУ.

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до затвердження на Вченій раді ХДУ оновленої освітньо-

професійної програми «Міжнародні економічні відносини».
 

Голова                                                                     Ю.В. Ушкаренко

Секретар                                                                  Т.І. Кримцева        



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
 05.02.2018                                                                                                      № 7

м. Херсон
    

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувач кафедри, професор
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професор:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г.,  Жнакіна  Е.Г.,  Осадчий  О.Д.,  Федяєва  М.С.,  старший
викладач:  Чмут  А.В.,  асистент:  Грицина  В.В.,  старший  лаборант:
Кримцева Т.І., завідувач кабінетом: Дубіковська О.Л.

 
Порядок денний:

1. Про результати зимової сесії на денній та заочній  формах навчання.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

2. Про організацію роботи із невстигаючими студентами.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

3. Про виконання  сучасних вимог щодо організації  навчально-виховної
роботи (самостійна, використання НІТ).

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

4. Підготовка  до  проведення  ІІ  туру  Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт студентів спеціальності «Економічна теорія».

Доповідає: Чмут А.В. 

5. Профорієнтаційна робота: проблеми та шляхи їх вирішення
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

6. Про  рекомендацію  до  друку  науково-методичного  посібника

«Державне регулювання економіки: теорія і практика».

Доповідає: Федяєва М.С.

7.      Про програму використання державної мови в закладах вищої освіти.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.



8. Про  перегляд  та  оновлення  освітньо-професійної  програми

«Міжнародні  економічні  відносини»  з  підготовки  фахівців  першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  аналіз  результатів  зимової  заліково-

екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  аналіз  результатів  зимової  заліково-

екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання.
За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії на денній формі

навчання абсолютна успішність складає 99,02%, якість знань – 58,82%, на
заочній формі навчання абсолютна успішність складає 97,96%, якість знань –
59,18%. 

ВИРІШИЛИ:
Інформацію про аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії

взяти до уваги. Продовжувати роботу кафедри щодо розробки матеріалів для
індивідуальної роботи зі студентами, які не встигають.

2.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про організацію роботи із невстигаючими студентами.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В.  розповіла,  що  при  роботі  зі  студентами  потрібно

враховувати  закономірності  та  психологічні   механізми  особистісного  їх
розвитку,  які  зумовлені  як  своєрідністю  соціальної  ситуації  розвитку
студентства,  так  і  основними  психологічними  особливостями  юнацького
віку.  Викладачеві  потрібно  безумовно  «приймати»  кожну  особистість
студента в її неповторному вияві та визнавати за ним право власного вибору. 

ВИРІШИЛИ:
Приділити  увагу  невстигаючим  студентам,  давати  більше

індивідуальних  завдань,  проводити  додаткові  виховні  години,  викликати
батьків для бесіди.

3.СЛУХАЛИ:



Ушкаренко  Ю.В. про  виконання  сучасних  вимог  щодо  організації
навчально-виховної роботи (самостійна, індивідуальна робота, використання
НІТ).

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  виконання  сучасних  вимог  щодо

організації  навчально-виховної  роботи  (самостійна,  індивідуальна  робота,
використання НІТ).

ВИРІШИЛИ:
Викладачам  кафедри  потрібно  розробити  нові  методички  та  критерії

оцінювання для самостійної роботи студентів.

4. СЛУХАЛИ:
Чмут А.В. про участь студентів спеціальності «Економічна теорія» у ІІ

етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут А.В. доповіла про підготовку до участі  ІІ  туру  Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт. У результаті обговорення якості робіт
та  стану  готовності  студентів  до  участі  у  конкурсі  викладачі  кафедри
рекомендували:  роботу  студента  групи  12-5-181М  Зеленського  Миколи
Миколайовича на тему: «Синергетичний ефект кооперативної взаємодії при
виробництві  органічної  продукції»  (науковий  керівник  проф.  Ушкаренко
Ю.В.), роботу студентки 12-5-481 групи Марковець Анжеліки Андріївни  на
тему:  «Формування  інноваційного  потенціалу  регіонів  України  в  умовах
європейської  інтеграції»  (науковий керівник  доц.  Жнакіна  Е.Г.)  та  роботу
студентки  12-5-481  групи  Звонарьової  Олени  Іванівни  на  тему:
«Удосконалення асортиментної політики страхових компаній в умовах Vuga-
світу» (науковий керівник ст. викладач Чмут А.В.).

ВИРІШИЛИ:
Відрядити  студентів  для участі  у  ІІ  етапі  Всеукраїнської  студентської

олімпіади  зі  спеціальності  «Економічна  теорія».  Науковим  керівникам
підготувати  зі  студентами документи,  необхідні  для  прийняття  участі  у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

5.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про профорієнтаційну роботу: проблеми та шляхи їх

вирішення.



ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. доповіла про  профорієнтаційну роботу: проблеми та

шляхи їх вирішення. Спільна профорієнтаційна робота вищого навчального
закладу та загальноосвітніх навчальних закладів з формування професійних
нахилів  школярів  буде  успішнішою,  якщо  її  систематично  проводити,
починаючи з 10-11 класу. 

Активними  й  ефективними  формами  і  методами  профорієнтаційної
роботи  зі  школярами  можуть  стати  такі,  як:  участь  у  святі  першого  та
останнього  дзвоника  у  школах  міста  та  області;  поповнення  шкільних
кабінетів рекламними матеріалами про університет; підготовка і проведення
професіографічних  екскурсій  до  ВНЗ;  відповіді  на  активізуючі
профорієнтаційні  опитувальники;  запрошення  учнів  шкіл  на  вечори
відпочинку  до  університету;  участь  у  тижнях  профорієнтації;  проведення
індивідуальних і групових консультацій з професійного визначення для учнів
шкіл міста та області тощо.

ВИРІШИЛИ:
Проводити профорієнтаційну роботу, якомога більше надати інформації

для  майбутніх  студентів.  Постійно  оновлювати  інформацію  на  головному
сайті університету, на сторінці факультету та кафедри.

6.СЛУХАЛИ:
Федяєву  М.С. про  рекомендацію  до  друку  науково-методичного

посібника «Державне регулювання економіки: теорія і практика».

ВИСТУПИЛИ:
Федяєва  М.С.,  яка  доповіла,  що  розроблено  авторський  посібник

призначений  для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  аспірантів,  який
включає теоретичні основи, світовий досвід розв’язання проблем державного
регулювання  економіки.  Посібник  можна  використовувати  при  підготовці
майбутніх  економістів,  які  будуть  відповідати  вимогам  міжнародної
мобільності,  формувати у студентів умінь і  навичок використання методів
аналізу, синтезу і моделювання.

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати  до  друку науково-методичний  посібник  «Державне

регулювання економіки: теорія і практика».

7.СЛУХАЛИ:



Ушкаренко Ю.В. про рекомендацію щодо обрання на посаду доцента
кафедри  економічної  теорії  та  міжнародних  економічних  відносин
Жнакіної Е.Г.

ВИСТУПИЛИ:
1. Доцент Жнакіна Е.Г., яка звітувала перед членами кафедри про свою

науково-педагогічну, навчально-методичну та виховну роботу.
2.Ушкаренко Ю.В.: Яких принципів навчання Ви дотримувались при

викладенні навчального матеріалу?
Жнакіна  Е.Г.:  Згідно  із  принципом  науковості  були  висвітлені

теоретичні  основи  сутності  витрат  виробництва  з  погляду  на  існуючі
концепції. Принцип зв’язку теорії із практикою та міцності засвоєння знань
був реалізований в ході викладу теоретичного матеріалу теми та прикладів
реальної економічної практики.

3. Чмут А.В.: Розкрийте поняття методології педагогіки і які її рівні ви
знаєте?

Жнакіна  Е.Г.:  Сьогодні  під методологією розуміють,  перш  за
все, вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної
діяльності. Методологія науки характеризує компоненти дослідження – його
об'єкт, предмет, завдання, сукупність дослідницьких засобів, необхідних для
їх  розв'язання,  а  також  формує  уявлення  про  структуру  і  послідовність
розв'язання  дослідницьких  завдань.  Отже, методологію  в  педагогіці  слід
розглядати як сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і
перетворення  дійсності.  В  структурі  методологічного  знання  виділяють
чотири  рівні: філософський,  загальнонауковий,  конкретно  науковий  і
технологічний. Зміст першого, вищого філософського рівня методології – це
загальні  принципи  пізнання  і  категоріальний  склад  науки  в  цілому.
Методологічні  функції виконує вся система філософського знання. Другий
рівень  – загальнонаукова  методологія –  це  теоретичні  концепції,  які
використовуються в усіх або в більшості наукових дисциплін. Третій рівень
– конкретно  наукова  методологія,  тобто  сукупність  методів,  принципів
дослідження  і  процедур,  що  використовуються  в  тій  чи  іншій  науковій
дисципліні.  Четвертий  рівень  – технологічна  методологія –  це  методика  і
техніка  дослідження,  тобто  набір  процедур,  які  забезпечують  отримання
достовірного емпіричного матеріалу і його первинну обробку, після якої він
може включатися в масив наукового знання.

4. Демченко О.Г.: Використання яких методичних прийомів допомагає
Вам утримувати увагу студентів?

Жнакіна  Е.Г.: Відомо,  що  одноманітність  дій  призводить  до  втрати
уваги  і  появи  втомлюваності.  Для  того,  щоб  цього  уникнути,  викладач



повинен  не  говорити  монотонно,  а  за  допомогою  інтонації  виділяти
найголовніші моменти у навчальному матеріалі.  З метою утримання уваги
студентів,  нами  під  час  лекційного  заняття  була  застосована  постановка
проблемних  питань  з  найголовніших  аспектів,  яка  дозволила  забезпечити
зворотній зв’язок із слухачами і урізноманітнити види навчальної діяльності.

За результатами обговорення, кафедра вважає, що заняття пройшло на
високому  науковому  та  методичному  рівні  і  це  дозволяє  рекомендувати
доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин
Е.Г. Жнакіну на посаду доцента кафедри.

Пропонується  обрати  лічильну  комісію  у  складі  3  осіб:  голова  –
Демченко О.Г., члени комісії – Грицина В.В., секретар – Чмут А.В.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі  3 осіб.
Відбувається процедура таємного голосування.

Результати  таємного голосування:
- відповідає посаді –   8  голосів
- не відповідає посаді -  0 голосів
- недійсних бюлетенів -  0

Кворум: 8 з 8 штатних викладачів

ВИРІШИЛИ:
За  результатами  обговорення,  кафедра  вважає  за  необхідне

рекомендувати   доцента  Е.Г.  Жнакіну  на  посаду  доцента  кафедри
економічної  теорії  та  міжнародних  економічних  відносин  за  конкурсом
терміном на 5 років.

8.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  перегляд  та  оновлення  освітньо-професійної

програми «Міжнародні економічні відносини» з підготовки фахівців першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:

Ушкаренко  Ю.В. розповіла  про  затвердження  оновленої  освітньо-

професійної  програми  «Міжнародні  економічні  відносини»  з  підготовки

фахівців  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  Вченою  радою

університету.



ВИРІШИЛИ: 

Взяти  до  уваги  нову  освітньо-професійну  програму  «Міжнародні

економічні  відносини»  при  розробці  та  оновлені  робочих  програм

спеціальності.

Голова                                                                             Ю.В. Ушкаренко
 

Секретар                                                                             Т.І. Кримцева 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА  
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
 03.09.2018                                                                                                      № 2

м. Херсон
    

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувач кафедри, професор
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професор:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г., Осадчий О.Д., Федяєва М.С., старший викладач: Чмут А.В.,
старший лаборант: Кримцева Т.І., завідувач кабінетом: Дубіковська О.Л.

Запрошені: Могірєв Д.С. директор ТОВ «Центр Херсон».

Порядок денний:

1. Про підготовку до поточних перевірок роботи кафедри.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

2. Затвердження  плану  розробки  навчальних  посібників,  монографій,
методичних рекомендацій та навчально-методичних комплексів викладачами
на 2018-2019 н. р.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              
3. Обговорення питання про розробку методичного забезпечення дисциплін
кафедри.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.
викладачі кафедри

4. Про  затвердження  тематики  контрольних  робіт  на  заочній  формі

навчання.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

5. Про затвердження тематики курсових робіт на денній формі навчання.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

6. Про затвердження графіку стажувань викладачами кафедри
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

7. Про  обговорення  ОПП  «Міжнародні  економічні  відносини»  із
стекхолдером.



Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

8. Про  стан  викладання  дисциплін  українською  мовою  на  кафедрі
менеджменту і адміністрування

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  підготовку  до  поточних  перевірок  роботи

кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. нагадала всім викладачам кафедри, що на початку

року,  за  Планом  Регламентом  ХДУ  планується  перевірка  навчально-
методичного забезпечення дисциплін кафедри та заповнення індивідуальних
планів,  тому  необхідно  оновити  та  поповнити  інформацією  НМКД  і
заповнити індивідуальні плани. 

ВИРІШИЛИ:
Всім  викладачам  кафедри  відповідально  віднестися  до  поточної

перевірки роботи кафедри.

2. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  затвердження  плану  розробки  навчальних

посібників, монографій, методичних рекомендацій та навчально-методичних
комплексів викладачами на 2018-2019 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
Демченко  О.Г. доповідала про  затвердження  плану  розробки

навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та навчально-
методичних комплексів викладачами на 2018-2019 н. р.
 
ВИРІШИЛИ:

Всім викладачам кафедри оновити і розробити методичні рекомендації,
навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та монографії.

3. СЛУХАЛИ: 
  Ушкаренко Ю.В. про розробку методичного забезпечення дисциплін
кафедри.

ВИСТУПИЛИ:



Ушкаренко  Ю.В. доповіла про  розробку  методичного  забезпечення
дисциплін кафедри. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців
зі  спеціальності  051  «Економіка»  сприяє  підвищенню  якості  освітнього
процесу і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників
на ринку праці.  Усі  дисципліни кафедри повністю забезпечені  типовими і
робочими навчальними програмами та планами, які складені з врахуванням
повного  висвітлення  змісту  дисципліни  і  потреб  всебічної  підготовки
фахівців. Створена на кафедрі система навчально-методичного забезпечення
начального  процесу  дозволяє  в  повному  обсязі  забезпечити  потреби
студентів  всіх  форм  навчання  в  необхідному  комплексі  методичних
матеріалів.
 
ВИРІШИЛИ:

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін підготовки
фахівців  спеціальності  051  «Економіка»  складає  100  %.  Всім  викладачам
кафедри оновити навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри.

4. СЛУХАЛИ:
 Ушкаренко Ю.В. про затвердження тематики контрольних робіт  на
заочній формі навчання.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут  А.В. нагадала  членам  кафедри  про  графік  виконання

контрольних  робіт  по  кафедрі.  В  обговоренні  контрольних   робіт  взяли
участь всі члени кафедри.

ВИРІШИЛИ:
Тематику контрольних робіт на заочній формі навчання затвердити.

5. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про розподіл обов’язків куратора. 

ВИСТУПИЛИ:
 Ушкаренко Ю.В.  ознайомила  кураторів академічних груп  Чмут А.В.
(12-5-141  гр.),  Скляренка  А.О.  (12-5-2411  гр.),  з  «Положенням  про
функціональні обов’язки кураторів», а також  зупинилася на деяких пунктах,
а саме: 1) Звіти кураторів заслуховуються на засіданнях кафедр, а на вчених
радах  факультетів  звіти  кафедр  про  виховну  роботу;  2)  При  виконанні
виховної  роботи  куратори  тісно  співпрацюють  зі  старостами  груп  та
органами  студентського  самоврядування  факультетів;  3)  Контролює  хід



складання студентами групи поточних і модульних контролів; 4) Проводить
зі студентами групи виховну роботу щодо виконання «Правил внутрішнього
розпорядку  університету»,  дбайливого  ставлення  до  державного  майна,
підтримання приміщень у належному стані, здійснює профілактичну роботу
щодо  подолання  негативних  явищ  у  студентському  середовищі,
недопущення паління, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин.
ВИРІШИЛИ:
 Куратори ознайомлені з обов’язками кураторів академічних груп.

6. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  затвердження  тематики  курсових  робіт  СВО

«бакалавр»  денної  форми  навчання.  У  своїй  доповіді  Ушкаренко  Ю.В.
ознайомила членів кафедри з тематикою курсових робіт для студентів денної,
форми навчання на 2018-2019 н. р., зазначивши, що членами кафедри проф.
Ушкаренко Ю.В., доцентами Демченко О.Г., Осадчим О.Д., Федяєвою М.С.,
Чмут А.В. буде здійснюватися керівництво 18 курсовими роботами денної
форми навчання напряму підготовки «бакалавр».

ВИСТУПИЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. нагадала  членам  кафедри  про  графік  виконання
курсових робіт СВО «бакалавр» денної форми навчання .

Особливу увагу звернула на терміни подання  розділів курсових робіт
та  чорнового  варіанта  всієї  роботи,  а  також  зазначила,  що  згідно  з
регламентом  ХДУ  планується  подання  статей  студентами  до  збірника
«Студентські наукові студії.

В  обговоренні  тематики  курсових  робіт  взяли  участь  всі  члени
кафедри.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити тематику  курсових  робіт  напряму  підготовки  «бакалавр»

денної форми навчання.

7.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  обговорення  ОПП  «Міжнародні  економічні

відносини» із стейкхолдером.

ВИСТУПИЛИ: 
Могірєв  Д.С. зазначив,  що  ОПП  відповідає  потребам  регіонального

ринку праці



ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома думку стейкхолдера.

8. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про стан викладання дисциплін українською мовою

на кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин.

У своїй доповіді  Ушкаренко Ю.В. проінформувала,  що всі  навчальні

дисципліни на кафедрі викладаються державною мовою. Вся документація

ведеться державною мовою. Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін

кафедри розроблені державною мовою. Листування з відділами та службами

ХДУ,  організаціями  та  установами  м.  Херсона  та  області  здійснюються

держаною мовою.

ВИСТУПИЛИ:

Осадчий  О.Д.  запропонував  активізувати  роботу  щодо  організації

допомоги в мовній адаптації іноземних студентів.

ВИРІШИЛИ:

1.  Звернути  увагу  викладачів  на  необхідність  викладання  дисциплін
українською мовою
2. Проводити додаткову роботу з іноземними студентами.

Голова                                                                            Ю.В. Ушкаренко
 

Секретар                                                                         Т.І. Кримцева 



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА  
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
09.09.2018                                                                                                      № 2

м. Херсон
    

Голова: Ушкаренко Ю.В., завідувачка кафедри, професорка
Секретар: Кримцева Т.І., старший лаборант

Присутні  члени  кафедри:  професорка:  Ушкаренко  Ю.В.,  доценти:
Демченко О.Г., Гурова В.О., Осадчий О.Д., Федяєва М.С. старший викладач:
Чмут А.В., асистент: Грицина В.В., старший лаборант: Кримцева Т.І.

Запрошені:  здобувачі  спеціальності  292 Міжнародні  економічні  відносини:
Камбурова  Ю.,  Трускавецький  Д.,  Цхай  Р.,  Крупський  С.,  Руденко  О.,
Соколенко В. 

Порядок денний:

1. Про підготовку до поточних перевірок роботи кафедри.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

2. Затвердження  плану  розробки  навчальних  посібників,  монографій,
методичних рекомендацій та навчально-методичних комплексів викладачами
на 2019-2020 н. р.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

3.    Про  удосконалення  освітньо-професійної  програми  «Міжнародні
економічні відносини» з урахуванням побажань студентів.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  
            
4. Обговорення  питання  про  розробку  методичного  забезпечення
дисциплін кафедри.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.
викладачі кафедри

5. Про  затвердження  тематики  контрольних  робіт  на  денні  та  заочній

формах навчання.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.



6. Про  затвердження  тематики  курсових  робіт  на  денній  та  заочній

формах навчання.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

7. Про  стан  викладання  дисциплін  українською  мовою  на  кафедрі
менеджменту і адміністрування

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  підготовку  до  поточних  перевірок  роботи

кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. нагадала всім викладачам кафедри, що на початку

року,  за  Планом  Регламентом  ХДУ  планується  перевірка  навчально-
методичного забезпечення дисциплін кафедри та заповнення індивідуальних
планів,  тому  необхідно  оновити  та  поповнити  інформацією  НМКД  і
заповнити індивідуальні плани. 

ВИРІШИЛИ:
Всім  викладачам  кафедри  відповідально  віднестися  до  поточної

перевірки роботи кафедри.

2. СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко  Ю.В. про  затвердження  плану  розробки  навчальних

посібників, монографій, методичних рекомендацій та навчально-методичних
комплексів викладачами на 2019-2020 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
Демченко  О.Г. доповідала про  затвердження  плану  розробки

навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та навчально-
методичних комплексів викладачами на 2019-2020 н. р.
 
ВИРІШИЛИ:

Всім викладачам кафедри оновити і розробити методичні рекомендації,
навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та монографії.

3.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  удосконалення  освітньо-професійної  програми

«Міжнародні економічні відносини» з урахуванням побажань студентів.



ВИСТУПИЛИ:
Камбурова  Ю. зазначила,  що  при  обговорені  із  студентами

спеціальності освітньої програми вони неодноразово звертали увагу те, що не

вистачає  базових  знань  економічної  теорії  та  на  необхідність  більш

глибокого  вивчення  дисциплін  макроекономіка  та  мікроекономіка,  також

запропонувала  включити  до  ОПП  дисципліну  пов’язану  з  вивченням

міжнародних стратегій розвитку.

Крупський С. запропонували до обов’язкової компоненти ОПП ввести

дисципліни  «Міжнародний  економічний  аналіз»  та  «Кон’юктура

міжнародних ринків», 

Руденко  О. запропонувала  дисципліну  «Управління  людськими

ресурсами» перенести до вибіркової компоненти.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти  до  відома  рекомендації  здобувачів  під  час  розробки  нової

освітньої програми та включити Камбурову Ю. до складу робочої групи з
розробки ОПП «Міжнародні економічні відносини».

4.СЛУХАЛИ: 
  Ушкаренко Ю.В. про розробку методичного забезпечення дисциплін
кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла про  розробку  методичного  забезпечення

дисциплін кафедри. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців
зі спеціальності 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини»
сприяє підвищенню якості освітнього процесу і забезпечення на цій основі
конкурентоспроможності  випускників  на  ринку  праці.  Усі  дисципліни
кафедри  повністю  забезпечені  типовими  і  робочими  навчальними
програмами  та  планами,  які  складені  з  врахуванням  повного  висвітлення
змісту  дисципліни  і  потреб  всебічної  підготовки  фахівців.  Створена  на
кафедрі  система  навчально-методичного  забезпечення  начального  процесу
дозволяє в повному обсязі забезпечити потреби студентів всіх форм навчання
в необхідному комплексі методичних матеріалів.



 
ВИРІШИЛИ:

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін підготовки
фахівців  спеціальності  051  «Економіка»  та  292  «Міжнародні  економічні
відносини» складає  100  %.  Всім  викладачам  кафедри  оновити  навчально-
методичне забезпечення дисциплін кафедри.

5.СЛУХАЛИ:
 Ушкаренко Ю.В. про затвердження тематики контрольних робіт  на
денній та заочній формах навчання.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут  А.В. нагадала  членам  кафедри  про  графік  виконання

контрольних  робіт  по  кафедрі.  В  обговоренні  контрольних   робіт  взяли
участь всі члени кафедри.

ВИРІШИЛИ:
Тематику  контрольних  робіт  на  денній  та  заочній  формах  навчання

затвердити.

6.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  затвердження  тематики  курсових  робіт  СВО

«бакалавр»  денної  та  заочної  форм  навчання.  У  своїй  доповіді
Ушкаренко Ю.В. ознайомила членів кафедри з тематикою курсових робіт для
студентів  на  2019-2020 н.  р.,  зазначивши,  що  членами  кафедри  проф.
Ушкаренко Ю.В., доцентами Демченко О.Г.,  Гуровою В.О., Осадчим О.Д.,
Федяєвою М.С.,  Чмут А.В.  буде здійснюватися керівництво 30 курсовими
роботами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «бакалавр».

ВИСТУПИЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. нагадала  членам  кафедри  про  графік  виконання
курсових робіт СВО «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

Особливу увагу звернула на терміни подання  розділів курсових робіт
та  чорнового  варіанта  всієї  роботи,  а  також  зазначила,  що  згідно  з
регламентом  ХДУ  планується  подання  статей  студентами  до  збірника
«Студентські наукові студії».

В  обговоренні  тематики  курсових  робіт  взяли  участь  всі  члени
кафедри.



ВИРІШИЛИ:
Затвердити тематику  курсових  робіт  напряму  підготовки  «бакалавр»

денної та заочної форм навчання.

7.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про стан викладання дисциплін українською мовою

на кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин.
У своїй доповіді  Ушкаренко Ю.В. проінформувала,  що всі  навчальні

дисципліни на кафедрі викладаються державною мовою. Вся документація
ведеться державною мовою. Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін
кафедри розроблені державною мовою. Листування з відділами та службами
ХДУ,  організаціями  та  установами  м.  Херсона  та  області  здійснюються
держаною мовою.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчий  О.Д.  запропонував  активізувати  роботу  щодо  організації

допомоги в мовній адаптації іноземних студентів.

ВИРІШИЛИ:
1.  Звернути  увагу  викладачів  на  необхідність  викладання  дисциплін

українською мовою
2. Проводити додаткову роботу з іноземними студентами.

Голова                                                                      Юлія УШКАРЕНКО

Секретар                                                                   Тетяна КРИМЦЕВА
     



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА  
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
07.10.2019                                                                                                      № 3

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.,  Федяєва  М.С.  старший  викладач:  Чмут  А.В.,
асистент: Грицина В.В., старший лаборант: Кримцева Т.І.

Запрошені:  стейкхолдери  та  потенційні  роботодавці:  Могірєв  Д,С.,
Гавренкова В.В., Крамаровська Л.П., Корнієнко Ю.А., Резніченко А.В.

Порядок денний:

1. Затвердження матеріалів (питань, білетів) зимової екзаменаційної сесії.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

2. Про вдосконалення системи самостійної роботи кафедри.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.              

3. Про  трудову  дисципліну  викладачів  кафедри  та  студентів  закріплених
груп.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

4. Про  організацію  фаховоорієнтованої  роботи  кафедри  зі  студентами  та
ліцеїстами.

Доповідає: Чмут А.В.
5.  Про удосконалення ОПП з урахуванням побажань стейкхолдерів

Доповідає: Гурова В.О.

6. Про оновлення кадрових паспортів кафедри.
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

1. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В.  про  затвердження матеріалів  (питань,  білетів)  для

проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.



ВИСТУПИЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  затвердження  матеріалів  (питань,
білетів) для проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити  матеріали  (питання,  білети)  для  проведення  зимової

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

2.СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. Про вдосконалення самостійної роботи кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  організацію  самостійної  роботи  на

кафедрі. Щороку викладачі кафедри проводять декаду економіста з широким
спектром  позанавчальних  заходів:  олімпіади,  круглі  столи,  конференції,
презентації, професійні ігри-квести.

Метою  діяльності  є  впровадження  технологій  особистісно-
орієнтованого навчання, використання в навчальному процесі інноваційних
форм  і  методів,   розвиток  активності,  професійного  інтересу  у  студентів,
удосконалення науково-методичного досвіду викладачів комісії, формування
системи компетенцій молодшого спеціаліста відповідно до сучасних вимог
ринку праці.

ВИРІШИЛИ:
Організацію самостійної  роботи на  кафедрі  економіки та міжнародних

економічних відносин вважати задовільною.

3. СЛУХАЛИ:
 Ушкаренко  Ю.В. про  трудову  дисципліну  викладачів  кафедри  та

студентів закріплених груп.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. та  всі  викладачі  кафедри  доповідали  про  трудову

дисципліну викладачів кафедри та студентів закріплених груп.

ВИРІШИЛИ:
Трудову дисципліну викладачів кафедри та студентів закріплених груп

вважати задовільною.

4. СЛУХАЛИ:



Чмут  А.В. про  організацію  фаховоорієнтованої  роботи  кафедри  зі
студентами та ліцеїстами.

ВИСТУПИЛИ:
Чмут  А.В. розповіла   про  організацію  наукової  роботи  кафедри  зі

студентами та ліцеїстами. Метою даної роботи є підготовка першокласних
фахівців  у  галузі  економіки,  здатних  ефективно  забезпечувати  управління
підприємствами,  установами  та  організаціями  в  різноманітних  галузях
національного господарства.  На факультеті  проводяться  науково-практичні
семінари,  засідання  «круглих  столів»,  дебати,  на  засідання  яких
запрошуються  провідні  фахівці,  які  роз’яснюють  соціально-економічну  та
промислову політику держави та підприємницької діяльності.

ВИРІШИЛИ:
Організацію наукової роботи кафедри зі студентами та ліцеїстами вважати

задовільною.

5. СЛУХАЛИ:
Гурову  В.О. про  удосконалення  ОПП  з  урахуванням  побажань

стейкхолдерів.

ВИСТУПИЛИ:
Гурова  В.О. доповіла  про  необхідність  перегляду  ОПП  «Міжнародні

економічні відносини» з урахуванням думки стейкхолдерів. Гарант зазначила
важливість включення в ОПП компетентностей,  програмних результатів  та
освітніх компонентів, які є актуальними для ринку праці.

Могірєв Д.С. рекомендував з метою підвищення обізнаності майбутніх
фахівців  в  правових  аспектах  ведення  сучасного  бізнесу  в  ОП  включено
дисципліну  «Правове  регулювання  ведення  бізнесу,  натомість  дисципліна
«Міжнародне  економічне  право»  перенесена  в  вибіркову  компоненту.
Наголосив на необхідність більш поглибленого вивчення макроекономіки та
мікроекономіки.

Резніченко А.С. зазначив важливість економічної бази для здобувачів та
рекомендував розділити дисципліну макроекономіка і мікроекономіка на дві
окремі дисципліни.

Гавренкова В.В. зазначила про необхідність переміщена з  вибіркової
компоненти  у  обов’язкову  дисципліну  «Статистика  зовнішньоекономічної
діяльності»  та  «Міжнародна  логістика»,  а  також  ОПП  доповнити
дисципліною  «Моделювання-бізнес  процесів  в  зовнішньоекономічній
діяльності».



Корнієнко  Ю.А. порекомендував  замість  двох  ОК  «Бухгалтерський
облік і аудит» та «Міжнародний облік і аудит» внести до ОПП інтегровану
дисципліну «Облік і аудит в міжнародному бізнесі».

Крамаровська  Л.П. підтримала  думку  про  обов’язкове  вивчення
дисципліни «Міжнародна логістика».

ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома рекомендації стейкхолдерів під час розробки нової

освітньої програми. 

6.СЛУХАЛИ: 
Ушкаренко Ю.В. про оновлення кадрових паспортів кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  необхідність  оновлення  кадрових

паспортів кафедри. 

ВИРІШИЛИ:
Оновити кадрові паспорти кафедри.

Голова                                                                      Юлія УШКАРЕНКО

Секретар                                                                   Тетяна КРИМЦЕВА



ХЕРСОНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ

засідання кафедри
 10.02.2020                                                                                                     № 7

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:  стейкхолдери:  Могірєв  Д.С.,  Томілін  А.А.;   студенти
спеціальності:  Жуган  Д.,  Котик  А.,  Пшонько  Л.,  Камбурова  Ю.,
Трускавецький Д., Руденко О., Крупський С.

 
Порядок денний:

1. Про  стан  викладання  дисциплін  українською  мовою  на  кафедрі
економіки та міжнародних економічних відносин.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

2. Про виконання  сучасних вимог щодо організації  навчально-виховної
роботи (самостійна, використання НІТ).

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.  

3. Підготовка  до  проведення  ІІ  туру  Всеукраїнського конкурсу
студентських  наукових  робіт студентів  спеціальності  «Міжнародні
економічні відносини».

Доповідає: Чмут А.В. 

4. Профорієнтаційна робота: проблеми та шляхи їх вирішення
Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

5.  Про  обговорення  освітньо-професійної  програми  292  Міжнародні
економічні відносини із стейкхолдерами та здобувачами.

Доповідає: Гурова В.О.

1. СЛУХАЛИ:



Ушкаренко Ю.В. про стан викладання дисциплін українською мовою
на кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин.

ВИСТУПИЛИ:
У своїй доповіді  Ушкаренко Ю.В. проінформувала, що всі навчальні

дисципліни  на  кафедрі  економіки  та  міжнародних  економічних  відносин
викладаються  державною  мовою.  Вся  документація  ведеться  державною
мовою. Навчально-методичні комплекси всіх дисциплін кафедри розроблені
державною мовою. Листування з відділами та службами ХДУ, організаціями
та установами м. Херсона та області здійснюються держаною мовою.

Осадчий  О.Д.  запропонував  активізувати  роботу  щодо  організації
допомоги в мовній адаптації іноземних студентів.

ВИРІШИЛИ:
1. Звернути  увагу  викладачів  на  необхідність  викладання  дисциплін

українською мовою
2. Проводити додаткову роботу з іноземними студентами.

2. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. про  виконання  сучасних  вимог  щодо  організації

навчально-виховної роботи (самостійна, індивідуальна робота, використання
НІТ).

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В. доповіла  про  виконання  сучасних  вимог  щодо

організації  навчально-виховної  роботи  (самостійна,  індивідуальна  робота,
використання НІТ).

ВИРІШИЛИ:
Викладачам  кафедри  потрібно  розробити  нові  методички  та  критерії

оцінювання для самостійної роботи студентів.

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 підготовку до участі ІІ туру  Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт. У результаті обговорення якості робіт
та  стану  готовності  студентів  до  участі  у  конкурсі  викладачі  кафедри
рекомендували: роботу студентки 12-341 групи Камбурової Юлії Ігорівни, на
тему:  «Формування  системи  кооперативних  відносин  в  аграрному



виробництві» (науковий керівник проф. Ушкаренко Ю.В.), роботу студента
12-341  групи  Трускавецького  Дениса  Вікторовича   на  тему:  «Розвиток
креативних  індустрій  в  країнах  Європейського  союзу  та  перспективи  для
України» (науковий керівник ст. викладач Чмут А.В.), роботу студентки 12-
341  групи  Цхай  Рити  Олександрівни  на  тему:  «Гібридні  загрози  в
міжнародній  безпеці»  (науковий  керівник  доц.  Федяєва  М.С.)  та  роботу
студента  12-341  групи  Паламарчука  Арсенія  Романовича  на  тему:
«Формування навичок самоменеджменту в системі публічного управління»
(науковий керівник ст. викладач Лагойський А.О.).

ВИРІШИЛИ:
Відрядити  студентів  для участі  у  ІІ  етапі  Всеукраїнської  студентської

олімпіади  зі  спеціальності  «Економічна  теорія».  Науковим  керівникам
підготувати  зі  студентами документи,  необхідні  для  прийняття  участі  у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

4. СЛУХАЛИ:
Ушкаренко Ю.В. про профорієнтаційну роботу: проблеми та шляхи їх

вирішення.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко Ю.В. доповіла про  профорієнтаційну роботу: проблеми та

шляхи їх вирішення. Спільна профорієнтаційна робота вищого навчального
закладу та загальноосвітніх навчальних закладів з формування професійних
нахилів  школярів  буде  успішнішою,  якщо  її  систематично  проводити,
починаючи з 10-11 класу. 

Активними  й  ефективними  формами  і  методами  профорієнтаційної
роботи  зі  школярами  можуть  стати  такі,  як:  участь  у  святі  першого  та
останнього  дзвоника  у  школах  міста  та  області;  поповнення  шкільних
кабінетів рекламними матеріалами про університет; підготовка і проведення
професіографічних  екскурсій  до  ВНЗ;  відповіді  на  активізуючі
профорієнтаційні  опитувальники;  запрошення  учнів  шкіл  на  вечори
відпочинку  до  університету;  участь  у  тижнях  профорієнтації;  проведення
індивідуальних і групових консультацій з професійного визначення для учнів
шкіл міста та області тощо.

ВИРІШИЛИ:
Проводити профорієнтаційну роботу, якомога більше надати інформації

для  майбутніх  студентів.  Постійно  оновлювати  інформацію  на  головному
сайті університету, на сторінці факультету та кафедри.

5. СЛУХАЛИ:



Гурову  В.О. про  обговорення  освітньо-професійної  програми  292
Міжнародні економічні відносини із стейкхолдерами та здобувачами.
ВИСТУПИЛИ:

Гурова  В.О. доповіла  про  роботу  над  новою  освітньою  програмою
Міжнародні  економічні  відносини  та  запропонувала  переглянути  її  проект
студентам та стейхолдерам з метою отримання зауважень та пропозицій. 

Камбурова  Ю. зазначила,  що  всі  попередні  рекомендації  здобувачів
були враховані при розробці нової ОПП. 

Томілін  А.А. в  структуру  дисципліни  «Економіка  підприємства»
рекомендував додати міжнародну компоненту.

Могірєв Д.С. доповів про сучасні вимоги роботодавців до  фахівців на
ринку праці,  відмітив актуальність нової освітньої програми та підтримав
рекомендацію Томіліна А.А.

ВИРІШИЛИ:
В  проекті  нової  освітної  програми  змінити  назву  ОК  «Економіка

підприємства» на «Економіка підприємств та міжнародних компаній».

Голова                                                                  Юлія УШКАРЕНКО

Секретар                                                               Тетяна КРИМЦЕВА



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.

Порядок денний:

1. Про включення студентів у позанавчальну фаховоорієнтаційну роботу
     Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

2. Про необхідність корегування ОПП «Міжнародні економічні відносини»
відповідно  до  стандарту  вищої  освіти  за  спеціальністю  292  Міжнародні
економічні відносини для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Доповідає: Ушкаренко Ю.В.

3. Про  стан  написання  курсових  робіт  студентами  ІІ  та  ІІІ  курсів
спеціальності  «Міжнародні економічні відносини».

     Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 

4. Про  участь  студентів  спеціальності  "Міжнародні  економічні
відносини" у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

                Доповідає: Чмут А.В. 

5. Про  стан  навчання  та  додержання  трудової  дисципліни  студентами
12-171, 12-141, 12-241, 12-341 гр. 

Доповідають: Куратори
                       академічних груп

6.  Про  введення  в  дію  кодексів  академічної  доброчесності  для  НПП  і
здобувачів вищої освіти ХДУ.

  Доповідає: Ушкаренко Ю.В. 



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  необхідність  корегування  ОПП  «Міжнародні

економічні  відносини»  відповідно  до  стандарту  вищої  освіти  за
спеціальністю  292  Міжнародні  економічні  відносини  для  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкаренко  Ю.В.  про  необхідність  оновлення  ОПП  «Міжнародні

економічні відносини» у зв’язку з виходом стандарту вищої освіти першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,  спеціальність  292  Міжнародні
економічні  відносини,  галузь  знань  29  Міжнародні  відносини  (№357)
враховуючи всі побажання та зауваження здобувачів, академічної спільноти
та стейкхолдерів.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  гаранту  Гуровій  В.О. та  групі  забезпечення  підготувати

проект ОПП «Міжнародні економічні відносини» з урахуванням стандарту та
ввести до  групи забезпечення  представника  роботодавців  Гавренкову В.В.
Урахувати рекомендації стейкхолдерів, студентів та академічної спільноти в
розробці нового проекту ОПП. Розмістити проект на сайті кафедри..

3. 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.

4. 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.

5. 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

Голова                                                                      Юлія УШКАРЕНКО

Секретар                                                                   Тетяна КРИМЦЕВА



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.

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  відгуків  стейкхолдерів  та  затвердження  оновленої
освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідає: Гурова В.О. 



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:
Ушкаренко  Ю.В. про  обговорення  відгуків  стейкхолдерів  та

затвердження  оновленої  освітньо-професійної  програми  «Міжнародні
економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Гурова В. О. доповіла про отриманні рецензії-відгуки стейкхолдерів на

освітньо-професійну  програму  «Міжнародні  економічні  відносини»  та
готовність ОПП для затвердження на Вченій раді ХДУ.



ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до затвердження на Вченій раді ХДУ оновленої освітньо-

професійної програми «Міжнародні економічні відносини». 

Голова                                                                     Юлія УШКАРЕНКО

Секретар                                                                   Тетяна КРИМЦЕВА


