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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання кафедри міжнародної економіки 

від  27 серпня 2020 року 

   

Присутні:  

Завідувач кафедри: к.е.н., доц. Саєнко О,С.  

Члени кафедри: д.е.н., професор 
Шилепницький П.І., доценти Лошенюк В.Є.,  
Білик Р.С., Гаврилюк О.В., Михайлина Д.Г., 
к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В., к.е.н., 
асист. Марченко Т.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Готовність кафедри до нового навчального року 2020-2021 навчальний 
рік (Саєнко О.С.) 

2. Інформація про набір студентів спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини». (Саєнко О.С.) 

3. Призначення кураторів академічних груп 1-го , 3-го (скорочена форма) 
та 5-го курсів. (Саєнко О.С.) 

4. Обговорення та затвердження робочих навчальних програм курсів на 
2020-2021 навчальний рік (Роговська-Іщук І.В.) 

5. Затвердження екзаменаційних білетів на року 2020-2021 навчальний рік 
(Саєнко О.С.) 

6. Переведення студентів на індивідуальний графік навчання. (Саєнко     
О.С.) 

7. Про направлення на семестрове навчання за програмою Ерасмус+. 
(Саєнко О.С.) 

8. Обговорення та затвердження робочих програм практики та 
затвердження наскрізної програми практки на 2020-2021 навчальний рік 
(Гаврилюк О.В.) 
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1. СЛУХАЛИ: . Готовність кафедри до нового навчального року 2020-2021 
навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри,  к.е.н., доц. Саєнко О.С. 

Станом на кінець 27 серпня 2020 року кафедра міжнародної економіки 
повністю готова до нового навчального року. Доведено розподіл кількості 
ставок на 2020-2021 н.р. з 01 вересня 2020 року в кількості 8,75. Згідно обсягу 
навчальної роботи кафедри підготовлено розподіл навчального навантаження 
між викладачами кафедр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Визнати кафедру міжнародної економіки готовою до 2020-2021 н.р. 
3. Затвердити розподіл навчального навантаження 2020-2021 н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ: . Інформація про набір студентів спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини». 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. 

За результатами вступної кампанії у 2020 році на 1 курс зараховано 27 
студентів денної форми навчання (192 група), з них: 1 – держзамовлення, 26 – 
платна форма навчання; на 3 курс (скорочена форма) зараховано 11 студентів 
денної форми навчання на умовах контракут (392-3 група); на 5 курс 
зараховано 14 студентів денної форми навчання, з них 1 на державне 
замовлення та 13 студенті на умовах контракту (592 група). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: . Призначення кураторів академічних груп 1-го , 3-го 
(скорочена форма) та 5-го курсів. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. 

З метою підвищення ефективності роботи зі студентами на різних курсах 
пропонується з 2020-2021 н.р. розпочати затверджувати кураторів курсів. 
Куратори попередніх груп залишаються. На 2020-2021 н.р. пропонується 
затвердити такий склад кураторів: 

1 курс - доцент Саенко О.С.; 2 курс – доцент Саенко О.С.; 3 курс - доцент 
Михайлина Д.Г. ; асистент Марченко Т.В.; 4 курс - к.е.н., асистент Роговська-
Іщук  І.В., доц. Лошенюк В.Є.; 5 курс – доцент Білик Р.С.; 6 курс – доцент 
Гаврилюк О.В.  
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Старшим куратором пропонується затвердити доц. Михайлину Д.Г. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад кураторів кафедри міжнародної економіки. 

 

4. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження робочих навчальних програм 
курсів на 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В. 

Робочі навчальні програми курсів на 2020-2021 н.р. є в наявності на 
кафедрі та підготовлені згідно поточних вимог. Пропоную затвердити робочі 
навчальні програми курсів на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити робочі навчальні програми курсів на 2020-2021 навчальний рік. 

 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження екзаменаційних білетів на 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В. 

Екзаменаційні білети до навчальних курсів поточного навчального року є 
в наявності і підготовлені згідно робочих навчальних програм. Пропонується 
затвердити екзаменаційні білети на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:   

1. Затвердити екзаменаційні білети на 2020-2021 навчальний рік. 

 

6. СЛУХАЛИ: Переведення студентів на індивідуальний графік навчання.  

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. 

Згідно університетського положення студенти 3-6 курсів можуть бути 
переведені на індивідуальний графік навчання. 

В поточному році до нас звернувся один студент 4 курсу Назарчук А.В., 
який працевлаштований в органах місцевого самоврядування. Пропонується 
рекомендувати його для переведення на індивідуальний графік навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати адміністрації університету перевести на індивідуальний 
графік студента 4 курсу Назарчувка А.В. 
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7. СЛУХАЛИ: Про направлення на семестрове навчання за програмою 
Ерасмус+. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. 

Студент 4 курсу Тимчук Андрій Ярославович виграв грант та запрошений 
до Університету Фрідріха Шиллера міста Єна (Німеччина) на семестрове 
навчання за програмою Ерасмус+ КА107 з 01.10.2020 по 31.03.2021 р. без 
збереження стипендії. Пропонується рекомендувати його на участь в програмі 
та відрядити на навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Направити студента 4 курсу спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» Тимчука Андрія Ярославовича до Університету Фрідріха 
Шиллера міста Єна (Німеччина) на семестрове навчання за програмою 
Ерасмус+ КА107 з 01.10.2020 по 31.03.2021 р. без збереження стипендії. 

 

8. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження робочих програм практики та 
затвердження наскрізної програми практки на 2020-2021 навчальний рік 
(Гаврилюк О.В.) 

ВИСТУПИЛИ: доцент Гаврилюк О.В. 

Внесено зміни та підготовлено робочі навчальні програми до навчальної, 
виробничої та асистентської практики для студентів бакалаврату та 
магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини», а також 
наскрізна програма практики. Пропонується затвердити відповідні програми 
на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити робочі програми навчальної, виробничої та асистентської 
практики здобувачів першого та другого рівня вищої освіти. 

2. Затвердити наскрізну програму практики 

 

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки  Олександр САЄНКО 

 

Секретар. ст. лаборант      Наталія ЄРМАКОВА 


