ПРОТОКОЛ № 2
засідання кафедри міжнародної економіки
від 30 вересня 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. Затвердження річного плану роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік.
(Саєнко О.С.)
2. Затвердження графіків відкритих занять, консультацій, взаємовідвідування викладачів кафедри. (Саєнко О.С.)
3. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри. (Саєнко
О.С.)
4. Оновлення та затвердження рекомендованої тематики міждисциплінарної
куросової роботи на 3 та 4 курсах (Роговська-Іщук І.В.)
5. Оновлення критеріїв та затвердження
рекомендованої тематики
дипломних робіт для студентів бакалаврату та магістратури. (РоговськаІщук І.В., Гаврилюк О.В.)
6. Про оновлення робочих програм і підготовку силабусів навчальних
лисциплін. (Роговська-Іщук І.В.)
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1. СЛУХАЛИ: Затвердження річного плану роботи кафедри на 2020-2021
навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С.
1. Навчальна робота:
- виконати навчальне навантаження на 2020-2021 навчальний рік;
- забезпечити високий рівень викладання навчальних дисциплін: досягти
рівня успішності студентів – не менше 90%, рівня якості знань – не менше 4550 %.
2. Наукова робота:
- виконання нової науково-дослідної теми кафедри із публікацією
результатів в рейтингових виданнях;
- брати участь у наукових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих
столах тощо) ЧНУ інших ЗВО України і за кордоном;
- залучати перспективних студентів до здійснення наукових досліджень.
3. Методична робота:
- постійно вдосконалювати форми та методи викладання, підвищувати
рівень
науково-методичного
забезпечення
навчального
процесу,
використовувати сучасні методи навчання, поновити методичне забезпечення
дисциплін, що викладаються кафедрою.
4. Виховна робота:
- забезпечити належний рівень культури поведінки студентів в
навчальних аудиторіях та етики ділового спілкування, зосередити увагу на
формуванні високих моральних принципів та всебічному розвитку
особистості студента; проведення інформаційно-виховних годин з
обговоренням найважливіших проблемних питань життя університету,
факультету, рідного міста, краю, держави та світу; допомога в організації та
проведенні культурно-масових заходів на рівні кафедри; відвідування
студентів, що проживають у гуртожитку, ознайомлення з умовами їх
проживання, допомога у розв’язанні проблемних питань; організація та
проведення виїзних, культосвітніх закладів (екскурсій, культпоходів тощо);
проведення Всеукраїнських студентських олімпіад.
5. Робота з кадрами:
- забезпечити необхідні організаційні, матеріальні, психологічні умови
для постійного зростання ефективності праці та підтримання відносин
соціального партнерства у колективі, підняти науковий рівень кадрового
забезпечення.
6. Вдосконалення НМТБ:
- підтримувати належний рівень існуючої НМТБ та розширити
можливості для викладачів у користуванні комп’ютерною технікою та
послугами; поновити інформаційне забезпечення дисциплін на сервері ЧНУ.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
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2. Затвердити план роботи кафедри на 2020-2021 н.р.
2. СЛУХАЛИ: Затвердження графіків відкритих занять, консультацій, взаємовідвідування викладачів кафедри.
ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. з інформацією про
графіки відкритих занять, консультацій, взаємовідвідування викладачів
кафедри.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити графіки відкритих занять, консультацій, взаємовідвідування
викладачів кафедри.
3. СЛУХАЛИ: Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів
кафедри.
ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, к.е.н., доц. Саєнко О.С. та викладачі
кафедри з інформацію про індивідуальні плани роботи у 2020-2021 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити індивідуальні плани роботи співробітників кафедри на 20202021 н.р.
4. СЛУХАЛИ: Оновлення та затвердження рекомендованої тематики
міждисциплінарної курсової роботи на 3 та 4 курсах (Роговська-Іщук І.В.)
ВИСТУПИЛИ: к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В.
У вересні внесено зміни та оновлено рекомендовану тематику
міждисциплінарних курсових робіт на 3-4 курсах. Пропонується затвердити.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рекомендовану тематику міждисциплінарної курсової
роботи для студентів 3 курсу.
2. Затвердити рекомендовану тематику міждисциплінарної курсової
роботи для студентів 3 курсу.
5. СЛУХАЛИ: Оновлення критеріїв та затвердження рекомендованої
тематики дипломних робіт для студентів бакалаврату та магістратури.
ВИСТУПИЛИ: к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В., к.е.н., доц. Гарвилюк О.В.
У вересні внесено зміни та оновлено рекомендовану тематику дипломних
робіт для студентів бакалаврату та магістратури. Пропонується затвердити
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оновлену тематику та критерії виконання.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рекомендовану тематику дипломних робіт для студентів
бакалаврату.
2. Затвердити рекомендовану тематику дипломних робіт для студентів
магістратури.
6. СЛУХАЛИ: Про оновлення робочих програм і підготовку силабусів
навчальних дисциплін.
ВИСТУПИЛИ: к.е.н., асист. Роговська-Іщук І.В., к.е.н., доц. Гарвилюк О.В. з
інформацію про вимоги, правила та оформлення силабусів навчальинх
дисциплін.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Зобов’язати до 15 жовтня 2020 року всіх співробітників кафедри
підготувати та оприлюднити на сайті кафедри силабуси всіх навчальних
дисциплін.

Завідувач кафедри міжнародної економіки

Олександр САЄНКО

Секретар. ст. лаборант

Наталія ЄРМАКОВА
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