
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання кафедри міжнародної економіки 

від 27 жовтня 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. Обговорення результатів першого модуля 1-5-го 
курсів спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» 

2. Про проведення асистентської практики 
студентів 6-го курсу. 

3. Про хід виконання дипломних робіт. 
4. Затвердження тем випускових робіт для 

студентів 5 курсу. 
5. Про наповнення навчальних курсів в системі 

дистанційного навчання. 
6. Затвердження звіту про наукову роботу кафедри 

за 2020 рік. 
7. Рекомендація продовження контракту проф. 

Шилепницького П.І. 
8. Обговорення та затвердження перспективного 

плану кафедри міжнародної економіки на 2021-
2025 роки 

Куратори груп,  
всі викладачі 
 
Саєнко О.С. 
 
Викладачі кафедри 
Саєнко О.С. 
 
Марченко Т.В. 
 
Саєнко О.С. 
 
Шилепницький П.І., 
Саєнко О.С. 
Саєнко О.С. 

 



1. СЛУХАЛИ: Обговорення результатів першого модуля 1-5-го курсів 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 
ВИСТУПИЛИ: Викладачі кафедри, які в цілому позитивно оцінили роботу 
студентів 1-5 курсів в першому модулі в умовах карантину. Проте, за поданою 
інформацією про результати навчання ряд студентів відстають від виконання 
навчального плану, зокрема:  

- студенти 4 курсу: Гісса А., Гордієнко В., Другановська А., Костеняк К., 
Костинюк М., Кравченко Г., Онуфрійчук М., Ончуленко В., Попик Р., 
Смеречанська Є., Чокобок Ю., Алієв Я., Бажанський В., Волошинюк І., 
Дирда С., Коновалюк Т., Лісовий Є., Маловічко А., Манчул В., Назарчук 
А., Шкуматова І.. 

- студенти 3 курсу: Бражніков О., Кінащук Я., Лютіков О.,  Малуш В., 
Снісаренко Т., Фочук К., Безручак А., Купчанко В., Рябий Д., Рябий А.,  
Сердюков Р., Харюк С., Адамів А., Жураковський І., Савчук А., Симко 
А., Соломян Б., Чопик Е. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Кураторам сконтактувати зі студентами та провести роз’яснювальну 

роботу щодо виконання навчального плану. 
 
2. СЛУХАЛИ: Про проведення асистентської практики студентів 6-го 
курсу. 
ВИСТУПИЛИ: керівники практики, які зазначили про початок проходження 
асистентської практики та планування заходів. Студентів ознайомили зі всіма 
методичними матеріалами. Студенти підготували графіки. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання дипломних робіт студентів 6 курсу. 
ВИСТУПИЛИ: наукові керівники, які ознайомили із ходом виконання 
дипломних робіт. Також окрему увагу приділено графіку завершення 
написання робіт та подачі їх на перевірку на плагіат, а також представлення на 
кафедру. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Активізувати роботу студентів по завершенню написання дипломних 

робіт. 
 
4. СЛУХАЛИ: Затвердження тем випускових робіт для студентів 4-5 
курсу. 
ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.С., завідувач кафедри, який зазначив, що студенти 
4-5 курсів заповнили он-лайн форми, вибравши теми та наукових керівників. 
Наукові керівники погодили та провели он-лайн комунікацію зі студентами та 
обговорили теми. Студенти надсилають скановані заяви на електронну пошту. 



УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Затвердити теми та наукових керівників випускних робіт студентів 4 

курсу. 
3. Затвердити теми та наукових керівників випускних робіт студентів 5 

курсу. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про наповнення навчальних курсів в системі 
дистанційного навчання. 
ВИСТУПИЛИ: асист. Марченко Т.В., яка зробила моніторинг наповнення в 
системі Moodle навчальних курсів. Зазначила, що всі курси потребують 
доопрацювання та наповнення. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Активізувати роботу викладачів по наповненню навчальних дисциплін 

в системі Moodle. 
 
6. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту про наукову роботу кафедри за 2020 
рік. 
ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.С., завідувач кафедри, який презентував основні 
результати наукової роботи кафедри за 5 років. Зокрема, співробітники 
кафедри опублікували 3 монографії, 46 статей в фахових та рейтингових 
виданнях, 39 тез доповідей на конференціях.  
Доц. Гаврилюк О.В. ознайомила із основними положеннями наукового звіту. 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Затвердити звіт про наукову роботу кафедри міжнародної економіки за 

2016-2020 р. 
 
7. СЛУХАЛИ: Рекомендація продовження контракту проф. 
Шилепницького П.І. 
ВИСТУПИЛИ:  
Шилепницький П.І., професор зі звітом про науково-педагогічну діяльність за 
2018-2020 рр. (звіт додається). 
Саєнко О.С. та Роговська-Іщук І.В. із аналізом та відгуком про проведене 
лекційне заняття. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт професора Шилепницького П.І. про роботу за 2018-2020 
рр. 

2. Рекомендувати адміністрації Чернівецького національного університету 
імені Ю.Федьковича продовжити термін дії строкового договору з 
професором Шилепницьким П.І. на 5 років. 

3. Рекомендувати професору Шилепницькому П.І. на наступний період: 
- постійно удосконалювати форми та методи навчальної роботи, 

навчально-методичне забезпечення курсів; 



- постійно оновлювати методичне забезпечення навчальних 
дисциплін в системі дистанційного навчання; 

- щороку готувати до друку не менше двох наукових статей; 
- опублікувати одну статтю в міжнародному рейтинговому виданні 

Scopus або Web of Science; 
- приймати участь в міжнародних науково-практичних 

конференціях за кордоном; 
- брати активну участь в профорієнтаційній роботі. 

 
8. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження перспективного плану 
кафедри міжнародної економіки на 2021-2025 роки 

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.С., завідувач кафедри, який доповів про основні 
розділи, етапи та індикатори перспективного плану на 2021-2025 р.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити перспективний план кафедри міжнародної економіки на 
2021-2025 роки. 

2. Всім співробітникам кафедри здійснювати планування індивідуальної 
роботи згідно перспективного плану. 

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки  Олександр САЄНКО 

 

Секретар. ст. лаборант      Наталія ЄРМАКОВА


