УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
ПРОТОКОЛ № 9
засідання групи зі змісту та якості освіти
кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва
від 7 червня 2021 р.
у форматі конференції ХООМ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
Про результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо їх навчального навантаження
у весняному семестрі.
ПРИСУТНІ: Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, професор кафедри;
Орлова Вікторія Миколаївна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри; Газімагомедов
Ростислав Даніялович, генеральний директор ТОВ «РОСТ»; Грищенко Геннадій
Федорович, голова Громадського об’єднання «Служба захисту прав споживачів
України»; Коц Володимир Сергійович, директор регіонального відділення
національної мережі меблевих магазинів «Стіл і Стілець»; Бушмакиу Олександра,
здобувач вищої освіти бакалаврської програми, гр. ПТБ-18; Красновцев Микита,
здобувач вищої освіти магістерської програми, гр. ПТБ-20 м; Рижкова Галина
Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри; Ситник Олег Сергійович, аспірант
кафедри.

СЛУХАЛИ:
Орлову В.М. про результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо їх навчального навантаження
у весняному семестрі.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про результати анкетного опитування здобувачів освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо навчального навантаження з
дисциплін, що закріплені за кафедрою, та викладачів щодо навчального навантаження
для здобувачів вищої освіти прийняти до відома та узагальнення.
2. Встановлено за обробкою анкет здобувачів вищої освіти зі спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та викладачів дисциплін,
закріплених за кафедрою щодо навчального навантаження з дисциплін освітніх
програм бакалаврського й магістерського рівнів у весняному семестрі:
2.1. Здобувані знають трудомісткість дисциплін, які вивчають. Однак, на підготовку
до заліку/екзамену витрачається різна кількість годин, що, очевидно, залежить від
рівня здібностей здобувана.
2.2. Здобувані знають, скільки годин за всіма видами навчальних і позааудиторних
робіт відведено на самостійне вивчення. Проте, аналіз анкет показав, що ці затрати
теж коливаються в досить широкому діапазоні для різних дисциплін. Це теж
пояснюється індивідуальністю здобувачів.
2.3. За результатами аналізу видів і годин позааудиторної діяльності, що виконувались
під час вивчення дисциплін у весняному семестрі, необхідно зробити висновок щодо

їх коливання у різних здобувачів, а також суттєву частку затрат на виконання
індивідуальних завдань з деяких дисциплін. Це, вочевидь, пов’язано з введенням онлайн навчання.
3. На підставі результатів опитування внести корективи у співвідношення фактичного
навантаження здобувачів освіти та обсягу окремих освітніх компонентів, зокрема:
3.1. Змінити зміст індивідуальних завдань з урахуванням можливого поєднання
офлайн і онлайн формату навчання з метою вивільнення позааудиторного часу
здобувача.
3.2. Загальний обсяг годин на вивчення дисциплін «Прикладні методи дослідження
якості» та «Підприємництво (Товарознавчі аспекти)» доцільно скоротити до 150
годин.
3.2. Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни «Підприємництво:1С» збільшити
до 150 годин, оскільки потребує більше часу на засвоєння її здобувачами вищої
освіти.
3.3. Дисципліну «Підприємництво (Власна справа)» перенести до блоку обов'язкових
навчальних дисциплін, а дисципліну «Міжнародне технічне регулювання» - до блоку
вибіркових навчальних дисциплін.
4. Узагальнені результати щодо моніторингу навчального навантаження здобувачів
вищої освіти передати проректору із забезпечення якості вищої освіти Університету
імені Альфреда Нобеля.
Голова групи зі змісту та якості освіти
кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

В.М. Орлова

Секретар групи зі змісту та якості освіти
кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

Г.А. Рижкова

