УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії
Протокол № 1
засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної
економіки та економічної теорії
м. Дніпро

16 листопада 2018 р.

Присутні:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача
кафедри;
Магдіч А.С., керівник відділу англомовних програм, кандидат економічних
наук, доцент кафедри;
Жмуренко В.Г., президент Дніпропетровської Торгово-Промислової Палати;
Петров А.В., директор ТОВ "Aqua Building & Project";
Стариченкова Ю.Р., директор ТОВ "Контакт-електро";
Соколовська Я.О., випускниця спеціальності "Міжнародна економіка",
провідний фахівець комунального закладу "Дніпропетровське регіональне
інвестиційне агентство" Дніпропетровської обласної ради";
Блищик В.М., випускниця спеціальності "Міжнародна економіка", менеджер
ТОВ "Варитек" (офіціальний дилер "DOOSAN" в Україні);
Шепотько К.О., студентка другого курсу спеціальності "Міжнародні
економічні відносини".
Всього: 10 осіб.
Голова засідання:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних економічних відносин та економічної теорії
Секретар:
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача
кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про посилення практичної спрямованості навчального процесу за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».
2. Про попередні підсумки участі кафедри у дуальній програмі підготовки
магістрів, яка почала реалізуватися спільно з компанією «Метал-Кур’єр» з
вересня 2018 р.
СЛУХАЛИ 1: Про посилення практичної спрямованості навчального
процесу за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» доповів
А.О. Задоя. У вересні-жовтні 2018 р. кафедрою було проведено опитування

стейкхолдерів щодо їх задоволеності практичною складовою підготовки
фахівців з міжнародних економічних відносин. В опитуванні прийняли
участь 126 осіб. У цілому учасники опитування (роботодавці, випускники та
слухачі магістратури) дали позитивну оцінку діяльності кафедри щодо
практичної підготовки випускників. Абсолютна більшість з них без
особливих проблем адаптується до службових обов’язків при прийомі на
роботу. Особливо позитивно оцінили учасники практику надання можливості
працевлаштовуватися студентам та набувати відповідного досвіду уже під
час навчання. Разом з тим, були висловлені пропозиції щодо включення до
навчальних програм ряду дисциплін питань, які б сприяли формуванню
навичок в аналізі закордонних ринків товарів та інвестицій, а також
правильного юридичного оформлення міжнародних контрактів.
ВИСТУПИЛИ: Лимонова Е.М., Петров А.В. та Блищик В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Внести зміни до робочих програм наступних курсів:
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Міжнародна інвестиційна
діяльність», «Міжнародна макроекономіка», спрямовані на формування
навичок в аналізі закордонних ринків товарів та інвестицій, а також
правильного юридичного оформлення міжнародних контрактів.
Відповідальні: Задоя А.О., Кузьмінов С.В., Задоя О.А.
Термін: до 15 грудня 2018 р.
СЛУХАЛИ 2. Про попередні підсумки участі кафедри у дуальній програмі
підготовки магістрів, яка почала реалізуватися спільно з компанією «МеталКур’єр» з вересня 2018 р. доповіла Е.М. Лимонова. Започаткуванню
програми передувала значна підготовча робота, у ході якої було зроблено
наступне:
узгоджено освітньо-професійну програму підготовки магістрів.
Зокрема по рекомендації роботодавців до навчальних планів було включено
ряд нових дисциплін (наприклад, міжнародна макроекономіка) та погоджено
їх зміст;
досягнуто домовленості про вивчення ряду дисциплін безпосередньо на
підприємстві;
розроблено навий графік навчального процесу, який передбачає
поєднання навчання в університеті з оплачуваною роботою на робочих
місцях у компанії;
досягнуто домовленостей про зобов’язання компанії перед
здобувачами освіти: їм надаються робочі місця під час навчання та
гарантоване працевлаштування по успішному завершенню програми;
урегульовано фінансові питання з Університетом: компанія покриває
80% вартості навчання студентів за освітньо-професійною програмою.
За підсумками вступної кампанії на навчання за дуальною програмою
зараховано 6 осіб, що менше від запланованого рівня. Це можна пояснити
рядом обставин:

значна частина вступників на магістерську програму уже працює й не
має наміру змінювати робоче місце;
високий рівень вимог роботодавця до знання іноземних мов обмежив
числа бажаючих навчатися за цією програмою;
рекламна кампанія щодо залучення здобувачів на цю програму
розпочалася з деяким запізненням та не мала належної ефективності.
У ході реалізації програми стали очевидними її позитивні результати:
1. Розв’язана основна суперечність останніх років – «навчання або
робота» через перехід до формули «навчання під час роботи».
2. Рівень успішності студентів, які навчаються за програмою, значно
вищий від інших. Це пояснюється, зокрема:
- більш високою мотивацією здобувачів освіти;
- відсутністю для них проблеми відвідування занять;
- чітким усвідомленням практичного значення отримуваних знань та
можливістю їх щоденного використання;
можливими
фінансовими
наслідками
появи
академічних
заборгованостей.
3. Поліпшення змісту освітньої програми підготовки магістрів з
міжнародних економічних відносин взагалі через врахування побажань
роботодавця щодо переліку дисциплін, які викладаються.
4. Доведена можливість успішного навчання за програмою тих
здобувачів, які мають непрофільну бакалаврську освіту. Більше того, є
можливим завершення навчання в магістратурі (третій семестр) у поєднанні з
навчанням за дуальною програмою.
ВИСТУПИЛИ: Задоя А.О., Магдіч А.С., Стариченкова Ю.Р.
УХВАЛИЛИ: 1. Запросити до участі у навчальному процесі співробітників
компанії-партнера «Метал-Кур’єр» для посилення практичної підготовки
магістрів.
Відповідальні: Задоя А.О., Шкура І.С.
Термін: до 1 січня 2019 р.
2. Провести серію зустрічей студентів 4 курсу з представниками
компанії-партнера щодо роз’яснення можливостей та переваг участі у
дуальній програмі з метою формування групи на 2019/2020 навчальний рік.
Відповідальні: Шкура І.С., Лимонова Е.М.
Термін: до 15 травня 2019 р
Голова зборів

Секретар

А.О. Задоя

Е.М. Лимонова

