УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Кафедра глобальної економіки
Протокол № 1
засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки
(on-line формат)
м. Дніпро

22 жовтня 2020 р.

Присутні:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
Кошулько О.П., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
Кузьмінов С.В., доктор економічних наук, професор;
Магдіч А.С., керівник відділу англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент
кафедри;
Асланов А.Х., експерт з питань управління міжнародним бізнесом АТ "БАНК КРЕДИТ
ДІПРО";
Гріщев Ф.І., Директор Управляючої компанії «Сім-Інвест»;
Петров А.В., директор ТОВ "Aqua Building & Project";
Стариченкова Ю.Р., директор ТОВ "Контакт-електро";
Шлюсарчик Богуслав, Доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри
макроекономіки та міжнародних економічних відносин Жешувського університету
(Польща);
Асланова О.К,, випускниця спеціальності "Міжнародні економічні відносини", директор
департаменту Управління проектами ТОВ "Омега" мережа супермаркетів "Варус";
Проданець М.А., випуск спеціальності "Економіка підприємства", засновник ТОВ «ТД
ЛІГА РЕСУРС»;
Шепотько К.О., студентка третього курсу спеціальності "Міжнародні економічні
відносини".
Всього: 13 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.Обговорення результатів опитування здобувачів «Викладач очима здобувачів» за
підсумками весняного семестру
Доповідач А.О. Задоя
2. Обговорення результатів опитування здобувачів 1 курсу щодо їх задоволення
організацією навчального процесу
Доповідач Е.М. Лимонова
3. Щодо концепції організації навчання здобувачів за програмою «Економіка бізнесу»
Доповідачі С.В. Кузьмінов та М.А. Проданець

СЛУХАЛИ 1: Задоя А.О. доповів, що за підсумками опитування «Викладач очима
здобувачів» кафедра посіла перше місце з результатом 11,74 з 12 можливих балів. До ТОП
10 викладачів університету увійшли два викладачі кафедри. За окремими критеріями (а їх
усього 11), як то рівень підготовки до занять та поважне ставлення до студентів, УСІ
студенти виставили УСІМ ВИКЛАДАЧАМ кафедри найвищі з можливих оцінок. У
коментарях здобувачі не висловили жодних зауважень щодо роботи викладачів. Разом з
тим, по-перше, цього разу у опитування прийняла участь значно менша кількість
здобувачів через карантин. По-друге, здобувачі четвертого курсу взагалі не були опитані,
тому діяльність ряду викладачів не отримала оцінки. По-третє, кількість відповідей
здобувачів з оцінки роботи окремих викладачів є досить малою, що не дозволяє скласти
повноцінну картину.
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію щодо результатів опитування здобувачів взяти до відома.
2. Усім викладачам на початку викладання дисципліни проінформувати здобувачів про
критерії оцінювання, завдання та вимоги до них.
Термін: до 25 жовтня 2020 р.
Відповідальні: Усі викладачі.
СЛУХАЛИ 2: Лимонова Е.М. доповіла, що за підсумками навчання протягом першого
місяця було проведено опитування здобувачів першого курсу щодо їх задоволеності
навчанням в університеті. Всього отримано відповіді від 42 респондентів, що складає 47%
усього складу першокурсників. Анкетування було анонімним та проводилося з
використання google-анкети. Було поставлено 15 питань. У ході опитування з’ясувалося,
що найбільший вплив на ставлення до навчання чинить два фактори: інтерес до
майбутньої спеціальності та дисциплін, що викладаються (95% відповідей) та врахування
успішності при майбутньому працевлаштуванні (видача сертифіката, рекомендацій),
прагнення забезпечити собі професійну кар'єру, можливість стажування, роботи за
кордоном, тощо (95% відповідей). А от вимогливість викладача є мотивом лише для 12%
опитаних. З іншого боку, серед умов, які створені в університеті для успішного навчання,
98% респондентів виділили саме залучення кращих педагогічних кадрів. Другу позицію
тут займають прогресивні технології навчання та сучасний зміст навчальних курсів (86%)
та створення комфортних умов для навчання (81). Особливий блок питань був пов’язаний
з он-лайн навчанням. Приємно, що у 93% опитаних жодних проблем з навчанням на
платформі ZOOM не виникало. Лише 3 особи мали проблеми з classroom, оскільки не
зуміли розмістити там свої виконані домашні завдання. В цілому 90% опитаних повністю
задоволені організацією навчального процесу в університеті і лише 10% поки-що не
змогли сформувати своєї думки з цього питання. Суттєвих зауважень опитувані не
висловили.
ВИСТУПИЛИ: Асланова О.К., Кошулько О.П., Шепотько К.О., які внесли пропозиції
щодо практичного використання результатів опитування.
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію щодо результатів опитування здобувачів взяти до відома.
2. Рекомендувати здобувачам, починаючи першого курсу, формувати власні портфоліо
досягнень.
3. Залучити здобувачів першого курсу до участі у 29 Міжнародній науково-практичній
конференції молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір країни та проблеми
економіки»
Термін: до 17 листопада 2020 р.
Відповідальні: Лимонова Е.М.. Магдіч А.С., Кузьмінов С.В.
4. Організувати для здобувачів першого курсу додаткову програму з поглибленого
вивчення Microsoft Office з видачою відповідного сертифіката.

Термін: з лютого 2021 р.
Відповідальна: Чумак Т.В.
СЛУХАЛИ 3. Кузьмінов С.В. інформував, що з цього навчального року кафедра
глобальної економіки стала випусковою за спеціальністю 051 економіка та розпочала
підготовку бакалаврів і магістрів за програмою Економіка бізнесу. Були розроблені та
затверджені вченою радою освітньо-професійні програми. Тепер необхідно розробити
технології для їх реалізації. Зокрема кафедра передбачила:
- Надання здобувачам права здійснювати вибір дисциплін не тільки зі спеціального
списку, але з будь-яких курсів, які викладаються в університеті;
- Широке залучення до навчального процесу представників реального бізнесу;
- Спрямовування навчальний процес на розвиток креативності та навиків ведення
бізнесу;
- Організацію при кафедрі Бізнес-центру, де здобувачі могли б отримати експертизу
їх бізнес ідей та виставити бізнес ідеї на аукціон;
- Запровадження дуальної системи підготовки фахівців у співдружності з
підприємствами та організаціями-партнерами;
- Орієнтацію виконання кваліфікаційної роботи у вигляді реального бізнес-проекту.
ВИСТУПИЛИ: Кошулько О.П., Гріщев Ф.І., Проданець М.А., які підтримали в цілому
концепцію та внесли ряд пропозицій щодо її реалізації.
УХВАЛИЛИ: Схвалити концепцію підготовки фахівців за програмами «Економіка
бізнесу»
Голова зборів

Секретар

А.О. Задоя

Е.М. Лимонова

