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

26 січня 2022 р.

Присутні:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
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Магдіч А.С., керівник відділу англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри;
Незгода О.К., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
Асланов А.Х., експерт з питань управління міжнародним бізнесом АТ "БАНК КРЕДИТ
ДІПРО";
Гріщев Ф.І., Директор Управляючої компанії «Сім-Інвест»;
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макроекономіки та міжнародних економічних відносин Жешувського університету
(Польща);
Асланова О.К,, випускниця спеціальності "Міжнародні економічні відносини", директор
департаменту Управління проектами ТОВ "Омега" мережі супермаркетів "Варус";
Проданець М.А., випуск спеціальності "Економіка підприємства", засновник ТОВ «ТД
ЛІГА РЕСУРС»;
Шепотько К.О., випускниця спеціальності "Міжнародні економічні відносини".
Всього: 13 осіб.
Голова засідання:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
глобальної економіки
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки опитування здобувачів та завдання кафедри по удосконаленню змісту і
методів навчання
Доповідач: А.О. Задоя
2. Про результати моніторингу навчального навантаження здобувачів
Доповідач Е.М. Лимонова
СЛУХАЛИ 1: Задоя А.О. інформував про результати опитування здобувачів щодо їх
задоволеності освітніми програмами. В опитування прийняли участь 90 здобувачів, як
навчаються за програмами кафедри глобальної економіки. 90% респондентів задоволені
навчанням на програмах, 3 здобувачі задоволені частково та 5 не задоволені. Причини
незадоволеності є суто індивідуальними, оскільки вони жодного разу не повторюються.

Високо оцінюючи загальний рівень змісту та організації освітнього процесу
здобувачі висловили ряд побажань та рекомендацій щодо їх поліпшення. Побажання
стосуються як сфери відповідальності кафедри (низька оцінка практичного значення
окремих освітніх компонентів, рекомендації щодо організації консультацій викладачів,
вимоги щодо підвищення рівня англомовної підготовки викладачів тощо), так і виходять
за її межі (забезпечення паркувальних місць для автомобілів, активізація студентського
життя, заміна пластикових перепусток на електронні ключі тощо).
УХВАЛИЛИ:
1. Вивчити питання та внести пропозиції щодо проведення вступного контролю
рівня підготовки здобувачів з інформаційних технологій та формування груп за рівнем
підготовки з метою забезпечення диференційованого навчання.
Відповідальні: Задоя А.О., Чумак Т.В.
Термін: березень 2022 р.
2. На методичному семінарі кафедри обговорити питання посилення прикладного
характеру викладання дисциплін математичного блоку та відповідності обсягу
навчального матеріалу обсягу навчального часу.
Відповідальні: Задоя А.О., Холод О.Г.
Термін: квітень 2022 р.
3. Запровадити практику призначення т’юторів для усіх здобувачів, які прийшли на
навчання до Університету з інших ЗВО
Відповідальні: Лимонова Е.М., Незгода О.К.
СЛУХАЛИ 2. Лимонова Е.М. доповіла, що усі викладачі кафедри провели моніторинг
витрат часу здобувачів на вивчення дисциплін осіннього семестру 2021/2022 н.р.
Опитування показало, що у абсолютній більшості випадків фактичні витрати часу
відхиляються не більше ніж на 10-15% від обсягів, передбачений робочою програмою
вивчення дисципліни та технологічними картами. Це можна пояснити персональними
особливостями окремих здобувачів.
Разом з тим, результати моніторингу навчального навантаження за дисципліною
«Етикет та основи міжнародного протоколу» (англомовна програма) демонструють
що загальна кількість годин, виділених на вивчення дисципліни є достатньою. Щодо часу,
присвяченого здобувачами на виконання самостійної роботи, то моніторинг показав
меншу кількість часу, ніж було заплановано. Тому за умови збереження загальної
кількості часу на цю дисципліну у наступному навчальному році планується
збільшити обсяг завдань, які виконуються здобувачами самостійно, запропонувавши
виконання завдань за результатами вивчення статей у закордонних джерелах та
аналіз відео-кейсів.
Відповідно до реального стану використання часу студентів доцільно здійснити
наступний перерозподіл часу за окремими дисциплінами:
- Мікроекономіка. Виділити 2 години на вивчення та консультацію викладача щодо
вимог з написання підсумкових та наукових праць;
- Економіка зарубіжних країн. Перерозподілити години з підготовки тестових
питань та індивідуального завдання на користь вивчення першоджерел та міжнародних
статистичних баз даних;
- Міжнародні економічні відносини. Збільшити кількість годин на виконання
практичних аналітичних завдань на основі реальних звітів міжнародних організацій за
рахунок зменшення годин на підготовку теоретичних тестових питань;
- Основи зовнішньоекономічної діяльності. Загальна кількість годин є достатньою.
Моніторинг показав недовикористання годин на самостійну підготовку. Потрібно
залучати студентів до виконання завдань, спрямованих на отримання досвіду в аналізі
потенційно привабливих ринків для ЗЕД;

- Міжнародна економіка (англомовна). Відокремити 2 години на консультацію
викладача щодо вимог з написання курсових робіт; збільшити кількість годин на
виконання кейсів та роботу зі статистичними базами даних міжнародних організацій.
З інших дисциплін кафедри, як показало опитування, потреби у перерозподілі часу
на виконання окремих видів робіт немає.
УХВАЛИЛИ: 1. Узяти до відома результати моніторингу навчального навантаження
здобувачів з дисциплін кафедри.
2. Викладачам тих дисциплін, при вивченні яких опитування показало необхідність
перерозподілу часу, що виділяється на виконання окремих робіт, внести зміни до робочих
програм навальних дисциплін та технологічних карт.
Термін: з 1 вересня 2022 р.
Відповідальні: усі викладачі.
3. Виступити з пропозицією щодо удосконалення системи моніторингу навчального
навантаження здобувачів шляхом використання для опитування відповідних google-форм,
що дозволить розширити число опитаних здобувачів та підвищить об’єктивність
отриманих результатів.
Термін: до 15 лютого 2022 р.
Відповідальний: А.О. Задоя
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