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Кафедра глобальної економіки
Протокол № 2
засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки
(on-line формат)
м. Дніпро

24 лютого 2021 р.

Присутні:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
Лимонова Е.М., 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,
професор кафедри;
Котко 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»;
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 четвертого курсу спеціальності "Міжнародні економічні
відносини".
Всього: 13 осіб.
Голова засідання:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки
Секретар:
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
глобальної економіки
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки опитування здобувачів щодо витрат часу на вивчення дисциплін кафедри
Доповідачі Е.М. Лимонова
О.К. Котко
2. Про підсумки опитування «Викладач очима здобувачів» та завдання кафедри щодо
поліпшення змісту і організації освітнього процесу
Доповідач А.О. Задоя

СЛУХАЛИ 1: Лимонова Е.М. та Котко О.К. доповіли, що за підсумками осіннього
семестру проведено опитування здобувачів
1-4 курсів бакалаврату та 1 курсу
магістратури (денної форми навчання) щодо витрат часу на вивчення дисциплін кафедри

глобальної економіки. В опитуванні прийняли участь по 3-4 студенти з кожного курсу. За
результатами опитування виявлено:
- у 88% випадків відхилення самооцінки студентів на виконання завдань та
підготовку до занять становить не більше 10% від запланованого викладачем та
передбаченого робочою програмою дисципліни;
- частина студентів (10%) вказала, що витрачає часу на виконання індивідуальних
завдань з макроекономіки на 15% часу більше, ніж передбачено викладачем. Разом
з тим на самостійну роботу з вищої математики студенти витрачають менше часу,
ніж передбачено.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти результати опитування до відома.
2. Рекомендувати викладачам при доопрацюванні робочих програм дисциплін
«Макроекономіка» та «Вища математика» врахувати результати опитування з 1 вересня
2021 р.
СЛУХАЛИ 2. Задоя А.О. доповів про результати опитування «Викладач очима
здобувача». За результатами опитування кафедра посіла третє місце з результатом 11,24 з
12 можливих балів. До ТОП 10 викладачів університету увійшла старший викладач
кафедри Чумак Т.В. ТОП 3 викладачів кафедри посіли – Чумак Т.В. (11.70), Задоя О.А.
(11,52) та Ключник Р.М. (11.30). У коментарях здобувачі висловили високі оцінки якості
викладання та ряд побажань, які стосуються організації навчального процесу.
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 1 березня 2021 р.
Відповідальні: Усі викладачі.

Голова зборів

Секретар

А.О. Задоя

Е.М. Лимонова

