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Проект

Про стан організації та напрямки підвищення якості навчального
процесу на факультеті міжнародної економіки
Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету міжнародної
економіки доцента Беспалова В.М. та співдоповідь голови комісії - декана
кредитно-економічного факультету доцента Видобори В.В., вчена рада
зазначає, що в основу організації навчального процесу на факультеті
покладено принципи розвитку вищої освіти та створення можливостей
інтеграції в європейський освітній простір. Факультет у своїй діяльності
керується нормативними документами МОН України, наказами та
розпорядженнями ректора, рішеннями вченої ради.
Комісією було проведено перевірку якості навчального процесу та
аналіз стану навчально-методичної, виховної роботи на факультеті
міжнародної економіки. Аналіз стану організації навчального процесу
дозволяє зробити висновок, що в цілому на факультеті спостерігаються
тенденції підвищення якості викладання.
Деканатом спільно з випусковими кафедрами проводиться робота щодо
оновлення навчальних планів бакалаврів та магістрів за всіма
спеціальностями, робочих програм дисциплін, що викладаються на
факультеті. Співробітники деканату контролюють та регулярно відвідують
відкриті заняття з дисциплін, що викладаються на факультеті.
Деканат постійно веде роботу з підвищення дисципліни студентів,
проводиться систематичний контроль відвідувань студентами занять.
Проведена робота дозволила стабілізувати показники абсолютної
успішності та якості навчання.
Кафедри факультету активно залучають студентів до науково-дослідної
роботи у формі організації та проведення засідань круглих столів, олімпіад та
конференцій. На факультеті міжнародної економіки щорічно проводиться
День Науки та відбувається науково-практична студентська конференція
щодо актуальних проблем розвитку економіки країни в умовах міжнародної
інтеграції. В роботі конференції активну участь беруть студенти 1-5 курсів та
викладачі. Засідання круглів столів відбувається по секціях за різними
напрямками. Традиційно, протягом п’яти років, за підсумками студентської
науково-практичної конференції
видається збірник наукових праць
студентів. Випуски збірників за всі роки передано в бібліотеку факультету.
Результатом науково-дослідної роботи студентів також є призові місця на
Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах
наукових робіт.
З метою розвитку професійних компетенцій студентів факультету
проводяться тренінги, конкурси студентських робіт, фестивалі, лекції
провідних фахівців-практиків, виїзні практичні заняття. Так, кафедра
маркетингу є організатором Всеукраїнського конкурсу реклами, що

проводився в 2013 та 2015 роках. Для участі у конкурсі були подані роботи
школярами та студентами з різних регіонів України.
Деканатом, кафедрами факультету розроблено план виховної роботи зі
студентами, в якому знайшли відображення всі найважливіші напрямки
виховної роботи. Підтвердженням достатньо ефективної виховної роботи на
факультеті є відсутність грубих порушень громадського порядку та
навчальної дисципліни студентами.
Разом з тим, в організації роботи на факультеті мають місце певні
проблеми та недоліки, які впливають на якість навчального процесу, а саме:
- потребує подальшого розвитку та вдосконалення робота викладачів
випускових кафедр зі студентами факультету в напрямку розвитку
професійних компетенцій;
- недостатньо високий рівень практичної складової у магістерських
програмах професійного спрямування та бакалавріаті;
- потребує оновлення навчально-методичне забезпечення на деяких
кафедрах факультету;
- вимагає подальшого вдосконалення система організації повторного
вивчення дисциплін та встановлення чітких термінів їх проведення;
- недостатньо високий рівень навчальної дисципліни студентів на
факультеті;
- недостатньо ефективно функціонує система студентського
самоврядування щодо налагодження навчальної дисципліни
студентів.
РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИЛА:

Визнати стан навально-методичної та виховної роботи на факультеті
міжнародної економіки таким, що відповідає нормативним вимогам
організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах.
З метою подальшого вдосконалення якості навчального процесу на
факультеті міжнародної економіки вжити наступні заходи:
1. З метою розвитку професійних компетенцій студентів факультету
випусковим кафедрам оновити та посилити плани наскрізної практичної
підготовки.
Термін: до 1.03.2016р.
Відповідальні: Завідувачі випускових кафедр.
2. При розробці магістерських освітніх програм за новими
спеціальностями на 2016-2017 навч. роки
передбачити збільшення
практичної складової та залучення професіоналів - практиків до викладання.
Термін: До 01.05.2016р..
Відповідальні: Декан ФМЕ, завідувачі кафедр факультету.

3. Оновити на кафедрах факультету методичне забезпечення з метою
підвищення якості навчання.
Термін: До 15 червня 2016р.
Відповідальні: Декан ФМЕ, завідувачі кафедр факультету.
4. Зосередити роботу деканату, кафедр та студентського
самоврядування факультету міжнародної економіки на розробці та
впровадженні нових форм забезпечення та контролю навчальної дисципліни
студентів.
Термін: до 1.03.2016р.
Відповідальні: Декан ФМЕ, завідувачі кафедр, голова студентського
самоврядування.
5. Посилити роботу деканату, кафедр факультету, студентського
самоврядування щодо проведення профорієнтаційних заходів. Заслуховувати
щомісячно питання щодо виконання даного рішення на засіданні вченої ради
факультету.
Термін: постійно.
Відповідальні: Декан ФМЕ, завідувачі кафедр, голова студентського
самоврядування факультету.
6. Контроль за виконанням рішення ради університету покласти на
проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кублікову Т.Б.

декан ФМЕ

