ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 – ЕКОНОМІКА НА 2020 - 2024 РОКИ
Метою освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка»
(ОПП МЕК) є підготовка
висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних до системної аналітики, організації та провадження
міжнародної економічної діяльності, до розробки та реалізації управлінських рішень щодо підвищення її ефективності та
результативності в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища.
В основу стратегії розвитку освітньої діяльності та
забезпечення якості вищої освіти за ОПП «Міжнародна економіка» та
перспективного плану її реалізації покладені принципи студентоцентрованості, цілеспрямованості та результат-орієнтованості,
соціальної відповідальності, системності, наукової обґрунтованості та практичної доцільності, інтерактивності, постійного
вдосконалення і здатності до змін, селективності та багатоваріантності, відкритості і доступності, орієнтації на впровадження сучасних
методів навчання, поєднання власних наробок та педагогічних практик із провідним вітчизняним та інтернаціональним досвідом у
сфері підготовки магістрів з міжнародної економіки.
№

Напрямок

Заходи

Терміни
(роки)

Відповідальні

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

1

Впровадження
концепції
студентоцентрованого
навчання

Регулярне оновлення змісту ОПП МЕК з врахуванням
тенденцій розвитку ринку праці, новітніх наукових
здобутків та актуальних практик у сфері міжнародної
економічної діяльності, своєчасне оприлюднення
проєктів ОП та її фіналізованих версій на веб-сайті
НМетАУ та випускової кафедри міжнародної
економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ).
Регулярне оновлення навчальних планів та освітніх
компонентів ОПП МЕК, удосконалення їх кадрового,

2020-2024
щорічно

Група забезпечення
якості освітньої
програми (ГЗ)

п. 1.1.1 – 1.1.2

2020-2024
щорічно

ГЗ

п. 1.1.1 – 1.1.2

1

№

Напрямок

Заходи

навчально-методичного,
інформаційного
матеріально-технічного забезпечення.

Терміни
(роки)

та

Проведення регулярних експертиз бакалаврської та
магістерської
освітніх
програм
«Міжнародна
економіка» та їх проєктів студентами, випускниками,
внутрішньоакадемічними
та
зовнішніми
стейкхолдерами.
Актуалізація
бази вибіркових
дисциплін циклу
професійної підготовки із врахуванням інтересів та
запитів студентів (за результатами опитувань).
Удосконалення
процедури формування бази
вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки на
навчальний рік.

2020-2024
щорічно

Удосконалення організації та розширення альтернатив
формування індивідуальних
освітніх траєкторій
здобувачів.

2020-2024
щорічно

Запровадження пілотного проекту дистанційної освіти
за ОПП МЕК при здійсненні паралельного навчання за
другою спеціальністю.

2022

2020-2024
щорічно

Розробка та запровадження дистанційного навчання Обов’язкові
за дисциплінами ОПП МЕК.
дисципліни

Відповідальні

Кафедри, задіяні в
освітньому процесі
за ОПП МЕК
ГЗ

ГЗ
Кафедри, задіяні
та запрошені за
ініціативою ГЗ до
участі в освітньому
процесі за ОПП
МЕК
ГЗ
Кафедри, задіяні
та запрошені за
ініціативою ГЗ до
участі в освітньому
процесі за ОПП
МЕК
ГЗ
Кафедри, задіяні в
освітньому процесі
за ОПП МЕК
ГЗ, провідні
викладачі

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

п. 1.1.1 – 1.1.2

п. 1.1.1 – 1.1.2

п. 1.1.1 – 1.1.2

п. 1.1.7

п. 1.1.7
п.6
2

№

Напрямок

Заходи

Терміни
(роки)

Відповідальні

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

2020-2022
Вибіркові
(залежно
від вибору
студентів)
Збільшення кількості годин навчання студентів у
комп’ютерних класах при проведенні практичних
занять.
Залучення фахівців-практиків до освітнього процесу за
ОПП МЕК.
Диверсифікація баз переддипломної практики за
видами економічної діяльності.
Залучення студентів до участі в науково-дослідній
роботі з міжнародної економічної проблематики.
Підтримка їх участі у наукових заходах, у т.ч. конкурсах
студентських наукових робіт.

2020-2024

ГЗ, провідні
викладачі

п. 6.2
п. 6.6.4

2020-2024
щорічно
2020-2024

ГЗ, гарант, провідні
викладачі
ГЗ

п. 1.1.5

2020-2024
щорічно

п. 1.8.3
п. 2.11.1

Удосконалення методів навчання за ОПП МЕК,
поширення практики застосування
інтерактивних
методів та методів командної роботи в освітньому
процесі.

2020-2024

Оперативне реагування на проблемні ситуації щодо
змісту ОПП МЕК, порушення та конфлікти у процесі її

за фактом
виявлення

ГЗ, провідні
викладачі, керівник
студентського
наукового гуртка
випускової
кафедри, керівники
випускних робіт.
ГЗ, провідні
викладачі за
консультаційної
підтримки кафедри
інженерної
педагогіки
ГЗ, куратор групи

п. 1.1.5

п.1.2
3

№

2

3

4

Напрямок

Застосування
ефективних
механізмів
моніторингу та
періодичного
перегляду освітніх
програм

Формування якісного
контингенту
здобувачів

Удосконалення та
підвищення
ефективності

Заходи

реалізації; узагальнення даних та розробка заходів з їх
запобігання.
Моніторинг ринку праці, забезпечення експертного
оцінювання
актуальності
змісту
ОПП
МЕК
представниками ринку праці.

Терміни
(роки)

Відповідальні

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

2020-2024
щорічно

ГЗ
Партнери
стейкхолдери роботодавці
ГЗ, куратор групи

П.2.2

Регулярне комплексне опитування студентів
та
випускників щодо рівня їх задоволеності навчанням
за ОПП МЕК
та
професійними
якостями її
викладацького складу.
Забезпечення експертного оцінювання актуальності
змісту та технологій навчання за ОПП МЕК, її
відповідності провідним тенденціям розвитку вищої
економічної освіти та науки
представниками
академічної спільноти.
Акредитація освітньої програми за процедурою
НАЗЯВО.
Проведення рекламно-агітаційної вступної компанії
Широке інформування щодо можливостей здобуття
в НМетАУ вищої освіти за ОПП МЕК зі спеціальності 051
– Економіка.

2020-2024
щорічно

Налагоджування
стосунків і взаємодія
корпоративними замовниками освітніх послуг.

п.2.2

2020-2024
щорічно

ГЗ

2020

ГЗ

п. 1.2
п. 1.3.1

з

2022-2024

Коригування навчальних планів та програм навчальних
дисциплін з метою збільшення частки індивідуальних
завдань у заходах модульного контролю.

2020-2024

ГЗ, викладачі
випускової
кафедри,
приймальна
комісія
ГЗ
Цент підтримки
кар’єри
ГЗ
Викладачі, задіяні
в освітньому

п. 1.3.3

п. 1.4.1

4

№

Напрямок

процедур оцінювання
здобувачів та їх
атестації

Заходи

Терміни
(роки)

Поширення використання ІКТ
при оцінюванні
результатів навчальних здобутків студентів.

2020-2024

Оцінювання та моніторинг залишкових знань
студентів за освітніми компонентами ОПП МЕК.

2020-2024
Не рідше
одного
разу на два
роки
2020-2024
щорічно

Популяризація
академічної
доброчесності,
обов’язкова регламентована перевірка випускних
кваліфікаційних робіт на виявлення ознак плагіату.
Поширення практику надання студентам завдань
інноваційного творчого характеру з поточного та
підсумкового контролю знань.
Регулярний перегляд
рекомендованої тематики
випускових робіт із врахуванням пропозицій
стейкхолдерів-роботодавців.
Забезпечення
присутності
представників
стейкхолдерів – роботодавців у складі екзаменаційної
комісії, узагальнення та аналіз результатів атестації.
Започаткування практики зовнішнього рецензування
випускних
кваліфікаційних
робіт
провідними
фахівцями.

2020-2024

Відповідальні

процесі за ОПП
МЕК
ГЗ
Викладачі, задіяні
в освітньому
процесі за ОПП
МЕК
ГЗ, гарант

ГЗ, усі викладачі,
керівники
випускових робіт
ГЗ, провідні
викладачі

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

п.1.4.2-1.4.3
п.7

п. 6.5.5

п. 2.11.2

2020-2024
щорічно

ГЗ

п. 1.1.8

2020-2024
щорічно

ГЗ

п. 1.1.8

2021

ГЗ

п. 1.1.8
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№

5

6

Напрямок

Підтримка кар’єри та
працевлаштування
випускників

Діяльність у сфері
міжнародного
співробітництва

Заходи

Терміни
(роки)

Відповідальні

Узгодженість із
Стратегічним планом
розвитку НМетАУ на
2019-2025 р.р. (за
напрямками
(пунктами))

Створення кафедрального репозиторію випускних
кваліфікаційних робіт.
Створення та підтримка в актуальному стані бази
даних студентів
та
випускників ОП МЕК.
Ознайомлення із нею стейкхолдерів-роботодавців.
Підтримка постійних зв'язків з випускниками,
відстежування їх службового зростання.
Анкетування випускників щодо їх адаптації
до
професійної діяльності, необхідності підвищення
кваліфікації та відповідної перепідготовки.
Аналіз можливостей та умов співпраці за програмою
подвійного диплому із зарубіжними ЗВО – партерами
НМетАУ
Покращення мовної підготовки
студентів та
викладачів, започаткування та поширення практики
викладання англійською мовою.
Розширення
кола
міжнародних
партнерівстейкхолдерів.

2021

ГЗ

п. 1.8

2020-2024

ГЗ

п. 1.9

2020-2024

ГЗ
Випускова кафедра
ГЗ
Випускова кафедра

2020-2024

п. 1.9
п. 1.9

2021-2023

ГЗ

п. 5

2021-2024

ГЗ, провідні
викладачі

п. 5.1.1

2020-2024

ГЗ

п.5.1.3.

Затверджено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми, протокол №2-19/20 від 20 листопада 2019 року.
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