ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
розвитку кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління
Національної металургійної академії України на 2019-2024 рр.
Напрямки діяльності та заходи
1. Навчально-методична діяльність
1.1.

Відкриття освітньої програми підготовки бакалаврів за
спеціалізацією «Міжнародна економіка» спеціальності 051 –
«Економіка».

Термін виконання

Відповідальні

З вересня 2019 р.

Тарасевич В.М.,
Летуча О.В.

2024 рік

2019-2022 рр.

Летуча О.В.,
Тарасевич В.М.
викладачі.
Тарасевич В.М.,
Завгородня О.О.,
Білоцерківець В.В.,
викладачі.
Тарасевич В.М.,
Білоцерківець В.В.,
Летуча О.В.
Викладачі кафедри.

Координатори
НМКД.

Забезпечення акредитації зазначеної програми.
1.2.

Розвиток та забезпечення успішної акредитації магістерської
ОПП «Міжнародна економіка» спеціальності 051 –
«Економіка».

2019-2020 рр.

1.3.

Організація на рівні існуючих вимог діяльності НМК зі
спеціалізації «Міжнародна економіка» спеціальності 051 –
«Економіка».
Запровадження нових навчальних дисциплін у відповідності з
програмами підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціалізації
«Міжнародна економіка» спеціальності 051 – «Економіка».

Весь період.

1.4.

1.5.

Розвиток з огляду на світові стандарти та існуючі вимоги
навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри (за
окремими планами).

Весь період,
звіт щорічно.

1.6.

Проведення та обговорення відкритих занять викладачами та
аспірантами кафедри (за окремими планом). Постійний
особистий моніторинг практики викладання дисциплін з метою
запровадження новітніх навчальних технологій та врахування в
лекціях новітніх досягнень економічної науки, у т.ч. результатів
наукових досліджень кафедри.
Опанування елементів дистанційного навчання, в тому числі

Весь період,
звіт щорічно.

1.7.

Весь період,

Примітка

Тарасевич В.М.,
Летуча О.В.,
викладачі кафедри.
Викладачі.
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1.8.

1.9.

1.10.

Термін виконання

on-line – спілкування, «хмарних» та інших IT – технологій за
наявності відповідної матеріально-технічної бази. Апробація
інноваційних методів навчання та розширення практики їх
використання при проведенні семінарських і практичних
занять.
Активізація роботи з організації участі студентів у
Всеукраїнських олімпіадах з фундаментальних та економічних
дисциплін.
Підготовка та видання підручників, навчальних посібників,
конспектів лекцій та допоміжних навчально-методичних
матеріалів з усіх кафедральних дисциплін циклів загальної та
професійної підготовки (за окремим планом). Залучення до
підготовки
навчально-методичних
матеріалів
найбільш
підготовлених студентів.
Обговорення на методичному семінарі кафедри інноваційних
підходів до викладання навчальних дисциплін та організації
виробничої практики (за окремим планом).

Відповідальні

Примітка

звіт щорічно.

Весь період щорічно

Ткаченко Н.І.,
викладачі.

До 2024 р.,
звіт щорічно.

Тарасевич В.М.,
Координатори НМКД

Весь період,
звіт щорічно.

Летуча О.В.

1.11.

Переорієнтація діяльності навчально-методичного кабінету
кафедри з огляду на завдання випускової кафедри (за окремим
планом).

2.1.

Активізація
дисертацій.

2.2.

Виконання не менш ніж двох держбюджетних науководослідних робіт. Підготовка та публікація за їх результатами
двох колективних монографій.

2019 – 2024 рр.

2.3.

Організація та проведення двох Всеукраїнських науково-

2022, 2024 рр.

З 2019 р.
весь період

Тарасевич В.М.,
Летуча О.В.,
Проха Л.М.

2. Науково-дослідницька діяльність
підготовки

кандидатської

та

докторських

Весь період.
Звіт щорічно.

Алсуф'єва О.О.,
Завгородня О.О.
Леонідов І.Л.,
Золотарьова О.В.,
Тарасевич В.М.
Тарасевич В.М.,
Лебедєва В.К.,
Білоцерківець,
викладачі.
Тарасевич В.М.,
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Термін виконання

практичних конференцій.
2.4.

Підготовка та видання індивідуальних монографій.

2.5.

Продовження видання наукового фахового електронного
журналу ”Проблеми економіки та політичної економії”
Активізація підготовки статей до журналів, індексованих у
міжнародних базах даних SCOPUS та Web of Science

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Активізація науково-дослідної роботи студентів. З цією метою:
- посилити профілізацію роботи студентських наукових
гуртків;
- практикувати засідання «круглих столів» за участю
студентів і провідних фахівців в галузі міжнародної
економіки;
- щорічно публікувати наукові праці у співавторстві зі
студентами.
Впровадження результатів НДР викладачів у навчальний
процес та навчально-методичні розробки.
Удосконалення роботи наукового семінару кафедри з огляду на
необхідність активізації дослідження та обговорення
міжнародно-економічної проблематики (за окремим планом).

2021 р.
2021 р.
2022 р.
Весь період.
2020 р.

Відповідальні

Примітка

Лебедєва В.К.,
викладачі.
Тарасевич В.М.
Леонідов І.Л.
Золотарьова О.В.
Білоцерківець В.В.,
Тарасевич В.М.
Леонідов І.Л.,
Летуча О.В.,
Ткаченко Н.І.

2021 – 2024 рр.

Викладачі.

Весь період.

Ткаченко Н.І.,
Тарасевич В.М.,
викладачі.

Весь період,
звіт щорічно.
Весь період

Лебедєва В.К.,
координатори НМКД.
Лебедєва В.К.,
викладачі.

Весь період.

Викладачі.

Весь період.

Викладачі.

3. Виховна та профорієнтаційна діяльність
3.1.

3.2.

Під час аудиторних занять та індивідуальної роботи зі
студентами й молоддю акцентувати увагу на патріотичній
тематиці, європейському виборі України, особливостях і
перспективах національної економіки.
Залучення студентів до участі в засіданнях кафедри, наукового
та методичного семінарів, «круглих столів» і конференцій.
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3.3.

3.4.

Активізація профорієнтаційної роботи з набору абітурієнтів.
Опанування новітніх форм індивідуальної та колективної
роботи зі школярами, студентами та їх батьками.
Висвітлення
знакових подій
кафедрального життя у
регіональній пресі, на сайті академії, на шпальтах електронної
газети ”Кадри металургії”, у соціальних мережах тощо.

Термін виконання

Відповідальні

Весь період,
звіт щомісячно.

Ткаченко Н.І.,
викладачі,
співробітники.
Алсуф'єва О.О.,
викладачі.

Весь період.

Примітка

4. Кадрове та організаційне забезпечення
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Забезпечення відповідності науково-педагогічної діяльності
викладачів існуючим вимогам.

Весь період,
звіт щорічно.

Весь період,
звіт щорічно.

Тарасевич В.М.,
Завгородня О.О.,
викладачі.
Тарасевич В.М.,
Білоцерківець В.В.,
Завгородня О.О.
Тарасевич В.М.,
викладачі.

Активізація та підвищення результативності аспірантури та
докторантури. Залучення талановитих та перспективних
молодих вчених.
Оптимізація і розширення штатного розкладу кафедри за
рахунок збільшення студентів, що навчаються за спеціалізацією
«Міжнародна економіка» спеціальності 051 – «Економіка».
Розширення форм і підвищення результативності підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу, в тому числі
в органах державної влади та місцевого самоврядування,
передових вітчизняних та іноземних фірмах і установах.
Комп'ютеризація обігу документації та звітності кафедри,
створення відповідної бази даних та упорядкування її
структури.
Удосконалення аналітичної роботи за основними напрямками
діяльності кафедри

Весь період,
звіт раз на півроку.

Весь період,
звіт щорічно.

Тарасевич В.М.,
Завгородня О.О.

2021 р.

Проха Л.М.

Весь період.

Завгородня О.О.,
Лебедєва В.К.,
Летуча О.В.,
Ткаченко Н.І.

Весь період.

Тарасевич В.М.,
викладачі.

5. Матеріально-технічне, фінансове
та інформаційне забезпечення
5.1.

Залучення спонсорської допомоги юридичних осіб з метою
ремонту аудиторій і приміщень кафедри й оновлення
комп'ютерної та копіювальної техніки.
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5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Клопотання перед ректоратом щодо ремонту аудиторій та
приміщень кафедри.
Розширення книжкового фонду
навчально-методичного
кабінету кафедри, у т.ч. за рахунок видань академії та
особистих розробок викладачів.
Комплектування кабінету електронними версіями навчальнометодичного забезпечення дисциплін кафедри.
Постійне інформаційне оновлення сайту кафедри.

Термін виконання

Відповідальні

Весь період щорічно.

Тарасевич В.М.

Примітка

Весь період,
звіт щорічно.

Координатори НМКД,
Проха Л.М.

Весь період,
звіт щорічно.
Весь період,
звіт щомісячно.

Проха Л.М.
Леонідов І.Л.,
викладачі.

6. Зовнішні зв'язки кафедри
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Вивчення можливостей співробітництва зі спорідненими
кафедрами ЗВО та установами країн ЄС. Підготовка до
реалізації програми «подвійного диплому».
Підвищення результативності обміну досвідом та студентами зі
спорідненими кафедрами ЗВО України.
Активізація профільного співробітництва з провідними
вітчизняними та іноземними фірмами і установами. Організація
філій кафедри та баз практики (за окремим планом).
Участь у сприйнятливих конкурсах на отримання грантів й
інших форм фінансування діяльності кафедри.
Помноження форм наукового співробітництва з ДУ ”Інститут
економіки та прогнозування НАН України”, КНУ імені Тараса
Шевченка, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та іншими
провідними ВНЗ і установами України, Білорусі та інших країн.

З 2019 р. весь період.
Весь період.
З 2020 р. весь період.
Весь період.
Весь період.

Золотарьова О.В.,
Завгородня О.О.,
Алсуф'єва О.О.
Золотарьова О.В.,
викладачі.
Тарасевич В.М.,
Золотарьова О.В.,
Ткаченко Н.І.
Тарасевич В.М.,
Золотарьова О.В.
Тарасевич В.М.,
викладачі кафедри.

Затверджено на засіданні кафедри МЕПЕУ (Протокол №15 від 03 червня 2019 р.)

Завідувач кафедри МЕПЕУ, д.е.н., проф.

В.М. Тарасевич
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