
П Л А Н 

роботи навчально-методичного семінару 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління Національної металургійної академії України 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

 

№ 

з/п 

Т е м а Термін 

виконання 

Доповідач 

1. Методичні проблеми організації та провадження  

виробничої та переддипломної практики 

здобувачами кафедри 

вересень 

2021 р. 

Доц. Ігор Леонідов 

2. Методичні проблеми організації та оцінювання 

результатів  проведення самостійної роботи 

студентів  з дисципліни «Теорія і методологія  

сучасної  міжнародної економіки» (ОР - магістр) 

жовтень 

2021 р. 

проф. Віктор Тарасевич  

3. Методичні проблеми мотивації здобувачів  щодо  

дотримання академічної  доброчесності та 

протидії академічній недоброчесності  

листопад  

2021 р. 

 

Доц. Ігор Леонідов  

4 Методичні проблеми організації та проведення  

контролю знань студентів при викладанні 

дисципліни «Міжнародні стратегії економічного 

розвитку» (ОР - магістр) 

 

Аналіз  та обговорення відкритих занять 

викладачів кафедри  у І -му семестрі  

2021-2022 н.р. 

грудень 

2021 р. 

Проф.  

 Володимир 

Білоцерківець   

 

 

 

Усі викладачі 

5 Методичні проблеми та напрями удосконалення  

організації, виконання,  захисту  та оцінювання 

результатів випускових  кваліфікаційних робіт  

магістрантами ОП “Міжнародна  економіка” 

січень  

2022 р. 

Проф.  

Олена Завгородня 

6.  Методичні проблеми  провадження  інтерактивних 

методів навчання при викладанні  дисципліни 

«Управління змінами у міжнародному бізнесі» 

лютий  

2022 р. 

Проф.  

Валентина Лебедєва  

7. Методичні проблеми  викладання дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України» у 

змішаному режимі навчання 

березень 

2022 р. 

Проф.  

 Олена Завгородня 

8. Методичні проблеми та напрями поширення 

практики  використання ІКТ  при проведенні 

практичних занять з дисциплін кафедри 

 квітень 

2022  р. 

Проф.  

 Володимир 

Білоцерківець   

9. Методичні проблеми  оцінки стейкхолдерами  

ефективності підготовки фахівців з міжнародної 

економіки   

 

Аналіз  та обговорення відкритих занять 

викладачів кафедри у ІІ -му семестрі  

2021-2022 н.р. 

  травень 

2022 р. 

 

 

 

 

проф. Віктор Тарасевич 

 

 

 

 

Усі викладачі 



№ 

з/п 

Т е м а Термін 

виконання 

Доповідач 

10 Методичні проблеми набуття здобувачами 

соціальних навичок «soft skills» при вивченні 

дисципліни «Соціальна економіка»  

(ОР- бакалавр) 

 

Аналіз  та обговорення результатів  навчально-

методичного семінару кафедри за підсумками 

навчального року. Планування тематики роботи 

на наступний рік. 

червень 

2022 р. 

Проф.  

Валентина Лебедєва 

 

 

 

Керівник семінару, проф. 

Олена Завгородня 

Усі викладачі 

 

 

 

Керівник навчально -

методичного  

семінару кафедри,  проф.  

 

Олена ЗАВГОРОДНЯ 

 

 

 

  

Завідувач кафедри 

МЕПЕУ, проф.  Віктор ТАРАСЕВИЧ 

  



 


