
ЗВІТ 

про роботу декана факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій доц. Полякової Ю. В. 

Звітний період був результативним для факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій. На факультеті 

здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями (напрямами) 

“Комп’ютерні науки”, “Журналістика”, “Міжнародні економічні відносини”, 

“Маркетинг” і “Економічна кібернетика” за ступенями вищої освіти: бакалавр, 

магістр. 

Навчальний процес у 2016-2017 н.р. на факультеті МЕВ та ІТ 

забезпечували 52 викладачів, у т. ч. 7 професорів та 27 доцентів. Кількість 

викладачів з науковими ступенями становила 34 особи, частка викладачів із 

науковими ступенями становить: на кафедрі міжнародних економічних 

відносин відповідно – 90,9%, на кафедрі маркетингу – 100 %,  на кафедрі 

іноземних мов – 23,5 %, на кафедрі комп'ютерних  наук – 85,7%, на кафедрі 

вищої математики та кількісних методів – 66,6%. 

Пріоритетними напрямами роботи факультету були: 

1. Активізація науково-дослідницької роботи серед професорсько-

викладацького складу та студентів. У 2016-17 н.р. 126 публікацій, 5 розділів у 

колективних монографіях, 5 навчальних посібників, 12 закордонних публікацій, 

3 – у науковометричних базах. Припадає 2,5 публікацій на 1 викладача. На 

факультеті навчається 19 аспірантів. Студентами опубліковано 13 тез доповідей, 

у тому числі 9 - англійською мовою.  

2. Розвиток міжнародного співробітництва, залучення викладачів та 

студентів до міжнародних програм академічної мобільності; співпраця із 

стратегічними партнерами в Україні та за кордоном відповідно до укладених 

договорів. Протягом навчального року в середньому 5 студентів бере участь у 

програмах академічної мобільності. На даний час за кордоном на навчанні 



перебуває 2 студентів, 7 готується на наступний семестр. У 1 семестрі 2017-18 

н.р. 5 викладачів факультету брали участь в академічній мобільності.  

3. Актуалізація електронної системи дистанційних курсів. Колектив 

працює над 100% забезпеченням дисциплін дистанційними курсами. На 

факультеті були проведені семінари зі змістовного наповнення дистанційних 

курсів та їх використання у навчальному процесі.  

4. Удосконалення навчального процесу. Протягом звітного періоду 

успішно розвивалися нові спеціальності - “Комп’ютерні науки”, 

“Журналістика” (спеціалізація - "Реклама у бізнесі"). Були оновлені навчальні 

плани усіх спеціальностей освітніх рівнів бакалавр та магістр першого року 

набору. Проведена акредитація бакалаврів з міжнародних економічних 

відносин, завершена підготовка до  акредитації освітньо-професійних програм 

підготовки магістрів спец. "Маркетинг" та "МЕВ". 

5. Оновлення навчально-методичного комплексу дисциплін кафедр 

факультету. Професорсько-викладацький склад кафедр брав участь у розробці 

та доповненні навчально-методичного комплексу дисциплін згідно з планами 

видання. Програма видання науково-методичних матеріалів на 2016-2017 рр. 

враховувала потреби забезпечення дисциплін підручниками, посібниками, 

методичними вказівками для проведення семінарських, практичних занять, 

завдань для самостійної роботи, тестів, виконання курсових та дипломних робіт, 

а також їх електронними версіями. У 2016-2017 н.р. видано 25 навчально-

методичних праць.  

6. Запровадження та використання в освітньому процесі новітніх методик 

навчання та сучасних інформаційних технологій. Продовжено практику 

застосування рейтингової системи оцінювання знань студентів, проведено 

рейтингування доробку викладачів, використовуються інноваційні та 

інтерактивні форми проведення занять, методи дуальної освіти.  



7. Вдосконалення методики проведення профорієнтаційної роботи серед 

абітурієнтів. Профорієнтаційна робота планується як відповідь на питання 

абітурієнтів та їх батьків. Буклет факультету перекладений чотирма мовами, 

проведено анкетування серед студентів першого курсу, інформація про 

навчання студентів за академічною мобільністю представлена на сайті 

факультету. Сайт факультету та кафедр повноцінно функціонує в англомовному 

контенті, відкрито галерею успішних випускників з метою пропагування їх 

досягнень .  

8. Організація ефективної взаємодії з кафедрами, яка полягала у спільному 

проведенні заходів, спрямованих на покращення освітньої, навчальної, 

наукової, методичної й організаційно-виховної роботи. 

9. Забезпечення ефективної роботи вченої ради факультету. Вчена рада 

приділяє особливу увагу обговоренню питань, пов’язаних із організацією 

освітньо-виховного процесу; напрямками науково-дослідницької та навчально-

методичної роботи; результативністю використання електронних сторінок 

кафедр; напрямами розвитку міжнародного співробітництва; проведенням 

профорієнтаційної роботи; підвищенням ефективності проходження практики; 

підсумками роботи екзаменаційних комісій, виконання ректорських 

контрольних робіт та заліково-екзаменаційних сесій, рекомендацією до 

опублікування навчально-методичних розробок; затвердженням звітів кафедр та 

планів робіт у межах своєї компетенції. 

10. Підготовка до прийому на навчання іноземних студентів,   станом на 

20.12.2017 р. на факультету навчається 6 іноземних студентів з Грузії, США, 

Азербайджану.  

11. Активізація організаційної та виховної роботи. Виховна робота на 

факультеті передбачає поєднання традиційних та інноваційних підходів, серед 

яких зростання ролі студентського самоврядування у розвитку навчального 

закладу, підтримка ініціативи студентської молоді, створення умов для 



самореалізації та творчого розвитку особистості, пропаганда здорового способу 

життя, культивування кращих рис української ментальності, створення 

сприятливого мікроклімату у студентському середовищі, формування поваги до 

своєї Alma mater. Основною метою проведення заходів виховної роботи на 

факультеті є формування у студентської молоді особистісних якостей і 

мотиваційних засад майбутнього фахівця. Значної уваги приділяється участі 

студентів у факультетських та загально-університетських заходах, зокрема, 

День студента, фестиваль "Студентська весна", вікторина "Що? Де? Коли?", 

екскурсії іноземними мовами, святкування Днів культури іноземних країн тощо. 

Загалом колектив факультету працює над вирішенням стратегічних і 

тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, запровадження 

інновацій в освітньому процесі, крос-культурної взаємодії, зростання обсягів 

академічної мобільності, адаптації позитивного досвіду кращих навчальних 

закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у навчальні 

програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових 

публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної 

взаємодії з органами студентського самоврядування. Усі досягнення є 

результатом спільної роботи кафедр, викладачів, працівників деканату та 

студентів. 

Зручне місцерозташування, сучасні і нові рейтингові спеціальності, 

навчання іноземних студентів, позитивний тренд набору на спеціальності 

факультету, досвідчений молодий професорсько-викладацький склад, участь у 

міжнародних проектах викладачів та студентів, високий рівень наукової 

діяльності (публікації у виданнях, включених до науково-метричних баз), 

розвиток і підтримка наукових досліджень, пропагування європейських 

цінностей, постійне удосконалення дистанційної системи навчання тощо - є 

сильними сторонами факультету, що дозволяє успішно розвиватися у 

глобальному освітньому просторі та конкурувати на ринку освітніх послуг. 


