
Академічна мобільність кафедри МЕВ: досвід доц. Черкас Н.І. 

 

Доцент кафедри МЕВ, Черкас Наталія Ігорівна у вересні-жовтні 2015 р. відвідала 

Університет Редландса, США як учасник програми академічної мобільності (Постанова 

Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.15 року "Про затвердження Порядку реалізації 

права на академічну мобільність"). 

Академічна мобільність – це один із важливіших інтеграційних процесів у сфері освіти, 

що надає можливість викладачам, студентам та аспірантам підвищувати кваліфікацію та 

навчатися деякий період часу в різних вищих навчальних закладах світу. Процес академічної 

мобільності дуже важливий, адже він сприяє підвищенню якості освіти, міжкультурному 

розвитку та досконалішій підготовці кваліфікованих спеціалістів. 

Черкас Н.І. у межах програми Foreign Exchange Visitor підвищувала кваліфікацію у 

Департаменті Бізнесу Університету Редландса, США. Школа Бізнесу готує студентів за 

такими напрямками: 

 Bachelor of Science in Management; 

 Bachelor of Science in Business; 

 Master of Arts in Management; 

 Master of Business Administration (MBA); 

 Master of Science in Information Technology. 

Доц. Черкас Н.І. викладала предмети International Business для студентів програми BSB 

та Global Business для програми MBA, що є близькими до предмету Міжнародні економічні 

відносини кафедри МЕВ. Досвід викладання у американському вузі дозволяє набути цінні 

знання та навики, а також вимагає значної підготовки, яку Наталія Ігорівна здобула 

навчаючись та працюючи на кафедрі МЕВ, а також під час програми Фулбрайта Faculty 

Development. Студенти Школи Бізнесу оцінили матеріали лекцій та бачення міжнародного 

бізнесу із перспективи країн, що розвиваються.  

26 вересня, 2015 року Наталія Ігорівна брала участь у щорічній конференції 

Університету Редландса, де розглядалися наступні питання:  

 використання інтерактивної програми CapSim для студентів MBA; 

 досвід інтеграції статистичних методів у економічних дисциплінах; 

 стимулювання критичного мислення; 

 дистанційне навчання; 

 найкращі навики у аудиторії; 

 програми навчання за кордоном.  



 

 

 

 
 

 

Школа бізнесу Університету Редландса проводить заняття у різних відділеннях 

(кампусах) для зручності студентів: Burbank; Caltech Pasadena; Rancho Cucamonga; Redlands; 

Riverside; San Diego; Temecula; South Coast Metro; Los Angeles. Наталія Ігорівна відвідувала 

відділення Riverside, Redlands, Rancho Cucamonga та Temecula.  

 

Цікавим елементом навчання є програми 

вивчення особливостей ведення бізнесу під 

час короткострокових візитів різних країн 

(Study Abroad Programs). Школа Бізнесу 

пропонує наступні міжнародні програми:  

 Challenges of Global Business: 

Cambridge, England; 

 Gateways of Business in Asia: Singapur, 

China, Malasia; 

 Business Success in a Challenging 

Economy: Mediterranean Cruise to Spain, Italy, 

France; 

 Business Development in Mediterranean 

Area: Italy, Greece and Turkey; 

 Contrasts in Global Knowledge Services: 

India and Dubai. 

 

 

 

 


