
Онлайн-лекція «Міжнародна мобільність здобувачів вищої освіти: досвід організації 

та роль в підготовці високоякісних фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування» 

 

17 грудня 2020 року з метою виконання Плану заходів із залучення стейкхолдерів 

до реалізації освітнього процесу за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 2020–2021 

навчальному році було проведено онлайн-лекцію «Міжнародна мобільність здобувачів 

вищої освіти: досвід організації та роль в підготовці високоякісних фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування» у форматі відеоконференції Google Meet.  

 

 
 

Організатором заходу був Олександр Безкровний, гарант ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти, заступник декана 

факультету обліку та фінансів, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування. Пан Олександр відкрив зустріч, визначив її формат, 

представив спікерів та учасників обговорення, оголосив головні завдання і наголосив на 

тому, що академічна мобільність учасників освітнього процесу є важливою умовою 

забезпечення якості освіти, яка наразі забезпечена відповідним нормативно-правовим 

регулюванням і положеннями ПДАУ. Наявний в університеті механізм дозволяє 

ефективно втілювати цей процес в освітню діяльність науково-педагогічних працівників 

та навчання студентів. (Матеріали доповіді – презентація) 

 

 
 

Головним спікером лекції був Володимир Рудик, стейкхолдер ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти, завідувач кафедри 



фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського 

державного аграрного університету, доктор економічних наук, професор. Пан Володимир 

поділився власним досвідом міжнародного стажування за грантом ЮНЕСКО у 

Варшавському університеті. В межах цього стажування було реалізовано навчальні та 

наукові завдання, поглиблено освітньо-наукове та культурне співробітництво між 

країнами. Деталі та враження від такого стажування були надзвичайно цікаві науково-

педагогічним працівникам факультету обліку та фінансів, членам групи забезпечення 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування».   

 

 
 

Співдоповідачкою онлайн-лекції була Єва Морозова, здобувачка вищої освіти 

магістерського рівня за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», яка поділилася 

зі своїми колегами – здобувачами вищої освіти 1стн, 2стн, 3 і 4 курсів СВО «Бакалавр», 1 

курсу СВО «Магістр» – досвідом паралельного навчання в Мюнхенському університеті 

прикладних наук. Єва розповіла студентам про особливості навчального процесу, вимоги 

до якості навчання, підкреслила, що навички самоорганізації, самомотивації, прагнення до 

навчання, вдосконалення і розвитку дуже важливі для успішного здобуття освіти. 

 

 
 

Члени групи забезпечення ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та 

здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь в 

обговоренні питань реалізації академічної мобільності, зокрема внутрішньої. 

Важливим кроком у її впровадженні, на думку учасників заходу, стане підписання угоди 

про співпрацю між Полтавським державним аграрним університетом і Подільським 

державним університетом. Обговорення перспектив такої угоди стало важливим 

результатом заходу. 

 


