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Проект
Про стан організації та напрямки підвищення якості 

навчального процесу на обліково-економічному факультеті

Заслухавши та обговоривши доповідь декана обліково-економічного 
факультету, доцента Москалюк Г.О. «Про стан організації та напрямки 
підвищення якості навчального процесу на обліково-економічному 
факультеті», вчена рада зазначає, що в основу організації навчального 
процесу на факультеті покладено сучасні стандарти вищої освіти та 
створення реальних можливостей інтеграції у міжнародний освітній простір. 
Обліково-економічний факультет у своїй діяльності керується нормативними 
документами МОН України, наказами та розпорядженнями ректора, 
рішеннями вченої ради та Програмою розвитку університету на 2015-2020 рр.

Аналіз стану організації навчального процесу дозволяє зробити 
висновок, що в цілому на факультеті спостерігаються тенденції щодо 
підвищення якості навчального процесу. Створена на факультеті Навчально- 
методична комісія постійно оновлює навчальні плани бакалаврів та 
магістерські програми, робочі програми нормативних і вибіркових дисциплін 
з урахуванням потреб роботодавців та вимог стандартів вищої освіти. На 
кафедрах приділяється належна увага вдосконаленню методичного 
забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів. 
Ефективно працюють філії кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, 
економічного аналізу, економічної кібернетики та кафедри статистики.

Сьогодні на факультеті навчаються 446 студентів. За останні З 
навчальні роки відмічається стабілізація показників абсолютної успішності 
та якості навчання студентів факультету. Так, абсолютна успішність у 
середньому утримується на рівні 92-96%, а середня якість навчання студентів
-  60 - 65%, що в цілому відповідає акредитаційним вимогам.

За аналізований період кафедрами факультету видано 642 д.арк. 
науково-методичної літератури, у т.ч. підготовлено 1 підручник, 29 
навчальних посібників, 17 конспектів лекцій, 76 методичних указівок тощо. 
На всіх кафедрах обліково-економічного факультету майже всі дисципліни 
на 100% забезпечено навчально-методичними матеріалами.

На кафедрах факультету працює 84 особи викладацького складу. 
Відсоток викладачів, які мають науковий ступінь, у цілому по факультету 
складає 67%, а на окремих кафедрах, наприклад, статистики та економічного 
аналізу він відповідно дорівнює 94,7% та 81,8%. Аналіз відповідності 
викладачів ОЕФ рівню наукової та професійної активності станом на 
01.12.2016р. свідчить про те, що 83% осіб відповідають установленим 
вимогам, оскільки мають 3 та більше показників якості.

На всіх кафедрах факультету проводяться наукові дослідження в 
рамках комплексних тем. На кафедрах бухгалтерського обліку і аудиту, 
обліку і оподаткування в галузях економіки, економічного аналізу укладені 
госпрозрахункові договори з підприємствами на проведення наукових



досліджень. За результатами наукових досліджень за останні 3 роки на 
кафедрах ОЕФ: захищено 3 докторські та 13 кандидатських дисертацій; 
видано 35 монографій (одноосібних та колективних) загальним обсягом 158,9 
др. арк.; надруковано 363 наукових статей загальним обсягом 182 др. арк. У 
середньому в 2016 році на 1 ставку науково-педагогічного персоналу на 
кафедрах факультету приходиться 2,2-2,8 д.арк. наукового тексту.

У 4 навчальному корпусі, де навчаються студенти обліково- 
економічного факультету, діють 3 комп’ютерні класи та 7 мультимедійних 
аудиторій, з яких 3 аудиторії -  зі стаціонарною апаратурою. Тільки кафедра 
економічної кібернетики має у розпорядженні власний комп’ютерний клас 
(2-й навчальний корпус).

У межах посилення профорієнтаційної роботи на ОЕФ створено 
«Бізнес-нжолу майбутнього аудитора» для учнів 10-11 класів, студентів та 
усіх зацікавлених осіб. Формами проведення занять в бізнес-школі є ділові 
ігри, тренінги, психологічні тестування, мозкові штурми, квести, дискусії 
тощо. В рамках її роботи 29.10.2016 р. було проведено Квест для абітурієнтів.

Активно міжнародною діяльністю займаються всі кафедри ОЕФ. 
Особливо слід відмітити в цьому напрямку роботу кафедр бухгалтерського 
обліку і аудиту та обліку і оподаткування в галузях економіки. Так, на цих 
кафедрах укладено договори про співпрацю із закордонними організаціями 
(Грузія, Молдова, Білорусь, Чеська республіка); викладачі беруть участь у 
міжнародних проектах, здійснюють закордонні відрядження для проведення 
наукової та викладацької роботи, стажування.

У 2016 році кафедрами бухгалтерського обліку і аудиту, обліку і 
оподаткування в галузях економіки та економічного аналізу проведено: 
1 Міжнародну студентську науково-практичну інтернет-конференцію; 
1 Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію; 3 засідання 
круглих столів за участю міжнародної професійної організації АССА та 
Центру реформування фінансової звітності Всесвітнього банку (СЕЮІ).

У цілому позитивно оцінюючи роботу обліково-економічного 
факультету, слід відмітити, що в організації роботи на факультеті мають 
місце певні проблеми, що негативно впливають на якість навчального 
процесу, зокрема:

- недостатнє наповнення навчального контенту дисциплін в 
електронному вигляді;

- низький відсоток викладачів, що мають науковий ступінь, на 
кафедрах економічної кібернетики та інформаційних систем в економіці -  
41,2% та 46,1% відповідно;

- пасивне залучення студентів до наукової роботи кафедр з розробки 
госпрозрахункових та бюджетних тем;

- недостатньо ефективна система організації повторного вивчення 
дисциплін та співпраця з Центром підвищення якості освіти;

- падіння показників набору студентів на 1 курс;
недостатньо ефективно функціонує система студентського 

самоврядування щодо налагодження навчальної дисципліни студентів.



РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИЛА:
Визнати стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи на 

обліково-економічному факультеті таким, що відповідає нормативним 
вимогам організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

З метою подальшого вдосконалення якості навчального процесу на 
обліково-економічному факультеті вжити такі заходи:

1. Зобов’язати членів кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, 
економічної кібернетики та інформаційних технологій, обліку та 
оподаткування в галузях економіки активізувати наукову та методичну 
роботу відповідно до вимог Постанови КМУ щодо рівня наукової та 
професійної активності.

Термін: до 1.06.2017р.
Відповідальні: Декан ОЕФ, завідувачі кафедр.
2. Підвищити контроль за виконанням запланованих заходів щодо 

активізації профорієнтаційної роботи на 2016 -  2017 навч. р.
Термін: до 01.01.2017р.
Відповідальні: Декан ОЕФ
3. Активізувати роботу щодо залучення студентів до наукової роботи 

кафедр та університету в цілому. Розглянути на раді факультету та 
затвердити план необхідних заходів.

Термін: до 1.04.2017р.
Відповідальні: Декан ОЕФ, завідувачі кафедр, голова студентського 

самоврядування ОЕФ.
4. Зосередити роботу деканату, кафедр, вченої ради факультету та 

студентського самоврядування ОЕФ на покращенні навчальної дисципліни 
та розробити нові заходи в цьому напряму.

Термін: до 1.03.2017р.
Відповідальні: Декан ОЕФ, голова студентського самоврядування

ОЕФ.
5. Посилити роботу деканату щодо вдосконалення організації 

повторного вивчення дисциплін та збільшити ефективність співпраці з 
Центром підвищення якості освіти.

Термін: до 10.01.2017р.
Відповідальні: Декан ОЕФ.
6. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на 

проректора з НПР Кублікову Т.Б.

ГОЛОВА РАДИ М.І. ЗВЄРЯКОВ

Проект рішення вносить 
декан ОЕФ Г.О. Москалюк


