
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ

від 28 жовтня 2021 року 
протокол № 2

(дистанційна форма проведення 
з використанням можливостей гоот-конференції)



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 2оот-конференції)
«Підготовка інформації до проведення самоаналізу освітньої програми «Облік і 

оподаткування» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю «Облік і
оподаткування»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом СОУГО-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 

подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року № 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Соуіс1-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-Щ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми взяти до відома.
2. Забезпечити реалізацію підходів з неформальної освіти та використовувати у
провадженні освітньої діяльності у підготовці молодших бакалаврів з обліку і 
оподаткування.

Відповідальні: гарант освітньої програми, професор Дубініна М.В., завідувачі
кафедр, науково-педагогічні працівники 

Термін: 2021-2022 навчальний рік.
3. Провести локальний моніторинг освітньої програми підготовки здобувачів
вищої освіти та надати пропозиції щодо формування освітньої програм на 2022 рік,
врахувати інформацію щодо рекомендацій окремих груп стейкхолдерів, результатів 
самоаналізу.

Відповідальна: гарант освітньої програми, професор Дубініна М.В.
Термін: грудень 2021 року.

4. Забезпечити реалізацію заходів щодо підвищення якості провадження освітньої 
діяльності та реалізації освітньої програми з урахуванням виявлених сильних та 
слабких сторін, рекомендацій різних груп стейкхолдерів. Довести інформацію до 
відома усіх НПП, які задіяні у реалізації освітньої програми. Забезпечити своєчасне 
оновлення інформації на сайті університету, освітній платформі Моосіїе, профілі 
викладача, репозитарії університету. Забезпечити узгодженість інформації щодо 
особливостей освітньої програми під час проведення профорієнтаційної роботи.

Відповідальні: гарант освітньої програми, професор Дубініна М.В., завідувачі
кафедр, науково-педагогічні працівники 

Термін: протягом 2021-2022 навчального року 
Підстава: відомості самоаналізу, результати анкетування (опитування),

рекомендації окремих груп стейкхолдерів.
5. Продовжити практику анкетування (опитування) окремих груп стейкхолдерів з 

метою використання результатів під час розробки, коригування освітньої програми. 
Продовжити практику проведення спільних освітньо-наукових та практично- 
виробничих заходів спільно із зовнішніми стейкхолдерами, іншими закладами освіти,

у тому числі із міжнародними партнерами у межах реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу.

Відповідальна: гарант освітньої програми, професор Дубініна М.В.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року

6. Забезпечити провадження освітньої діяльності та програмні результати 
навчання здобувачів вищої освіти відповідно до вимог чинного законодавства, 
нормативної документації Університету. Реалізувати заходи з огляду на рекомендації 
окремих груп стейкхолдерів з метою підвищення якості надання освітніх послуг та 
реалізації освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» початковий рівень 
(короткий цикл) вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 
забезпечити виконання програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти -  
молодшими бакалаврами з обліку і оподаткування.

Відповідальні: декан факультету, гарант освітньої програми, професор 
Дубініна М.В., завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники

Термін: 2021-2022 навчальний рік.
7. Внести до порядку денного вченої ради обліково-фінансового факультету 

питання щодо самоаналізу освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування».

Відповідальна: секретар вченої ради, доцент Лункіна Т.І.
Термін: грудень 2021 року. 

*Примітка: узагальнені результати самоаналізу додаються до протоколу.

Декан обліково-фінан 
факультету, голова в

Секретар

^ и . ’М$!§иш невська 

Т.І. Лункіна



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей гоот-конференції)

«План та реалізація заходів щодо профорієнтаційної роботи на кафедрах факультету. 
Використання неформальних заходів, проведення заходів спільно із зовнішніми

стейкхолд ерами»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом СОУШ-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 

подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року№ 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Соуі<1-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-ІЦ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Подовжити проведення профорієнтаційних заходів з метою популяризації
фахових особливостей здобувачів за освітніми програми факультету. 
Використовувати різні види неформальних та інформальних заходів під час 
проведення заходів.

Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр.
Термін: 2021-2022 навчальний рік.

3. Забезпечити проведення мастер-тренінгів на програмою РКОР^ТЛЯ.
Розміщувати інформацію у соціальних мережах.

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М., заступник 
декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр,

студентське самоврядування. 
Термін: протягом 2021-2022 н.р.

4. Забезпечити співпрацю із зовнішніми стейкхолдерами освітніх програм з
метою залучення до профорієнтаційних заходів. Долучати абітурієнтів до участі у 
неформальних заходах кафедр та студентського самоврядування.

Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року

5. Оновити інформацію на сторінках кафедр та приймальної комісії щодо
особливостей освітніх програм з урахуванням внесених пропозицій стейкхолдерів.

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М., заступник 
декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр,

студентське самоврядування. 
Термін: березень 2022 року.

6. Забезпечити формування інформації щодо особливостей освітніх програм та 
провадження освітньої діяльності у соціальних мережах.

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М., заступник 
декана з виховної роботи, доцент Лесік І.М., завідувачі кафедр,

студентське самоврядування.
Термін: постійно.

7. Забезпечити участь у Дні відкритих Дверей 30.10.2021 року. Інформувати 
абітурієнтів щодо проведення заходу у опііпе-форматі.

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М., завідувачі
кафедр.

Термін: до 30.10.2021 року.

Декан обліково-фінансові 
факультету, голова вчен

Секретар

Ф.МСВишневська

Т.І. Лункіна



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей гоот-конференції)
«Звіти аспірантів і докторантів»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом СОУГО-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 

подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року № 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Соуі<і-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-Щ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію сформовано у протоколі засідання факультету менеджменту 
21.10.2021 року.
2. Зняти питання через затвердження порядку звітування аспірантів і 
докторантів на факультеті менеджменту. Внести зміни до комплексного плану 
роботи вченої ради обліково-фінансового факультету на 2022-2023 навчальний 
рік.

Відповідальна: секретар вченої ради, доцент Лункіна Т.І..

Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 2оот-конференції)
«Виконання кафедрами факультету плану видання науково-методичної літератури за 9

місяців 2021 року»
З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 

викликаних коронавірусом СОУШ-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 
подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року № 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Соуі<1-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-Щ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Подовжити реалізацію плану видання науково-методичної літератури у 2021 році 

відповідно до плану.
Забезпечити дотримання академічної доброчесності та рецензування методичної та 
наукової літератури відповідно до рішень НМР університету.

Відповідальні: науково-педагогічні працівники.
Термін: протягом 2021 року.

3. Забезпечити оновлення науково-методичної літератури у репозитарії
університету, профілі викладача, у освітній платформі Моосіїе.

Відповідальні: науково-педагогічні працівники.
Термін: протягом 2021 року.

4. Розмістити методичні матеріали з підготовки кваліфікаційних робіт
здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та 
заочної форми навчання у освітній платформі Моосіїе.
Інформувати здобувачів вищої освіти щодо особливостей та вимог до підготовки 
кваліфікаційних робіт, дотримання академічної доброчесності.

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, наукові керівники.
Термін: до 05.11.2021 року.

5. Забезпечити своєчасне оновлення силабусів навчальних дисциплін та
практичної підготовки, методичний^сущювід реалізації передбачених програмою

ья, самостійна робота, неформальні 
ІІХіТрбкач звіту з практичної підготовки, 

Я-здрбувачів вищої освіти) на сайті
•ї- 7 > \ \
О Чі \

туково-педагогічні працівники. 
І Термін: постійно.

' * 'О.К^Вишневська

навчання заходів (виконання 
заходи, підготовка курсової 
виконання завдань навчальн 
університету, освітній платі

Декан обліково-фінан 
факультету, голова вче

Секретар Т.І. Л у н к і н я



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 2оош-конференції)
«Поточні питання»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом СОУШ-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 

подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року № 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Со\'ісі-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-Щ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома та використовувати у подальшій роботі:
- підготовка та порядок подання кваліфікаційних робіт магістрів до публічного 

захисту (демонстрації), оприлюднення робіт, перевірка на дотримання рівня 
академічної доброчесності;
публікаційна активність НПП;

- професійна майстерність, підвищення кваліфікації, стажування НПП в умовах 
виробництва;

- дотримання трудової дисципліни (готовність до дистанційної форми освітнього 
процесу, методичні матеріали, критерії оцінювання);

- дотримання навчальної дисципліни (курсові збори, поважна причина 
відсутності, оформлення документів на дуальну форму здобуття освіти тощо); 
адаптивний карантин, дотримання карантинних вимог;

- новини на сайт Університету;
- рекомендації МОН України від 14.05.2020 року. Проведення підсумкових 

заходів під час заліково-екзаменаційної сесії у дистанційному форматі. 
Затвердження білетів, інформування щодо завдань та критеріїв оцінювання 
здобувачів вищої освіти;
підготовка наукових робіт на Всеукраїнські„та Міжнародні конкурси;

- використання безкоштовного сеіз^су^теревір^^сіх видів робіт на дотримання 
академічної доброчесності (дарЙлда6&^~в^йф/"^,і^іотеки);

- проведення інвентаризації
- виконавча дисципліна.

Декан обліково-фінансов 
факультету, голова вченої

Секретар

-ишневська

Т.І. Лункіна

Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 28 жовтня 2021 року, протокол № 2 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей Zoom-конференції)
«План проведення занять в умовах виробництва, залучення фахівців з виробництв до 

проведення формальних, неформальних та інформальних заходів»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом COVID-19» від 11.03.2020 року №32-АГ, наказу «Про 

подовження карантинних обмежень в університеті до 24 квітня 2020 року» від 26.03.2020 р. 
№ 39-АГ (рішення Уряду від 25.03.2020 року про продовження карантину до 24 квітня 2020 

року), з огляду на Постанову КМУ від 11.11.2020 року № 1100 щодо внесення змін до 
Постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених проти епідеміологічних заходів на територій із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби Covid-19», за рекомендаціями МОН України, МОЗ України, 

відповідно до наказу по університету від 13.11.2020 року № 121-Щ «Про змішану форму 
навчання організації освітнього процесу у МНАУ та ТЕК МНАУ», продовження 

карантинних заходів (адаптивний карантин) у період до 31 грудня 2021 року — вчена рада
обліково-фінансового факультету.

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Подовжити реалізацію запланованих заходів. Долучати представників
студентського самоврядування до проведення неформальних та інформальних 
заходів. Розміщувати інформацію на сторінках кафедр сайту університету, у 
соціальних мережах з метою популяризації можливості отримання Soft Skills.

Відповідальні: декан факультету, гаранти освітніх програм, завідувачі 
кафедр, студентський декан Вільховацька А.І. 
Термін: протягом 2021-2022 навчального року

3. Забезпечити проведення спільних освітньо-наукових та практично-виробничих
заходів зі стейкхолдерами освітніх програм.

Відповідальні: декан факультету, гаранти освітніх програм, завідувачі
кафедр.

Термін: протягом 2021-2022 навчального року
4. Забезпечити інформування учасників освітнього процесу щодо проведення
різних видів заходів та можливостей визнання неформальної освіти у межах 
навчальних дисциплін. Передбачити можливості визнання результатів неформальної 
освіти у робочих програмах, силабусах навчальних дисциплін. Розмістити 
інформацію на сторінках кафедр.

Відповідальні: декан фj, и освітніх програм, завідувачі
кафедр.

1-2022 навчального року

Декан обліково-фінансад 
факультету, голова вч€ноїp a j ^ i V  ‘</ ’̂ ^ Т ^ тД ^*вїМ г^ш н евськ^

Секретар ' -Ж,  ' Т-І. Лункіна


