
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ

від 22 грудня 2021 року 
протокол № 4

(дистанційна форма проведення 
з використанням можливостей 2оош-конференції)



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол № 4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 7оот-конферепції)
«Про роботу кафедр у межах реалізації права на академічну мобільність учасників

освітнього процесу»
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 Соч'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.
2. Забезпечити реалізацію заходів щодо права учасників освітнього процесу на
академічну мобільність (внутрішня академічна мобільність, міжнародна академічна 
мобільність).
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
3. Інформувати учасників освітнього процесу щодо можливостей реалізації права на
академічну мобільність. Надавати інформацію під час проведення організаційних заходів зі 
здобувачами вищої освіти. Використовувати дистанційні освітні курси з метою розширення 
обізнаності учасників освітнього процесу щодо можливості використання права на 
академічну мобільність.
Відповідальні: заступник декана з навчальної роботи, гаранти освітніх програм, 
завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
4. Долучити до поширення інформації студентське самоврядування з метою визначення 
пріоритетних підходів та проведення спільних освітньо-наукових та практичних заходів із 
закладами вищої освіти, у тому числі на підставі діючих договорів співпраці.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 
студентський декан.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
5. Розміщувати інформацію щодо академічної мобільності у профілі науково- 
педагогічних працівників та на сторінках кафедр.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
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Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол № 4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей Zoom-кoнфepeнцiï)
«Підготовка запитів на отримання державного фінансування наукових розробок 

науково-педагогічних працівників факультету»
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<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.

1 Інформацію взяти до відома.
2. Подовжити підготовку запитів на отримання державного фінансування наукових 
розробок науково-педагогічних працівників з фундаментальних та прикладних досліджень. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
3. Забезпечити розгляд питання на засіданнях кафедр з метою розширення можливостей 
участі у спільних проектах із іншими закладами вищої освіти, іншими факультетами 
Університету.
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
4. Долучати здобувачів вищої освіти до участі у наукових проектах. Розширити 
можливості участі у грантових проектах.
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

ВИРІШИЛА:

Термін: протягом 2021-2022 навчального року.

ОііьгаВДШНЕВСЬКА 

Тетяна ЛУНКІНА



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол № 4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 2оот-конфсрснції)
«Участь здобувачів вищої освіти факультету у неформальних та інформальних 

освітніх заходах, залучення абітурієнтів та здобувачів коледжів МНАУ. Інформування 
учасників освітнього процесу та інших зацікавлених осіб через соціальні мережі»

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 Соуісі- і 9», 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.

1. Інформацію взяти до відома.
2. Подовжити реалізацію неформальних та інформальних заходів, залучати здобувачів
коледжів з метою популяризації освітніх програм Університету.
Відповідальні: заступник декана з навчальної роботи, завідувачі кафедр, гаранти 
освітніх програм, студентське самоврядування.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
3. Надавати інформацію у соціальні мережі та на сторінки кафедр факультету з метою 
збільшення кількості учасників неформальних та інформальних заходів.
Відповідальні: заступник декана з навчальної роботи, завідувачі кафедр, гаранти 
освітніх програм, студентське самоврядування.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
4. Проводити спільні заходи зі структурними підрозділами Університету, у тому числі із
представниками Школи лідерів, приймальною комісією, психологом Університету. 
Відповідальні: заступник декана з навчальної роботи, завідувачі кафедр, гаранти 
освітніх програм, студентське самоврядування.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
5. Проводити заходи за інтересами учасників освітнього процесу. Використовувати 
змішану форму проведення заходів.
Відповідальні: заступник декана з навчальної роботи, завідувачі кафедр, гаранти 
освітніх програм, студентське самоврядування.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
6. Передбачати проведення неформальних заходів у робочих програмах та силабусах 
навчальних дисциплін. Інформувати здобувачів вищої освіти щодо умов оцінювання 
неформальних заходів.
Відповідальні: науково-педагогічні працівники.
Термін: постійно.

ВИРІШИЛА:

_Одь[з-ЕШШНЕВСЬКА

Тетяна ЛУНКІНА



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол № 4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 2оот-конфсрснції)
«Проведення взасмовідвідування занять, проведення занять в умовах виробництва, 

стажування й підвищення кваліфікаціїучасників освітнього процесу»

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.

1. Інформацію взяти до відома.
2. Подовжити взаємовідвідування занять, проведення занять в умовах виробництва,
стажування й підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
3. Надавати інформацію у профіль науково-педагогічних працівників, на сторінки
кафедр на сайті університету щодо проходження стажування в умовах виробництва. 
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.
4. Проводити спільні заходи з іншими структурними підрозділами Університету та на 
базі партнерів Університету з метою підвищення рівня практичних навичок здобувачами 
вищої освіти. Використовувати змішану форму проведення спільних заходів.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2021-2022 навчального року.

ВИРІШИЛА:

<г

Секретар Тетяна ЛУНКІНА



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол №  4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 7.оот-конференції)
«Оцінка якості освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти 

(самоаналіз). Звіт про локальних моніторинг (випускові кафедри, у розрізі рівнів освіти
та освітніх програм»

З огляду на наказ по університету «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням 
викликаних коронавірусом СОУЮ-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-ІД «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. Забезпечити реалізацію затверджених освітньо-професійних програм з урахуванням 
результатів опитування (анкетування) учасників освітнього процесу. Врахувати пропозиції 
експертних груп, які проводять оцінку освітніх програм, визначають сильні та слабкі 
сторони, надають пропозиції щодо провадження освітньої діяльності.
Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти 
освітніх програм, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
3. Забезпечити інформування зовнішніх учасників освітнього процесу, у тому числі 
потенційних абітурієнтів, щодо особливостей освітньо-професійних програм. 
Використовувати дистанційні заходи з метою підвищення рівня обізнаності учасників 
освітнього процесу щодо особливостей освітньо-професійних програм.
Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти 
освітніх програм, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
4. Під час розробки освітньо-професійних програм на 2022-2023 навчальний рік 
врахувати пропозиції внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Оновити інформацію щодо 
особливостей освітніх програм на сторінках кафедр сайту університету. Використовувати 
інформацію під час проведення профорієнтаційних заходів. Долучити до поширення 
інформації студентське самоврядування.
Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти 
освітніх програм, завідувачі кафедр, студентське самоврядування.
Термін: постійно.
5. Підготувати проекти освітньо-професійних програм на 2022-2023 навчальний рік з 
урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Розглянути наповнення програм на засіданнях 
кафедр. Провести засідання проектних (робочих) груп та визначити основні пріоритети у 
коригуванні освітньо-професійних програм з урахуванням результатів локального 
моніторингу. Врахувати проект програми предметного тесту -  Єдиного фахового вступного 
випробовування та проект програми тесту загальної навчальної компетентності під час



розробки освітніх програм на 2022 рік, які рекомендовані МОН України для громадського 
обговорення 20 грудня 2021 року.
Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти 
освітніх програм, завідувачі кафедр, студентське самоврядування.
Термін: постійно.
6. Розмістити проекти освітньо-професійних програм для громадського обговорення на 
сайті Університету:

- Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і 
оподаткування» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти;

- Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і 
оподаткування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

- Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і 
оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

- Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування початкового рівня 
(короткий цикл) вищої освіти;

- Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти;

- Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) 
рівня вищої освіти.

Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти 
освітніх програм.
Термін: січень-лютий 2022 року.
7. Розміщувати інформацію щодо особливостей освітніх програм на сторінках кафедр у
соціальних мережах. Оновити інформацію на сайті Приймальної комісії Університету. 
Відповідальні: декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, гаранти
освітніх програм, завідувачі кафедр.
Термін: березень 2022 року.

Декан об л і ко во -ф і н а і ісового-
факультету, голова вченбїради ^  Ольга ВИШНЕВСЬКА

Секретар V ®  А  K'üIVtfVVlvi/fc і  Тетяна ЛУНКІНА



Рішення вченої ради 
обліково-фінансового факультету 

від 22 грудня 2021 року, протокол № 4 
(дистанційна форма проведення 

з використанням можливостей 7,оот-конфсренції) 
«Поточні питання»

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.

Затвердження Звітів Голів екзаменаційних комісії щодо результатів публічного 
захисту (демонстрації) кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти освітньо- 
професійних програм «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 
страхування»;
підготовка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
для перевірки на дотримання рівня академічної доброчесності (заява, вимоги щодо 
дотримання);
результати проведеного аудиту відповідно до наказу від 23.11.2021 року№  149-0;

- конкурс на заміщення вакантних посад відповідно до наказу від 01.12.2021 року № 
161-0 (документи на січень 2022 року);

- дотримання карантинних вимог; 
новини на сайт Університету;

- додатковий період ліквідації академічних заборгованостей здобувачами вищої освіти; 
використання безкоштовного сервісу перевірки усіх видів робіт на дотримання 
академічної доброчесності (посилання з сайту бібліотеки) -  перевірка наукових робіт 
на конкурси;

- пропозиції щодо підвищення результативності профроботи;
- ознайомлення із Правилами прийому на 2022 рік;
- відомості закриваємо 24.12.2021 року;
- додаткові відомості з 28.12.2021 року;
- пропозиції до Уніфікованого звіту кафедр та НПП кафедр МНАУ;

підготовка наукових робіт здобувачів до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу, 
29.01.2022 року загальний протокол надається до НДВ; 
виконавча дисципліна; 
інші поточні питання.

ВИРІШИЛА:

1. І нформацію взяти до відома та використовувати у подальшій роботі:

Тетяна ЛУНКІНА


