
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

від 19 вересня 2022 року 

протокол № 1 

(Zoom-конференція) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рішення вченої ради 

обліково-фінансового факультету 

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

 

«Організація освітнього процесу на факультеті у 2022-2023 навчальному році. Результати 

локального моніторингу освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, внесення 

коригувань до освітніх програм та додатків до освітніх програм (навчальні плани). 

Оприлюднення інформації на сайті університету». 

 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Забезпечити провадження освітньої діяльності з урахуванням рекомендацій МОН 

України та з урахуванням затверджених умов освітнього процесу в університеті. 

Використовувати комунікації дистанційного формату провадження освітньої діяльності 

відповідно до затвердженого розкладу занять здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання. 

3. Врахувати результати локального моніторингу та рекомендації усіх груп стейкхолдерів 

у розробці проєктів освітньо-професійних програм, які є діючими на факультеті. 

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

4. Використовувати неформальні та інформальні заходи у провадженні освітньої 

діяльності та реалізації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

5. Провести анкетування випускників із використанням Google Forme, узагальнені 

результати використовувати у провадженні освітньої діяльності на факультеті.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

6. Провести анкетування першого курсу здобувачів із використанням Google Forme, 

узагальнені результати використовувати у провадженні освітньої діяльності на факультеті. 

Відповідальна: завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук, доцент Довгаль О.В.  

Термін: вересень 2022 року. 

7. Продовжити практику проведення спільних заходів із зовнішніми стейкхолдерами 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти різних освітніх рівнів. 

Використовувати дистанційний формат реалізації передбачених заходів.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

8. Кураторам академічних груп інформувати здобувачів вищої освіти щодо особливостей 

освітніх програм, організації освітнього процесу та участі у неформальних та інформальних 

заходах, науковій та виховній діяльності на рівні факультету та університету, можливості 

отримання додаткових компетентностей на факультеті культури та виховання.  

Відповідальні: куратори академічних груп.  



Термін: вересень 2022 року. 

9. Забезпечити актуальність інформації щодо НПП та реалізації освітньо-професійних 

програм та заходів, які відбуваються на рівні кафедр. Факультету, університету та сайті 

університету та у соціальних мережах. Події, які відбуваються, висвітлювати у новинах на 

сайті університету та сторінках у соціальних мережах. 

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

10. Використовувати досвід співпраці із міжнародними партнерами у провадженні 

освітньої діяльності.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, гаранти освітніх програм 

(професор Дубініна М.В., професор Сіренко Н.М., доцент Чебан Ю.Ю., доцент Мельник О.І.), 

заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі кафедр.  

Термін: 2022-2023 н.р. 

 

Декан обліково-фінансового  

факультету, голова вченої ради               Вишневська                Ольга ВИШНЕВСЬКА   
                                                                       (підпис) 

 

Секретар                                                      Лункіна                Тетяна ЛУНКІНА  
                                                                      (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рішення вченої ради 

обліково-фінансового факультету 

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

«Результати профорієнтаційної роботи кафедр факультету. Попередні результати 

зарахування на навчання до МНАУ та ТЕК МНАУ. Пропозиції щодо проведення 

профорієнтаційних заходів у поточному навчальному році, використання 

неформальних та інформальних заходів у співпраці із потенційними абітурієнтами» 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Узагальнити результати профорієнтаційної роботи за 2021-2022 навчальний рік у звітах 

кафедр. Підготувати інформацію щодо співпраці з потенційними абітурієнтами та забезпечити 

реалізацію Програми профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р. із використанням 

дистанційних технологій спілкування.   

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: 2022-2023 н.р. 

3. Розмістити інформацію щодо особливостей реалізації освітніх програм на сторінках кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: вересень-жовтень 2022 р. 

4.Використовувати у спілкуванні з абітурієнтами спільні неформальні та інформальні заходи 

із залученням студентського самоврядування та здобувачів вищої освіти. Долучати до 

проведення спільних заходів випускників факультету.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, студентський декан Вільховатська А.І. 

Термін: 2022-2023 н.р. 

 

 

 

Декан обліково-фінансового  

факультету, голова вченої ради               Вишневська                Ольга ВИШНЕВСЬКА   
                                                                       (підпис) 

 

Секретар                                                      Лункіна                Тетяна ЛУНКІНА  
                                                                      (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рішення вченої ради 

обліково-фінансового факультету 

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

 

«Організація атестації у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022-

2023 навчальному році. Зміни у періоді публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми (грудень поточного року). 

Перевірка кваліфікаційних робіт магістрів на дотримання академічної доброчесності 

(плагіат), формування звітів випускових кафедр щодо перевірки кваліфікаційних робіт 

на плагіат, оприлюднення робіт». 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Продовжити підготовку кваліфікаційний робіт зі здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми у дистанційному форматі. 

Забезпечити дотримання вимог галузевих стандартів при підготовці до атестації та її 

проведення.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, наукові керівники. 

Термін: відповідно до графіку освітнього процесу. 

3. Інформувати здобувачів вищої освіти щодо вимог з підготовки кваліфікаційних робіт, 

періодів проведення атестації та вимог з перевірки робіт на дотримання академічної 

доброчесності.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, заступник декана з навчальної 

роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі випускових кафедр.  

Термін: вересень 2022 року. 

4. Забезпечити перевірку кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесності 

відповідно до встановлених вимог. Передати кваліфікаційні роботи до репозитарію 

університеті.  

Відповідальні: декан факультету, професор Вишневська О.М, заступник декана з навчальної 

роботи, доцент Стамат В.М., завідувачі випускових кафедр.  

Термін: листопад-грудень 2022 року. 

5. Використовувати пропозиції щодо дистанційного консультування здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм навчання під час підготовки кваліфікаційних робіт. Провести 

попередній захист кваліфікаційних робіт на випускових кафедрах.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, наукові керівники 

Термін: відповідно до графіку проведення заходів.  

6. Узагальнити результати наукової роботи здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та надіслати інформацію до початку періоду екзаменаційних комісій на 

факультеті. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, наукові керівники 

Термін: листопад 2022 року.  

 

 

 

Декан обліково-фінансового  

факультету, голова вченої ради               Вишневська                Ольга ВИШНЕВСЬКА   
                                                                       (підпис) 

 

Секретар                                                      Лункіна                Тетяна ЛУНКІНА  
                                                                      (підпис) 



Рішення вченої ради 

 обліково-фінансового факультету  

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

«Ліквідація академічних заборгованостей  здобувачами вищої освіти денної і заочної 

форм навчання та переведення їх на старші курси, оплата за навчання». 

 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Продовжити період ліквідації академічних заборгованостей з навчальних дисциплін та 

практичної підготовки із застосуванням дистанційних технологій. Інформацію надавати для 

узагальнення по факультету відповідальним особам від деканату.  

Відповідальні: науково-педагогічні працівники. 

Термін: до 26 вересня 2022 року.  

3. Організувати проведення захисту звітів з практичної підготовки для здобувачів вищої 

освіти із застосуванням дистанційних технологій. Звітні матеріали здобувачів формувати в 

електронний архів кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін: до 26 вересня 2022 року.  

4. Розпочати період ліквідації академічної різниці у навчальних планах для здобувачів, 

які вступили на навчання у поточному році на денну та заочну форми навчання. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М., 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: з 01 жовтня 2022 року.  

5. Провести кураторські години за результатами ліквідації академічних заборгованостей 

та організації освітнього процесу, дотримання навчальної дисципліни.  

Відповідальні: куратори академічних груп. 

Термін: вересень 2022 року.   

 

 

 

Декан обліково-фінансового  

факультету, голова вченої ради               Вишневська                Ольга ВИШНЕВСЬКА   
                                                                       (підпис) 

 

Секретар                                                      Лункіна                Тетяна ЛУНКІНА  
                                                                      (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рішення вченої ради 

 обліково-фінансового факультету  

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

 

«Проведення наукових заходів на факультету у 2022-2023 навчальному році» 

 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Продовжити реалізації запланованих наукових заходів на факультеті із застосуванням 

дистанційних технологій. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

3. Інформувати учасників освітнього процесу щодо наукових заходів, які передбачено на 

поточний навчальний рік. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

4. Залучати до проведення наукових заходів зовнішніх стейкхолдерів та потенційних 

абітурієнтів. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

5. У плануванні наукової діяльності учасників освітнього процесу врахувати 

рекомендації МОН України. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

6. Узагальнені результати наукової роботи сформувати у звіт з науково-технічної 

діяльності за затвердженою формою на календарний рік. 

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

7. Забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт (Олімпіад, якщо вони будуть проводитися у поточному 

навчальному році).  

Відповідальні: декан, заступники декана, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, 

науково-педагогічні працівники. 

Термін: відповідно до плану наукової роботи. 

8. Результати наукової роботи НПП оновлювати у профілі викладача на сайті 

університету, надавати матеріали для розміщення у репозитарії університету. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники. 

Термін: за потребою оновлення.  
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Рішення вченої ради 

 обліково-фінансового факультету  

від 19 вересня 2022 року, протокол № 1 

 

 «Поточні питання» 

 

Вчена рада обліково-фінансового факультету.  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома та використовувати у подальшій роботі: 

 

-       реалізація заходів з євроінтеграції протягом 2022-2023 н.р. за рекомендаціями МОН 

України (тематика конференцій на рівні факультету); 

- врахувати рекомендації МОН України щодо провадження освітньої діяльності у період 

військового стану; 

- продовжити консультування здобувачів вищої освіти відповідно до графіку 

консультування НПП на перший семестр 2022-2023 навчального року у дистанційному 

форматі; 

- оплата за навчання здобувачами вищої освіти подовжена до 26 вересня 2022 року, 

платіжна дисципліна за надані освітні послуги (порушення платіжної дисципліни - один 

здобувач по факультету); 

- практична підготовка у літній період, відомості не закриваємо до 26 вересня 2022 року; 

- затвердити результати вибору здобувачами вищої освіти вибіркових освітніх 

компонент на перший семестр 2022-2023 навчального року із переліку освітніх програм 

факультету та загальноуніверситетського каталогу. Внести коригування до розкладу занять на 

перший семестр 2022-2023 навчального року з урахуванням результатів вибору освітніх 

компонент здобувачами вищої освіти першого курсу, які вступили на навчання з 15 вересня 

2022 року: 

Б 1/1 

1. Психологія і педагогіка  

2. Основи екології  

Б (мб) 1/1 

1. Основи екології  

Ф 1/1 

1. Психологія і педагогіка  

2. Основи екології  

3. Фізичне виховання (розрахована на рік) 

 

Відповідальна: заступник декана з навчальної роботи, доцент Стамат В.М. 

Термін: до 20 вересня 2022 року; 

- інші поточні питання (дотримання навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти).  

- курсові збори зі здобувачами вищої освіти заплановано на 26 вересня 2022 року.  

- організаційні збори для магістрів відбудуться 01 жовтня 2022 року. 

- інформація щодо співробітників до відділу кадрів. 

- анкетування першого курсу. 

- групи забезпечення освітніх програм. 
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