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Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора університету проф. Барни М. 

Ю. “Про результати моніторингу використання сучасного навчально-методичного забезпечення для 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти” Вчена рада відзначає значну 

вагомість використання сучасного навчально-методичного забезпечення для підготовки фахівців. 

Сучасна економічна ситуація потребує наявності у фахівця не тільки глибоких професійних знань і 

навичок швидкого оволодіння сучасними технологіями, а й вміння прогнозувати та орієнтуватися у 

складних виробничих і суспільних ситуаціях, приймати відповідальні рішення тощо. Зміни у 

суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх магістрів, що 

потребує переосмислення та вдосконалення самого змісту освіти; його практичної спрямованості. А 

це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів і належного 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Завдання навчально-методичної роботи визначені чинним законодавством України, яке 

регламентує підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідного фаху, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, програмами освітньої діяльності, 

закріпленими у Статуті Університету й затвердженими Ліцензійними умовам провадження 

освітньої діяльності і конкретно формулюються у навчальних планах і освітніх програмах. 

До складових навчально-методичного забезпечення, які використовуються науково-

педагогічними працівниками Університету в освітньому процесі для підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти є: робоча програма навчальної дисципліни; конспект лекцій, 

підручники, навчальні посібники, методичні вказівки (рекомендації) до семінарських, практичних і 

лабораторних занять, методичні вказівки (рекомендації) для самостійної роботи, методичні 

вказівки, що містять питання, завдання, задачі, тестові завдання для поточного та підсумкового 

контролю знань студентів, завдання для комплексної контрольної роботи, завдання для ректорських 

контрольних робіт (для контролю залишкових знань студентів і їх якості), дистанційний курс, 

методичні рекомендації з організації практики, методичні вказівки з організації та виконання 

дипломних робіт (проектів) тощо. Серед доповнюючих складових сучасного навчально-

методичного забезпечення викладачами використовуються матеріали для мультимедійного 

супроводу, тренінгові комп’ютерні програми, комп’ютерні лабораторні практикуми, навчальні 

відеофільми, аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними каналами 

зв’язку. 

Переважна більшість навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються 
здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти містить сучасні матеріали, текстові та 

комп’ютерно-інформаційні моделі, щоб забезпечити сприйняття, розуміння та засвоєння 

студентами необхідних знань, умінь і навичок, а також здобуття відповідних фахових 

компетентностей.  

Разом з цим в діяльності окремих кафедр, комплекс робіт із забезпечення необхідного рівня 

якості освітньої послуги в частині видавництва навчальної літератури необхідно постійно 

вдосконалювати. Не враховується, що інтенсивність цієї роботи повинна зростати, оскільки не всі 

навчальні дисципліни повністю забезпечені друкованими примірниками видань.  

У структурних підрозділах не досягнуто пріоритетного використання кадрового потенціалу, 

розроблення і видання навчальної літератури. Питання про пошук і виконання заходів у цьому 

напрямі вимагає ефективнішого, результативнішого контролю, вжиття відповідних заходів. 

 

 



Виходячи з цього Вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію першого проректора університету доц. Барни М. Ю. “Про результати 

моніторингу використання сучасного навчально-методичного забезпечення для підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти” прийняти до відома. 

2. Схвалити діяльність ректорату, інституту, факультетів і кафедр у справі забезпечення 

освітнього процесу сучасним навчально-методичним забезпеченням, організації видавничої справи, 

диверсифікації освітніх послуг, активізацію зусиль спрямованих на пріоритетне забезпечення 

дисциплін навчально-методичним комплексом.  

3. Вважати роботу професорсько-викладацького складу Університету над створенням 

навчально-методичного забезпечення основною, яка сприятиме поєднанню освітньої та практичної 

підготовки студентів, самостійному вивченню окремих тем навчальних дисциплін, адаптації 

освітніх програм Університету, підвищенню комунікабельності студентів у європейському 

освітньому просторі. 

4. Відзначити роботу окремих кафедр, на яких організували і провели низку навчально-

методичних та науково-дослідницьких робіт і вказати, що всіх резервів організаційного, наукового, 

методичного та технічного характеру з метою забезпечення студентів навчальною літературою 

високого рівня якості ще не використано. 

5. Інтенсивніше проводити заходи з розробки сучасного навчально-методичного 

забезпечення дисциплін професійного спрямування орієнтованого на практичну підготовку, з 

метою набуття студентами практичних навичок, цілеспрямованого підвищення кваліфікації 

викладачів, шляхом проходження ними стажування на підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних 

навчальних закладах, що стане основою покращення навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін. 

6. Підвищувати рівень відповідальності та вмотивованості гарантів освітніх програм за 

повне і своєчасне методичне забезпечення навчальних дисциплін з метою підвищення рівня якості 

освітньої послуги. Розширити повноваження гарантів освітніх програм в частині їх участі у 

формуванні кадрового забезпечення відповідних спеціальностей, перерозподілу педагогічного 

навантаження, перезакріплення вже закріплених за кафедрами навчальних дисциплін, формування 

планів видання навчальної літератури. Визначити можливим стимулювання праці гарантів освітніх 

програм, зокрема планування пільгового педагогічного навантаження тощо. 

7. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій, факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування, юридичного факультету контролювати та періодично заслуховувати на 

вчених радах звіти завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм про роботу над виконанням 

ліцензійних вимог до провадження освітньої діяльності особливо в частині розробки та 

використання сучасного навчально-методичного забезпечення. 

8. Відповідальність за виконання пп. 5, 6, 7 даної Ухвали покладається на керівників 

зазначених структурних підрозділів. 

9. Відділу моніторингу якості освіти та акредитації (проф. Медвідь Л. Г.) проводити заходи з 

надання методичних порад з підготовки рукописів навчальної літератури, створення навчально-

методичних видань сучасного, європейського рівня з урахуванням новітніх технологій навчання, 

виконання курсових і дипломних робіт (проектів), організації та проведення практик, здійснення 

всього комплексу передакредитаційних робіт, шляхом проведення науково-педагогічних семінарів 

та інші заходів. 

10. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора                       

проф. Барну М. Ю. 
 


