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до питання 
“Про навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на 

спеціальностях: “Журналістика”, “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”, 
“Туризм” 

 
від  28 березня 2017 року 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

університету проф. Скибінського С. В. “Про навчально-методичне забезпечення дисциплін, 
які викладаються на спеціальностях: “Журналістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології”, “Туризм” Вчена рада відзначає значну вагомість навчально-методичного 
забезпечення на означених спеціальностях. Це передусім підтвердження рекламованого, 
посилення вмотивованості студентів до навчання, активізування суспільно-побутового 
каналу комунікації Університету як найефективнішого в рекламі, а отже серйозна агітаційна 
та профорієнтаційна робота самих студентів.  

Впродовж останніх п’яти років в Університеті проводилася активна і 
цілеспрямована робота з диверсифікації освітніх послуг. Відкрито низку нових 
спеціальностей і спеціалізацій відповідно до змін кон’юнктури ринку і запитів роботодавців 
на ринку праці. Правильність прийнятих рішень підтверджується достатніми обсягами 
наборів студентів на нові спеціальності.  

Ліцензування нових спеціальностей супроводжувалося необхідними 
організаційними рішеннями, внесенням змін до структури Університету, 
перепрофілюванням і перейменуванням окремих кафедр, покращенням кадрового складу, 
активізацією роботи над навчально-методичним забезпеченням, впровадженням нових 
технологій навчання, розробленням дистанційних курсів тощо. Все це сприяє підвищенню 
зацікавленості серед абітурієнтів у нових спеціальностях та спеціалізаціях. 

Разом з цим в діяльності окремих кафедр новоліцензованих спеціальностей, 
комплекс робіт із забезпечення необхідного рівня якості освітньої послуги в частині 
видавництва бажає кращого. Не враховується, що інтенсивність цієї роботи в найближчі 
роки зростатиме, оскільки належить освоїти значну кількість навчальних дисциплін, 
підготувати рукописи навчальних книг, інших методичних розробок, створити та оновити 
дистанційні курси. 

Питання про використання кадрового потенціалу, розроблення і видання навчальної 
літератури для новоліцензованих спеціальностей недостатньо заслуховується на вчених 
радах факультетів та на засіданнях кафедр, а виконання прийнятих рішень вимагає 
ефективнішого, результативнішого контролю, вжиття відповідних заходів. 

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

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Університету 
проф. Скибінського С. В. “Про навчально-методичне забезпечення дисциплін, які 
викладаються на спеціальностях: “Журналістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології”, “Туризм” прийняти до відома. 

2. Схвалити діяльність ректорату Університету, інститутів, факультетів і кафедр у 
справі забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою, організації 
видавничої справи, диверсифікування освітніх послуг, активізації зусиль спрямованих на 
пріоритетне навчально-методичне забезпечення дисциплін.  

3. Вважати роботу професорсько-викладацького складу Університету над 
створенням навчально-методичного забезпечення основною, яка сприяє поєднанню 



освітньої та практичної підготовки студентів, адаптації освітніх програм Університету до 
зарубіжних навчальних закладів, підвищенню комунікабельності студентів у європейському 
освітньому просторі. 

4. Відзначити роботу випускових кафедр: маркетингу (спец. “Журналістика”, 
завідувач кафедри проф. Дайновський Ю. А., гарант освітньої програми доц. Басій Н. Ф.); 
комп’ютерних наук (спец. “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, завідувач 
кафедри і гарант освітньої програми доц. Костенко А. В.; менеджменту та туризму і 
готельно-ресторанної справи (спец. “Туризм”, завідувачі кафедр проф. Єлейко В. І., 
проф. Мізюк Б. М., гарант освітньої програми доц. Трут О. О.), на яких організували і 
провели низку навчально-методичних і науково-дослідницьких робіт та вказати, що всіх 
резервів організаційного, наукового, методичного та технічного характеру з метою 
забезпечення студентів навчальною літературою високого рівня якості на означених 
спеціальностях ще не використано. 

5. Розробити на кафедрах маркетингу, комп’ютерних наук, менеджменту, 
туризму і готельно-ресторанної справи заходи з формування сучасного навчально-
методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування орієнтованого на 
практичну підготовку, з метою набуття студентами практичних навичок на 
новоліцензованих спеціальностях. Цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію викладачів, 
шляхом проходження ними стажування на підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних 
навчальних заходах, що стане основою покращення навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін. 

6. Підвищувати рівень відповідальності та вмотивованості гарантів освітніх 
програм, особливо новоліцензованих спеціальностей, за повне і сучасне методичне 
забезпечення навчальних дисциплін з метою підвищення рівня якості освітньої послуги. 
Розширити повноваження гарантів освітніх програм у частині їх участі у формуванні 
кадрового забезпечення відповідних спеціальностей, перерозподілу педнавантаження, 
перезакріплення вже закріплених за кафедрами навчальних дисциплін, формування планів 
видання навчальної літератури тощо.  

7. Директору Інституту економіки та фінансів доц. Герасименко Т. О., деканам 
факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. 
Поляковій Ю. В., факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. 
Гаврилишину В. В. контролювати та періодично заслуховувати на вчених радах інституту 
(факультетів) звіти завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, викладачів про роботу над 
виконанням акредитаційних вимог до провадження освітньої діяльності.  

8. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С. В. 
проводити заходи з надання методичних порад з підготовки рукописів навчальної 
літератури, створення навчально-методичних видань сучасного, європейського рівня з 
урахуванням новітніх технологій навчання, організації та проведення практик, здійснення 
всього комплексу передакредитаційних робіт, шляхом проведення науково-педагогічних 
семінарів та інші заходів. 

9. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора проф.           
Барну М. Ю. 


