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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 червня
2016 р. № 1279л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія у складі:
Тропіної Валентини Борисівни - професора кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету, доктора
економічних наук, професора, голови комісії,
Демчишака Назара Богдановича - доцента кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана
Франка, кандидата економічних наук, доцента, члена комісії,
керуючись законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. №978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі
змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2015 р. № 1187
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України
від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»,
безпосередньо на місці у період з 13.06.2016р. по 15.06.2016р. розглянула
подану Уманською філією Приватного вищого навчального закладу
«Європейський університет» акредитаційну справу та провела експертизу
підготовки фахівців з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (галузі
знань 0305 Економіка і підприємництво).
Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит в Уманській філії ПВНЗ
«Європейський університет» акредитується вперше.
У ході експертизи перевірено відповідність наданих документів у
акредитаційній справі дійсному стану навчально-методичного, інформаційного,
кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
За підсумками експертного оцінювання комісія констатує наступне:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» створена у 1996 році і
здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, затвердженим Міністерством
освіти і науки України 14 липня 2004 року та зареєстрованим 16 серпня 2004
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адміністрацією міста Києва, та Положенням про філію, затвердженим у
встановленому порядку.
Ректор ПВНЗ «Європейський університет» - Тимошенко Іван Іванович,
кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,
голова Асоціації вищих навчальних закладів України приватної форми
власності, член Ради ректорів Київського регіону, дійсний член Міжнародної
академії авторів наукових відкриттів та винаходів.
Директор Уманської філії Дякон Валерій Миколайович, кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри математичних дисциплін (закінчив у
1991 році Ленінградський військовий інженерно-космічний інститут
ім. О.Ф. Можайського за спеціальністю інженер-балістик; у 2009 році Європейський університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи
та технології»).
Філія не є юридичною особою, але у філії є у наявності Свідоцтво про
державну реєстрацію юридичної особи ПВНЗ «Європейський університет»
(серії АОО №067265 від 26.07.99, ідентифікаційний код 24366800).
Університет включено до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (Виписка від 03.07.13 ААВ №460951 видана Головним
міжрегіональним управлінням статистики у місті Києві) та внесено до
Державного реєстру вищих навчальних закладів України (довідка від
16.02.2012, №11-1-129), а також внесено до державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВГ №01690 від
16.07.12). В усіх зазначених документах подано окремо інформацію про
Уманську філію. Крім того, комісії було надано Свідоцтво про включення
Уманської філії до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (довідка від 24.05.2012 р. АА №631925 видана Головним управління
статистики в Черкаській області).
Концепція освітньої діяльності за напрямом підготовки, що
акредитується, затверджена у встановленому порядку.
Філія працює на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України
Серія АЕ № 636134 від 15 квітня 2015 року.
Аналіз структури філії засвідчив, що вона повністю відповідає вимогам
Закону України “Про вищу освіту”. У структурі філії діє 2 факультети, дві
кафедри, з них всі випускові, комп’ютерний центр, лабораторія фізики та
мікропроцесорної техніки.
Підготовка фахівців в сфері фінансів і кредиту у філії ведеться в галузі
знань 0305 «Економіка і підприємництво» за освітнім ступенем «бакалавр» за
напрямом підготовки «Фінанси і кредит». Випускаючою є кафедра фінансів,
інформаційних технологій та математичних дисциплін.
Висновок: Засновницькі документи Уманської філії ПВНЗ «Європейський
університет», надані комісії в оригіналі і відповідають матеріалам справи та
вимогам чинного законодавства.
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Ліцензійний обсяг з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
складає ЗО осіб денної форми навчання.
Контингент студентів забезпечується за рахунок випускників
загальноосвітніх шкіл та молодших спеціалістів коледжів зі спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит».
Динаміку змін контингенту студентів за останні три роки подано у
таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка змін контингенту студентів
за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит___________
Форма
навчання
(ліцен
зійний
обсяг)
Денна
(30)
Заочна
(-)

2013/2014 н.р.

2015/2016 н.р.

2014/2015 н.р.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

6

7

-

-

1

1

18

-

-

0

2

13

26

-

Аналіз матеріалів Приймальної комісії та особових справ студентів
показав, що прийом абітурієнтів здійснюється в філії відповідно до Правил
прийому до Уманської філії Європейського університету.
Висновок: ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів забезпечується на
конкурсній основі, університет має достатню кількість абітурієнтів, бажаючих
навчатися за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит.
3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Підготовка фахівців з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
здійснюється на факультеті економіки та менеджменту, випусковою кафедрою
є кафедра фінансів, інформаційних технологій та математичних дисциплін.
Завідувач випускової кафедри - кандидат економічних наук, доцент
Лисенко Наталія Олександрівна (наукова спеціальність 08.07.02 «Економіка
сільського господарства і АПК», тема кандидатської дисертації
«Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці цукрових
буряків»); в 2009 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фінанси»
(кваліфікація - спеціаліст з фінансів). Лисенко Н.О. має більше 100 наукових
публікацій, є співавтором підручника та 5 навчальних посібників з грифом
МОНУ.
Аналіз якісного і кількісного складу кафедри фінансів, інформаційних
технологій та математичних дисциплін показав, що він повністю відповідає
Закону України «Про вищу освіту». На кафедрі фінансів, інформаційних
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технологій та математичних дисциплін працює 15 викладачів, з яких 7 (47%)
працюють на постійній основі. З усіх викладачів кафедри з науковими
ступенями - 13 (87%) осіб, з яких 6 (40%) працюють на постійній основі.
Детальну інформацію про якісний склад кафедри подано у акредитаційній
справі у таблиці 5.2 (комісією перевірено достовірність інформації).
На підставі поданих матеріалів: книги наказів з кадрових питань,
штатного розпису, особових справ науково-педагогічних працівників, трудових
книжок, карток навчального навантаження викладачів встановлено, що
комплектування кадрів кафедри проводиться на конкурсній основі; усі
викладачі викладають 3-5 навчальних дисциплін, середнє річне навантаження
викладачів не більше 600 годин, кількість лекційних годин доцентів та
професорів - від 120 до 180.
У період з 2010 до 2015 року пройшли підвищення кваліфікації усі
викладачі випускової кафедри. Мають місце такі форми і види підвищення
кваліфікації: стажування на профільних кафедрах провідних вищих навчальних
закладів та у спеціалізованих відділах науково-дослідних установ,
післядипломна освіта, курси підвищення кваліфікації, навчання в аспірантурі та
докторантурі.
Підготовку фахівців за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» забезпечує
10 викладачів кафедри, з яких 6 (60%) працюють на постійній основі. З
вказаних осіб науково-педагогічного складу 8 (80%) мають наукові ступені. З
них 2 особи мають стаж роботи у філії більше 10 років та є співавторами
підручників та посібників з грифом МОН України.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які працюють на постійній основі та за сумісництвом і
забезпечують викладання лекційних годин циклу дисциплін гуманітарної
підготовки навчального плану напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
становить 93,3% (норматив - 75%), у тому числі на постійній основі 71,4%
(норматив 50%).
• Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які працюють на постійній основі та за сумісництвом і
забезпечують викладання лекційних годин циклу дисциплін природничонаукової та загальноекономічної підготовки за галуззю знань навчального
плану напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» становить 84,4%
(норматив - 75%), у тому числі на постійній основі 88,4% (норматив 50%); з
них докторів наук, професорів 32% (норматив 10%).
Частка науково-педагогічних працівників (д.н., к.н.), які працюють на
постійній основі та за сумісництвом і забезпечують викладання лекційних
годин циклу дисциплін професійної та практичної підготовки навчального
плану напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» становить 88,3%
(норматив - 75%), у тому числі на постійній основі 80,4% (норматив 50%); з
них докторів наук, професорів 15,8% (норматив 10%).
Можливість викладання навчальних дисциплін підтверджується освітою,
науковими спеціальностями, підвищенням кваліфікації та науковими працями
викладачів за останні п’ять років.
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Висновок: Стан якісного складу випускової кафедри фінансів,
інформаційних технологій та математичних дисциплін дозволяє стверджувати,
що філія має умови щодо якісної підготовки фахівців за напрямом підготовки
6.030508 Фінанси і кредит. Стан кадрового забезпечення підготовки фахівців
напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит повністю відповідає
акредитаційним умовам.
4. РІВЕНЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальний процес в Уманській філії Європейського університету
проводиться у власному приміщенні загальною площею 2749 м2, розміщеному
на території загальною площею 0,4 га. На цій території також знаходяться:
трансформаторна підстанція, господарські споруди. Корпус підключено до
центральної системи водопостачання і каналізації. Крім того, міською радою
виділена земельна ділянка для будівництва і є в наявності ескізний проект
добудови ще двох навчальних корпусів філії загальною площею 2985,74 м2.
З метою організації навчального процесу та відпочинку студентів у
приміщенні філії функціонує бібліотека з читальним залом та відкрите
студентське кафе приблизно на 40 місць. Крім того, укладені договори з
центральною районною бібліотекою, бібліотекою Черкаської філії економікоправового коледжу,
міською центральною бібліотекою, бібліотекамифіліалами №1 та № 4. Для занять з фізичного виховання та проведення
гурткової роботи використовується спортивний майданчик, який розташований
на території філії.
Усі приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним
будівельним нормам ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів». В філії є Висновки державної санітарно-епідеміологічної служби та
протипожежної безпеки, щодо можливості проведення освітньої діяльності у
всіх власних та орендованих приміщеннях. На одного студента в розрахунку на
приведений контингент загальна площа складає 15 м2 (при нормі 14 м2.).
У філії створена потужна, з виходом в Ьйетеї:, комп’ютерна мережа, яка
об’єднує 54 комп’ютери, з яких 48 задіяні в навчальному процесі, з них 8
розміщені у спеціалізованій лабораторії.
Лабораторія
фізики та
мікропроцесорної техніки, площею 48 м2 , що використовується для проведення
лабораторних занять з дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
обладнана вимірювальними приладами, стендами та персональними
комп’ютерами (8 шт.), з’єднаними у локальну мережу.
Для розрахунку кількості робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
навчального закладу за основу взято загальну кількість комп’ютерів та
приведений контингент. Таким чином, кількість робочих комп’ютерних місць
на 100 студентів університету становить 14 (норматив - 12). Встановлено, що
на одне комп’ютерне місце в університеті передбачено понад 6 м2 (при
нормативі 6 м2). Студенти мають доступ до навчально-методичних матеріалів, а
також можливість тестування з навчальних дисциплін через сайт університету.
Голова комісії
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Для самостійної роботи студентів створений комп’ютерний клас,
обладнаний 10 комп’ютерами.
В філії функціонує бібліотека (загальний фонд бібліотеки становить 9564
примірників друкованої літератури і 17928 найменувань навчальної літератури
на електронних носіях). Читальний зал університету забезпечений 5
періодичними виданнями в галузі фінансів і кредиту (журнали «Економіка
України», «Фінанси України», «Економіка. Фінанси. Право», «Банківська
справа», «Актуальні проблеми економіки»).
Інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців з
напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (галузі знань 0305 Економіка і
підприємництво) характеризується такими кількісними показниками:
бібліотечний фонд нараховує 100 примірників з дисциплін навчального
плану, з них 7 9 - з нормативних дисциплін; 21 - з дисциплін за вибором
вищого навчального закладу та дисциплін вільного вибору студентів, що складає
100% книгозабезпечення ліцензійного обсягу.
Співвідношення посадкових місць у читальній залі до загального
контингенту студентів становить 10% (норма 5%). В університеті є електронна
читальна зала.
Всі навчальні аудиторії, комп’ютерні класи та лабораторії в повному
обсязі забезпечені необхідним для проведення навчального процесу
обладнанням, є мультимедійний проектор, сканер. При викладанні навчальних
дисциплін професійного циклу використовується таке програмне забезпечення:
MS Office 2003, Internet Explorer 6, Bridge to English, Графоанализатор, Master of
Logic, Granl, Gran2, Gran3, ГІП «Парус», «1-С: 7,7», «1-С: 8,0», Project Expert.
В комп’ютерному центрі філії студенти з напряму підготовки 6.030508
Фінанси і кредит (галузі знань 0305 Економіка і підприємництво) проходять
навчальну практику та працюють на посадах: працівник фінансових,
економічних відділів, банківських установ тощо.
Висновок: Дані, наведені в розділі матеріально-технічного забезпечення
акредитаційної справи, відповідають реальному стану. Стан матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців з напряму
підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (галузі знань 0305 Економіка і
підприємництво) відповідає умовам щодо акредитації.
5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчальний процес з напряму підготовки, що акредитується,
здійснюється відповідно до навчального плану, який затверджено ректором
університету. Навчальний план складено на підставі освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, які
також затверджені у встановленому порядку.
Щороку в університеті розроблюються робочі навчальні плани, які
затверджуються директором філії. Експертиза показала, що робочі навчальні
Голова комісії
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плани повністю відповідають навчальному плану підготовки бакалаврів,
тобто навчальний план виконується на 100%.
На підставі аналізу поданих матеріалів встановлено, що навчальнометодичне забезпечення з усіх дисциплін навчального плану напряму
підготовки 6.030508 Фінанси і кредит складається з навчальних програм
дисциплін, робочих навчальних програм (за структурою відповідають вимогам
Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ України), методичних
вказівок до самостійної роботи студентів, пакетів модульних та комплексних
контрольних робіт (з використанням комп’ютерного тестування). Ці методичні
матеріали розмножені до необхідної кількості і зберігаються у бібліотеці філії
та розміщені на сайті філії, що дає змогу студентам самостійно опрацьовувати
навчальний матеріал та готуватися до контрольних заходів.
Аналіз робочих програм дисциплін засвідчує відповідність їх змісту і меті
підготовки фахівців, вони містять критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Контроль знань за
навчальним планом проходить при виконанні поточних і модульних
контрольних робіт, а також шляхом опитування.
Випусковою кафедрою розроблено методичні рекомендації до виконання
курсових робіт. Тематика курсових робіт, затверджена на засіданні кафедри,
відповідає профілю підготовки фахівців, роботи виконуються на матеріалах
конкретних організацій та підприємств.
Атестація осіб, що здобувають освітній ступінь бакалавра проводиться
шляхом здачі випускниками іспиту з економічної теорії та комплексного іспиту
за фахом. Для цього наказом Ректора затверджуються методичні вказівки щодо
атестації, розроблена Програма кваліфікаційного комплексного іспиту.
Програми практик розроблені у відповідності до «Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ
Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93) та згідно з «Методичними
рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних
закладів України» (лист Міністерства освіти України від 14.11.1996 р. № 315/97).
Висновок: Дані, наведені в відповідному розділі акредитаційної справи,
відповідають дійсності. Стан навчально-методичного та інформаційного
забезпечення підготовки фахівців з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і
кредит (галузі знань 0305 Економіка і підприємництво) відповідає умовам
щодо акредитації.
6. СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Встановлено, що потреби у гуртожитку у студентів напряму підготовки
6.030508 Фінанси і кредит немає. Проте, для забезпечення гуртожитком тих
студентів, які матимуть потребу в ньому, укладено договір про їх поселення та
проживання в гуртожитку Уманської філії Черкаського економіко-правового
коледжу.
Голова комісії
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В філії є медичний пункт (10 м2), пункт харчування (кількість студентів,
що припадає на одне посадкове місце - 5), спортивний зал (80 м ), актовий зал
(120 м2). Студенти філії можуть користуватися університетською спортивною
гірськолижною базою «Едельвейс» (Закарпатська обл.), базою відпочинку
«Озерне» (Київська обл.), культурно-мистецьким центром, що дозволяє
забезпечити відпочинок викладачів та студентів.
В університеті
створені умови для розвитку
студентського
самоврядування. Найвищим органом студентського самоврядування є
Студентський парламент, який очолює Президент. Члени Студентського
парламенту беруть участь в роботі п'яти відділів: навчальної і наукової роботи,
культмасової роботи, технічної, організаційної і соціальної роботи та відділу
інформації і громадських зв'язків. При студентському парламенті діє Центр
студентських ініціатив.
Основними напрямками роботи Студентського парламенту та Центру
студентських ініціатив є: організація та проведення масових виховних заходів,
а також традиційних для вузу конкурсів; координація роботи по організації
наукової роботи студентів; контроль за діяльністю діючих в університеті
гуртків, студій і секцій; залучення студентів до участі в благодійних акціях.
У філії функціонують 3 студентські волонтерські загони: «Податківець» на базі Уманської ОДПІ, «Помічник санепідемстанції» - на базі Уманської СЕС,
«Волонтери ООН» - на базі Уманської філії студентський загін з Уманських
навчальних закладів. У філії працює прес-центр в складі: студентської газети
«Студентський вісник» (член Асоціації молодіжної преси України),
радіопрограми «Студентський меридіан» (переможець обласного конкурсу ЗМІ
на краще висвітлення молодіжної тематики в ЗМІ), телепрограми
«Студентський дайджест».
Висновок: Стан соціального забезпечення підготовки бакалаврів напряму
підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (галузі знань 0305 Економіка і
підприємництво) відповідає умовам щодо акредитації.
•

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Науково-дослідна робота викладачів випускової кафедри ведеться на
відповідному рівні. Всі викладачі мають індивідуальні теми дослідження. Крім
того, кожен викладач кафедри є керівником науково-дослідних робіт за різними
напрямами груп студентів, результати роботи яких відображаються в
публікаціях матеріалів Всеукраїнських та міжвузівських конференцій та
науково-практичних збірників. За останні 5 років викладачами кафедри було
опубліковано більше 50 наукових статей та тез, підготовлено більше 60-ти
студентів до участі в різних конференціях, круглих столах, семінарах тощо.
Окремі викладачі кафедри є авторами та співавторами підручників, посібників з
грифом Міністерства освіти і науки України, а також ряду навчальнометодичних посібників для студентів, що використовуються в навчальному
процесі.
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Викладачі кафедри фінансів, інформаційних технологій та математичних
дисциплін виконують науково-дослідну роботу як за індивідуальними темами
наукових досліджень, кафедральною темою «Формування сучасної стратегії
підприємницької діяльності», так і в рамках теми науково-дослідної роботи
університету «Дослідження моделей та методів аналізу даних і прийняття
рішень в складних системах» (№ДР 010 Ш00277). Результати дослідження
викладені у різних публікаціях викладачів кафедри. У 09.2011-06.2012 був
виконаний розділ «Апробація методів аналізу даних і прийняття рішень в
системі дистанційного навчання Європейського університету».
На кафедрі 4 викладачі захистили кандидатські дисертації та 3 викладачі
отримали звання доцента.
На кафедрі фінансів, інформаційних технологій та математичних
дисциплін працює студентський науковий семінар. В університеті щорічно
проводиться Конкурс науково-дослідних робіт студентів та Студентські
олімпіади з навчальних дисциплін, в яких студенти філії приймають активну
участь, нагороджені грамотами та дипломами.
Висновок: Науково-дослідна робота кафедри фінансів, інформаційних
технологій та математичних дисциплін відповідає вимогам щодо акредитації.
8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
6.030508 ФІНАНСИ І КРЕДИТ
З метою визначення якості підготовки бакалаврів напряму підготовки
6.030508 Фінанси і кредит були проведені контрольні вимірювання залишкових
знань студентів за дисциплінами: «Політологія» (цикл гуманітарної
підготовки), «Бухгалтерський облік», «Фінанси» (цикл природничо-наукової
підготовки), «Фінанси підприємств», «Податкова система» (цикл дисциплін
професійної та практичної підготовки).
Результати виконання ККР (наведено у таблиці 2) показали, що
абсолютна успішність студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит» - 100% (при нормі 90%), якість, відповідно - 62-69% (при нормі
50%), середній бал - 80.
Експертною комісією проаналізовано 5 курсових робіт студентів денної
форми навчання з дисципліни «Економічна теорія (макро-, мікро-)» за 20132014 н.р., 5 курсових робіт з дисципліни «Гроші і кредит» та 5 курсових робіт з
дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». У ході аналізу
курсових робіт виявлено, що теми та керівники курсових робіт затверджені на
кафедрі у відповідності з Положенням про організацію навчального процесу.
Курсові роботи студентів в основному відповідають вимогам. Розбіжностей
між оцінками викладачів філії та експертів не помічено.
Висновок: Якість підготовки фахівців денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030508 Фінанси і кредит відповідає умовам щодо акредитації.
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Таблиця 2

Голова комісії

В (69-74)

Е (61-68)

Бх (35-60)

Б (1-34)

Абсолютні
успішність, %

Якість
навчання, %

Абсолютні
успішність, %

Якість
навчання, %

Якість навчання, %

С (75-81)

Абсолютні успішність, %

В (82-89)

Цикл дисциплін гуманітарної підготовки
13
Політологія
13
13
Середнє значення
13
Цикл дисциплін природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки
2
Бухгалтерський облік
2
13
Фінанси
13
15
Середнє значення
15
Цикл дисциплін професійної та практичної
підготовки
13
Фінанси підприємств
13
26
Податкова система
26
39
Середнє значення
39

3 них одержали оцінки

За результата
ми сесійного
контролю

Відхилення
контрольних
вимірювань від
сесійного
контролю, +, -

А (90-100)

З’явились на контроль

Назва дисципліни

Разом студентів

Результати контрольного вимірювання залишкових знань студентів
напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

3
3

2
2

3
3

3
3

2
2

0
0

0
0

100
100

67
67

100
100

77
77

0
0

-10
-10

1
3
4

0
2
2

1
3
4

0
3
3

0
2
2

0
0
0

0
0
0

100
100
100

100
62
67

100
100
100

100
62
81

0
0
0

0
0
-14

3
5
8

2
5
7

4
8
12

4
6
10

2
2
4

0
0
0

0
0
0

100
100
100

69
69
69

100
100
100

77
80
79

0
0
0

-8
-11
-10

Директор

В.М.Дякон

Голова комісії доктор економічних наук,
професор

В. Б. Тропіна
В.Б.Тропіна

12

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
Перевіркою Уманської філії (Наказ МОН України від 23.10.12 №2506-л)
не встановлено порушень ліцензійних умов в процесі підготовки фахівців, були
зроблені зауваження стосовно посилення методичного забезпечення дисциплін
напряму підготовки «Фінанси і кредит». Філією проведено відповідні заходи,
про що проінформовано МОН України. Зокрема:
Зауваження:
приділити більше уваги отриманню наукових звань
доцентів викладачами, які мають науковий ступінь кандидата наук.
Виконано: за період від жовтня 2012 року по даний час три викладачі
отримали звання доцента (Дякон Л.Л., Грицик О.М. в 2013 р. та Космідайло І.В.
в 2015 p.). Також в 2013 р. троє викладачів, а в 2014 р. ще один викладач
захистили кандидатські дисертації і отримали ступінь кандидата наук.
Зауваження: збільшити кількість ліцензованого сучасного програмного
забезпечення, необхідного для викладання економічних дисциплін.
Виконано: За період від жовтня 2012 року по даний час для забезпечення
викладання економічних дисциплін ліцензоване сучасне програмне
забезпечення поповнилось наступними програмами:
1.КРІ MONITOR 2010 Базова
для автоматизації управління ефективності бізнесу, управління бюджетуванням
та фінансового аналізу показників діяльності підприємства.
2. Всеукраинская программа "Корпорация ПАРУС - для учебньїх заведений
Украиньї":
- бюджетування і контролінг;
- планування і аналіз діяльності підприємства;
- розширений облік затрат і калькуляція собівартості;
- консолідація і зведення звітності;
- здача звітності в форматі .xml;
- доступ до ресурсів і функціоналу системи за допомогою Internet (webприложения);
3. Project Expert 7.20 Trial
4. «1С:Предприятие 8.0»
5. Версія Personal Learning Edition AnyLogic.
Зауваження:
активізувати роботу науково-педагогічного персоналу
кафедри щодо створення підручників та навчальних посібників з грифом МОН
України.
Виконано: За період від жовтня 2012 року по даний час за участю
викладачів філії, що працюють на постійній основі вийшли з друку наступні
праці навчально-методичного характеру:
Посібники з грифом МОНУ:
- Дякон В.М., Лисенко Н.О., Демченко Т.А., Дякон Л.Л. Комп’ютерні
технології в бухгалтерському обліку на прикладі програми
“1С:Бухгалтерія 8.2” / Навч. посібник. - Умань: Видавець «Сочінський»,

2012. - 178 с.
Голова комісії
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- Дякон В.М. Основи фізики: Навчальний посібник / В.М. Дякон, Л.Є.
Ковальов, М.Н. Миколайчук. - Бровари: «АНФ ГРУП», 2014. 184 с.
- Бізнес-планування : навчальний посібник з грифом МОН / [Лисенко Н.О.,
Транченко Н.О., Дякон В.М., Білошкурська Н.В., та ін., всього 10
співавторів] . - К. : АНФ ГРУП, 2014. - 592 с.
Навчально-методичний посібник:
- Бідюк, П.І. Прикладна статистика / П.І. Бідюк, О.М. Терентьев, Т.І.
Просянкіна-Жарова. - Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. - 288 с.
Монографії:
- Лисенко Н.О., Білошкурська Н.В. Економіко-організаційний механізм
формування економічної безпеки агропромислових підприємств :
[монографія]. - Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 257 с.
- «Формування маркетингу в овочевих підприємствах» / РомановаЛ.В.,
Гуменюк А.В.-Умань:ВПЦ «Візаві»,(видавець «Сочінський»),2014.- 184с.
- Розвиток сільських територій Вінницької області: організаційноаналітичний аспект : Монографія / Олеся Андріївна Дем’янишина. Умань: ФОП Жовтий О.О., - 2014. - 200с.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На підставі матеріалів, поданих Уманською філією ПВНЗ «Європейський
університет» з метою акредитації напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит», та перевірки результатів діяльності у філії, експертна комісія вважає:
1.

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» акредитується
вперше.

2.

Інформація, наведена в акредитаційній справі, відповідає реальному
стану навчально-методичного, інформаційного, кадрового та
матеріально-технічного забезпечення.

3.

Стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення підготовки бакалаврів за напрямом
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» і відповідає вимогам
акредитації.
4.

З метою удосконалення системи забезпечення підготовки бакалаврів
рекомендує:

Голова комісії

^
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-при формуванні книжкового фонду бібліотеки звернути увагу на
поповнення бібліотечного фонду навчальною літературою,
зокрема, посібниками, підручниками з фахових дисциплін;
- розширити базу тестових завдань для контролю знань студентів з
фахових дисциплін;
- активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри
щодо підвищення кваліфікації шляхом стажування за кордоном.
5.

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» в Уманській філії
ПВНЗ «Європейський університет» може бути акредитований з
ліцензійним обсягом - 30 осіб денної форми навчання.

Голова комісії,
д.е.н., професор

В.Б.Тропіна

Член комісії,
к.е.н., доцент

Н.Б.Демчишак

«З висновками експертної комісії озна йомл єн ий»
Ректор ПВНЗ «Європейський
університет»

/А

Директор Уманської філії
ПВНЗ «Європейський університет»

Голова комісії

^

^ 4

1.1. Тимошенко

В. М. Дякон
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ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ ТА ВИМОГАМ
АКРЕДИТАЦІЇ

Назва ВНЗ: Уманська філія Європейського університету
Освітній ступінь: бакалавр
Напрям підготовки: Фінанси і кредит_______ _________________
Назва показника
(нормативу)
1

3

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
4

+

+

-

30/0

30/0

0/0

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

2
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція за заявленим напрямом, що
ґрунтується на результатах моніторингу ринку
праці та ринку освітніх послуг щодо
ліцензування, погоджена з обласною
державною адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна
форма навчання / заочна форма навчання)

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин
соціально-гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)

75

93

+18

у тому числі які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи

50

63

+13

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчаль
ного плану спеціальності (%) від кількості
годин (за винятком військових навчальних
дисциплін)

75

84

+9

50

88

+38

докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів,
які мають стаж безперервної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а та
кож є авторами (співавторами) підручників або
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)

10

32

+22

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин
фахових дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)

75

86

+11

у тому числі які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи
з них:

Голова комісії
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у тому числі які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи
з них:

50

80

+30

докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів,
які мають стаж безперервної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а та
кож є авторами (співавторами) підручників або
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)

10

16

+6

2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності (%
від кількості годин)

-

-

-

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

2.6.Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

3. Якісні характеристики підготовки фахівців
3.1.
Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
3.1.1. виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
3.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
3.1.3. Чисельність викладачів постійного
складу, що обслуговують спеціальність, які
займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
3.2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
3.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
3.2.1.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
3.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
3.2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
3.2.2.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
3.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
3.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
3.2.3.1. Успішно виконані контрольні
завдання, %
З.2.З.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %

Голова комісії

100

100

0

100

100

0

100

100

0

90

100

+10

50

100

+40

90

93

+3

50

65

+15

90

93

+3

50

65

+15
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3.3. Організація наукової роботи
3.3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
3.3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях,
участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)

-

-

-

-

-

-

Голова комісії,
доктор економічних наук,
професор

В.Б.Тропіна

Член комісії,
кандидат економічних наук,
доцент

Н.Б.Демчишак

Ректор
ПВНЗ «Європейський університет»

Голова комісії

.1. Тимошенко

(/- /

В.Б.Тропіна

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
(згідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти,
затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187)
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти по Уманськіїі філії
Відхилення
Фактичне
Значення
фактичного
Назва показника
значення
значення
показника
(нормативу)
(нормативу) показника показника від
нормативного
1. Матеріально-технічне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1. Забезпеченість приміщеннями для прове
дення навчальних занять та контрольних захо
дів (кв. метрів на одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
1.2. Забезпеченість мультимедійним обладна
нням для одночасного використання в навча
льних аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
1.3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1.3.1 бібліотеки, у тому числі читального залу

2,4

8,6

+6,2

30

30

0

+

+

відповідає

1.3.2 пунктів харчування

+

+

відповідає

1.3.3 актового чи концертного залу

+

+

відповідає

1.3.4 спортивного залу

+

+

відповідає

1.3.5 стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

відповідає

1.3.6 медичного пункту

+

+

відповідає

1.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70

100

+30

+

відповідає

Провадження освітньої діяльності
1.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами, облад
нанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів

+

2. Навчально-методичне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1. Наявність опису освітньої програми

+

+

відповідає

2.2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

Провадження освітньої діяльності
2.3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
2.4. Наявність комплексу навчальнометоДичного забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
2.5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик

Голова комісії
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2.6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
2.7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів

+

+

відповідає

+

+

відповідає

3. Інформаційне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному вигляді
3.2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)

4

5

+1

+

+

відповідає

Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інфор
мація про його діяльність (структура, ліцензії
та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/ видавнича/
атестаційна (наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні підрозділи та
їх склад, перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна інформація)

+

+

відповідає

3.4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

50

50

0

Голова комісії,
доктор економічних наук,
професор

В.Б.Тропіна

Член комісії,
кандидат економічних наук,
доцент

Н.Б.Демчишак

Ректор
ПВНЗ «Європейський університет:

Голова комісії

^
І.І. Тимошенко

В.Б.Тропіна

Додаток 1
Графік проведення комплексних контрольних робіт
у Уманській філії Європейського університету за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
освітнього ступеня «бакалавр»
№
з/п

Назва дисципліни

Група

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

3 циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1

Політологія

31

13.06.2016 р.

10.30

21

3 циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1

Фінанси

31

14.06.2016 р.

10.30

21

12.20

21

3 циклу дисциплін професійної і практичної підготовки

1

Податкова система

41

Директор Уманської філії

Голова експертної комісії

14.06.2016 р.

——

<у§г

^ /

(Дякон В.М.)

(Тропіна В.Б.)

Додаток 2

3

1

Фінанси

3

1

Податкова
система

4

%

3 циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки
92
12
92
100
8
62
78
12
31
13
13
100
13
3 циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
12
12
92
92
100
13
100
8
62
77
31
13
13
3 циклу дисциплін професійної і практичної підготовки
25
96
25
96
41
26
100
26
100
18
69
78
26

Директор Уманської філії

(Дякон В.М.)

Голова експертної комісії

(Тропіна В.Б.)

якість

Розбіжність в балах

%

успішність
кількість

з’явились
на
контроль
КІЛЬКІСТЬ

%

Середній бал

%

якість
КІЛЬКІСТЬ

%

успішність
кількість

КІЛЬКІСТЬ

з’явились
на
контроль

%

Середній бал

Політологія

Контрольні вимірювання

Результати самоаналізу

кількість

1

Кількість студентів

Найменування
дисципліни

група

№

курс

Зведена відомість результатів контролю залишкових знань студентів
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеня «бакалавр»
Уманської філії Європейського університету____________ __

8

62

75

-3

7

54

74

-3

16

62

76

-2

