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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 11
від 30 червня 2017 року
(відеоконфренцзв’язок)
Голова Вченої ради:
Смовженко Т.С.
Секретар:
Семів А.Р.
Присутні:
30 з 36 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки роботи Університету та інститутів у 2016/2017 н. р.
Доповідають: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор;
Кузнецова С.А., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор;
Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор; Другов О.О.
проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва,
д.е.н., професор; Огородник О.М. проректор з питань соціально-економічного
розвитку Університету; Вознюк М.А. директор Львівського навчальнонаукового інституту Університету, д.е.н., доцент; Самородов Б.В. директор
Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор;
Рогова Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту
Університету, к.е.н., доцент; Швець Н.Р. директор Інституту банківських
технологій та бізнесу Університету, д.е.н., професор.
2. Про виконання рішень Вченої ради за друге півріччя 2017/2018 н.р.
Доповідає: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент.
3. Різне.
3.1. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент
3.2. Про призначення стипендій
Інформує: Кузнецова С.А., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
3.3. Про рух контингенту аспірантів
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
3.4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
3.5. Про затвердження «Положення про відрядження у межах України та
закордон в ДВНЗ «Університет банківської справи»».
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент
3.6. Про затвердження змін та доповнень до «Положення про організацію
освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»».
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
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3.7. Про затвердження освітніх програм для першого (бакалаврського) і
другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями Університету.
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
3.8. Про затвердження навчальних планів (денна форма навчання) для
першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
спеціальностями Університету (прийом 2017 року).
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
3.9. Про затвердження змін та доповнень до «Про нормування педагогічного
навантаження в ДВНЗ «Університет банківської справи»».
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
3.10. Про рекомендацію до друку навчальних посібників:
«Інвестиційний банкінг» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик Б.І.,
Дурицька Г.В.), «Інвестування» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик
Б.І., Дурицька Г.В.), «Англо-український словник сучасної банківської
термінології» (колектив авторів за наук. редакцією Черняк Л.І)
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
3.11. Про рекомендацію до друку монографій.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор д.е.н., професор.
3.12. Про встановлення межі навчального навантаження на одну ставку
науково-педагогічного працівника на 2017/2018 навчальний рік
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора;
Кузнецову С.А., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора;
Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н., професора; Другова О.О.
проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н.,
професора; Огородника О.М. проректора з питань соціально-економічного
розвитку Університету; Вознюка М.А. директора Львівського навчальнонаукового інституту Університету, д.е.н., доцента; Самородова Б.В. директора
Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професора;
Рогову Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту
Університету, к.е.н., доцента; Швець Н.Р. директора Інституту банківських
технологій та бізнесу Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про підсумки
роботи Університету та інститутів у 2016/2017 н. р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати роботу Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи» та Інститутів задовільними.
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2. Розмістити звіт про роботу Університету та звіти про роботу Інститутів за
2016/2017 н.р. на веб-сторінці Університету.
До 10.08.2017
Кузнєцова А.Я., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,
Самородов Б.В., Швець Н.Р.
3. Затвердити «Загальний план організаційної, навчальної, наукової, методичної,
виховної, міжнародної,та фінансово-господарської роботи ДВНЗ «Університет
банківської справи» на 2017/2018 н.р.» (додається).
4. Затвердити «План організаційної, навчальної, наукової, міжнародної, виховної,
господарської діяльності Університету та Інститутів щодо підготовки до
2017/2018 н.р.» (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з
доповіддю «Про виконання рішень Вченої ради за друге півріччя 2017/2018 н.р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Семіва А.Р., ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. взяти до відома.
2. Затвердити на Вченій раді Університету склад Видавничої ради Університету
з урахуванням пропозицій інститутів та План роботи видавничої ради
До 30.08.2017
Другов О.О., Мазінг І.В.
3. Забезпечити виконання рішень вченої ради Університету, термін виконання
яких ще не настав.
Згідно протоколів Вченої ради
відповідальні виконавці
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету
Смовженко Т.С. д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. Різне.
3.1. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента
з доповіддю «Про конкурс на заміщення вакантних посад НПП науковопедагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
Черкаський навчально-науковий інститут
– Засядько Аліну Анатоліївну на вакантну посаду кафедри інформаційних
технологій та вищої математики терміном на три роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
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3.2. СЛУХАЛИ Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з доповіддю «Про призначення стипендій».
УХВАЛИЛИ:
1. Подати на призначення академічної стипендії на 2017/2018 н.р. (з 01.09.2017 р.
по 30.06.2018 р.) таку кандидатуру:
1.1. Академічна стипендія Верховної Ради України:
- Абросімова Катерина Володимирівна – студентка I (V) курсу спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
2. Подати на призначення академічної стипендії на 2018 рік (з 01.01.2018 р. по
31.12.2018 р.) таку кандидатуру:
2.1. Соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів ВНЗ з
числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:
- Руденко Анастасія Олександрівна – студентка III курсу спеціальності
«Фінанси і кредит» Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
3. Подати на призначення академічних стипендій на I семестр 2017/2018 н.р. такі
кандидатури:
3.1. Академічна стипендія Президента України:
- Третяк Ольга Костянтинівна – студентка II(VI) курсу спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інституту банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Соколенко Віталіна Олександрівна – студентка II(VI) курсу спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» Черкаського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
3.2. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України:
- Дмишко Ярослав Григорович – студент IV курсу спеціальності «Облік і
аудит» Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
3.3. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського:
- Гонгало Наталія Миколаївна – студентка III курсу спеціальності «Фінанси і
кредит» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
3.4. Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана:
- Ревакович Павло Михайлович – студент II(VI) курсу спеціальності
«Економічна кібернетика» Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
3.5. Іменна стипендія Національного банку України:
3.5.1. Інститут банківських технологій та бізнесу:
- Ігнатенко Олександра Олександрівна – студентка IV курсу;
- Ромащенко Поліна Олександрівна – студентка IV курсу;
- Василенко Вікторія Миколаївна – студентка IV курсу;
3.5.2. Львівський навчально-науковий інститут:
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- Дем’яник Олександр Миколайович – IV курс;
- Малець Ірина Богданівна – IV курс;
- Терех Олена Володимирівна – IV курс;
- Василів Лілія Романівна – IV курс;
- Стасюк Анна Віталіївна – IV курс;
3.5.3. Харківський навчально-науковий інститут:
- Лозовий Сергій Вячеславович – IV курс;
- Кулик Тетяна Юріївна – IV курс;
- Ткаченко Валентина Ігоровна – IV курс;
- Гарна Ірина Володимирівна – IV курс;
- Свергун Олена Андріївна – IV курс;
3.5.4. Черкаський навчально-науковий інститут:
- Білик Владислав Юрійович – IV курс;
- Соломко Катерина Володимирівна – IV курс;
- Мендоса Яна Віліївна – IV курс;
- Дума Олена Миколаївна – IV курс;
- Атіскова Анна Миколаївна – IV курс.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.3. СЛУХАЛИ Кузнецову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
доповіддю «Про рух контингенту аспірантів».
УХВАЛИЛИ:
1. Ільїну Наталію Володимирівну, аспіранта першого року навчання зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми
навчання за рахунок комерційного фінансування відрахувати за власним
бажанням з 01 липня 2017 року.
2. Гогіна Максима Володимировича аспіранта другого року навчання зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми
навчання за рахунок комерційного фінансування відрахувати за невиконання
індивідуального плану роботи аспіранта з 01 липня 2017 року.
3. Дивнич Олену Сергіївну, аспіранта першого року навчання зі
спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання за рахунок фінансування
Державного бюджету України відрахувати за власним бажанням з 01 липня 2017
року.
4. Мельникову Тетяну Сергіївну, аспіранта першого року навчання зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вечірньої форми
навчання за рахунок фінансування Державного бюджету України відрахувати за
невиконання індивідуального плану роботи аспіранта з 01 липня 2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
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3.4. СЛУХАЛИ Кузнецову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
доповіддю «Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів».
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів відповідно до
напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:
1.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
№ ПІБ
Тема
Науковий керівник
1.
Вишневський
Фінансові механізми забезпечення захисту Кузнєцова А.Я.
Іван Іванович
вкладів членів кредитних спілок
д.е.н., професор
2.
Папакін
Консалтинг в системі трансфертного Кузнецова С.А.
Владислав
ціноутворення України: теорія та д.е.н., професор
Вікторович
організація
3.
Сльозко
Фонди банківського управління у Пшик Б.І.
Галина Орестівна забезпеченні
соціально-економічного д.е.н., професор
розвитку
4.
Сундай
Механізми фінансування сталого розвитку Хмелярчук М.І.
Імо Удо
д.е.н., доцент
1.2. Зі спеціальності 051 «Економіка»
№ ПІБ
Тема
Науковий керівник
1 Кліпа Іван
Економічна ефективність соціальної
Багратян Г.А.
Анатолійович
політики України
д.е.н., професор
2 Алексанян
Розширення можливостей людського Кравченко І.С.
Армен
розвитку в умовах переходу до д.е.н., професор
Гамлетович
інформаційної економіки
1.3. Зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»
№ ПІБ
Тема
Науковий керівник
1.
Самедов
Підвищення ролі банківського сектора Швець Н.Р.
Вюсал Раміз
України в проектному фінансуванні
д.е.н., професор
Підвищення ефективності взаємодії рівнів Швець Н.Р.
фінансового моніторингу в банківській д.е.н., професор
системі України
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.5. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента
з доповіддю «Про затвердження «Положення про відрядження у межах України та
закордон в ДВНЗ «Університет банківської справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положення про відрядження у межах України та закордон в
ДВНЗ «Університет банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
2.

Бережний Олексій
Миколайович
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3.6. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження змін та доповнень до
«Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет
банківської справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни та доповнення до «Положення про організацію освітнього
процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»»
2. Пункт 2.3. додати абзац 3 :
3. «Освітня програма складається за кожною спеціальністю окремо для першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за кожним
структурним підрозділом (інститутом), що надає відповідну освітню послугу,
за єдиною формою, яку наведено в додатку 1 до цього Положення».
4. Пункт 2.7 додати абзац 13 :
5. «Навчальні плани складаються за єдиною формою, яку наведено в додатку 2
до цього Положення»;
6. Пункт 2.8 викласти у наступній редакції:
7. «Робочий навчальний план формується на основі навчального плану з метою
конкретизації та планування освітнього процесу на кожний навчальний рік.
8. Робочі навчальні плани формуються щорічно окремо для кожної
спеціальності, рівня вищої освіти та форми навчання. Робочі навчальні плани
розробляються навчальними підрозділами (навчальна частина, деканат,
навчальний відділ тощо) Інститутів на підставі пропозицій випускових
кафедр, перевіряються Навчально-методичним відділом Університету,
погоджуються
проректором
з
навчально-методичної
роботи
та
затверджуються директором Інституту не пізніше, ніж за 3 місяці до початку
навчального року.
9. Робочі навчальні плани складаються за єдиною формою, яку наведено в
додатку 3 до цього Положення»;
10.Пункт 2.9 викласти у наступній редакції:
11.«Графік освітнього процесу на навчальний рік визначає календарні терміни
теоретичної
та
практичної
підготовки,
підсумкового
контролю
(екзаменаційних сесій), проходження практик, підготовки кваліфікаційних
робіт, атестації здобувачів вищої освіти, канікул.
12.Тривалість навчального року становить 52 тижні, у т.ч. на рік 34 тижні
теоретичного навчання, екзаменаційна сесія 6 тижнів, канікулярний період
студентів (крім випускного курсу) становить 12 тижнів. На останньому році
навчання на атестацію здобувачів вищої освіти відводиться до 4-х тижнів.
13.Навчальний рік поділяється на осінній і весняний семестри. Тривалість
кожного семестру становить 17 тижнів теоретичного навчання у форматі
15+2 для кожного семестру для всіх курсів (15 тижнів – аудиторна робота , 2
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тижні на семестр – поточний модульний контроль в інтерактивній формі з
захистом індивідуальних робіт ( бізнес-кейсів, проектів, воркшопами, тощо)
14.Щорічно графік освітнього процесу денної форми навчання на кожен
навчальний рік складається Навчально-методичним відділом Університету.
Графік освітнього процесу складається на підставі графіків освітнього
процесу, визначених в чинних навчальних планах, погоджується
проректором з навчально-методичної роботи і затверджується ректором
Університету. Складання Графіку освітнього процесу інших форм навчання
покладено на Інститути і затверджується директором Інституту.
15.Графіки освітнього процесу складаються за єдиною формою, яку наведено в
додатку 4 до цього Положення».
3.7. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження освітніх програм для першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
спеціальностями Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити освітні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальностями :
Інститут банківських технологій та бізнесу Університету:
051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка»; 071 «Облік і
оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 125
«Кібербезпека»
Львівський навчально-науковий інститут Університету:
051 «Економіка» спеціалізації: «Управління персоналом та економіка праці»;
«Економічна кібернетика»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси,
банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент»; 232 «Соціальне
забезпечення»;
Харківський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент»; 122 «Комп’ютерні науки»; 125 «Кібербезпека»;
Черкаський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент»; 081 «Право»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
2. Затвердити освітні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями:
Інститут банківських технологій та бізнесу Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент»;
Львівський навчально-науковий інститут Університету:
051 «Економіка» спеціалізації: «Управління персоналом та економіка праці»;
«Економічна кібернетика»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси,
банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Бізнесадміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою»;
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Харківський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент»;
Черкаський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.8. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження навчальних планів (денна форма
навчання) для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої
освіти за спеціальностями Університету (прийом 2017 року)».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити
навчальні плани (денна форма навчання)
для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти у тому числі зі скороченим терміном
навчання, за спеціальностями :
Інститут банківських технологій та бізнесу Університету:
051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка»; 071 «Облік і
оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 125
«Кібербезпека»
Львівський навчально-науковий інститут Університету:
051 «Економіка» спеціалізації: «Управління персоналом та економіка праці»;
«Економічна кібернетика»; 071 «Облік і оподаткування», у тому числі зі
скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців; 072 «Фінанси, банківська
справа і страхування», у тому числі зі скороченим терміном навчання 2 роки 10
місяців; 073 «Менеджмент»; 232 «Соціальне забезпечення»;
Харківський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування», у тому числі зі скороченим терміном навчання
1рік 10 місяців; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», у тому числі зі
скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців; 073 «Менеджмент» у тому числі
зі скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців; 122 «Комп’ютерні науки», у
тому числі зі скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців; 125
«Кібербезпека», у тому числі зі скороченим терміном навчання 2 роки 10
місяців;
Черкаський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування», у тому числі зі скороченим терміном навчання 2
роки 10 місяців; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», у тому числі зі
скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців; 081 «Право»; 121 «Інженерія
програмного забезпечення»;
2. Затвердити навчальні плани (денна форма навчання) для другого
(магістерського) освітнього рівня:
Інститут банківських технологій та бізнесу Університету:
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071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і
страхування»; 073 «Менеджмент»; 125 «Кібербезпека»;
Львівський навчально-науковий інститут Університету:
051 «Економіка» спеціалізації: «Управління персоналом та економіка
праці»; «Економічна кібернетика»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси,
банківська справа і страхування»; 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Бізнесадміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою»;
Харківський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і
страхування»; 073 «Менеджмент»;
Черкаський навчально-науковий інститут Університету:
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;
073 «Менеджмент».
3. Затвердити навчальні плани (денна форма навчання) з підготовки
іноземців та осіб без громодянства для вступу у вищі навчальні заклади для:
Інституту банківських технологій та бізнесу Університету,
Львівського навчально-наукового інституту Університету,
Харківського навчально-наукового інституту Університету,
Черкаського навчально-наукового інституту Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.9. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження змін та доповнень до «Про
нормування педагогічного навантаження в ДВНЗ «Університет банківської
справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни та доповнення до «Положення про нормування педагогічного
навантаження в ДВНЗ «Університет банківської справи» а саме:
1) викласти назву Положення у наступній редакції: «Положення про
нормування навантаження науково-педагогічних працівників в ДВНЗ
«Університет банківської справи».
2) Пункт 3.8. додати абзацом 2 :
Для формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників
Університету на навчальний рік слід використовувати форму «Індивідуальний
план навчальної роботи викладача кафедри» (Додаток 1).
3) Внести доповнення до розділу 4 п. 4.1 Норми часу для планування й обліку
навчальної роботи науково-педагогічних працівників, а саме:
– п. 16 Керівництво кваліфікаційними (дипломними) роботами здобувачів
вищої освіти доповнити освітнім рівнем «бакалавр»:
- бакалавр

– до 20 годин на одного студента;
– до 16 годин керівнику і
консультантам;

Не більше 6-ти годин на день.
До складу комісії входить не
більше 4-х осіб, у тому числі
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– по 0,50 години голові та кожному
членові екзаменаційної комісії

– додати п. 27 щодо навчальної поза кредитної дисципліни «Фізична освіта
(спорт)» в наступній редакції:
п. 27 Проведення практичних занять
з
навчальної
поза
кредитної
дисципліни
«Фізична
освіта
(спорт)»

– 4 год. на тиждень для 1 курсу
або
– 2 год. на тиждень для 1-2 курсу

п. 23 Змістовне, дидактичне,
методичне наповнення веб-ресурсів
(дистанційних курсів) навчальних
дисциплін для дистанційної форми
навчання

До 50 год.
дисципліну

Відповідно до навчальних планів
першого
(бакалаврського)
освітнього рівня

3) Внести доповнення до розділу 4 п.4.2 Норми часу для планування й обліку
методичної роботи науково-педагогічних працівників, а саме:
на

1

навчальну

для дистанційної форми навчання

4) Вилучити з «Порядку запису студентів на вивчення вибіркових
навчальних дисциплін» п. 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.10. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з інофрмацією «Про рекомендацію до друку навчальних
посібників: «Інвестиційний банкінг» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик
Б.І., Дурицька Г.В.), «Інвестування» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик
Б.І., Дурицька Г.В.), «Англо-український словник сучасної банківської
термінології» (колектив авторів за наук. редакцією Черняк Л.І).
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати до друку навчальні посібники:
• «Інвестиційний банкінг» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик Б.І.,
Дурицька Г.В.),
• «Інвестування» (авторський колектив: Вознюк М.А., Пшик Б.І.,
Дурицька Г.В.),
• «Англо-український словник сучасної банківської термінології»
(колектив авторів за наук. редакцією Черняк Л.І).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.11. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
інофрмацією «Про рекомендацію до друку монографій»
УХВАЛИЛИ:
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1. Рекомендувати до друку монографію «Соціально-філософські аспекти
розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного
суспільства» під редакцією Пантєлєєвої Н.М., Руденко І.І. в редакційновидавничому відділі ДВНЗ «Університет банківської справи» за рахунок
коштів авторів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.12. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи,
д.е.н., професора з інформацією «Про встановлення межі навчального
навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника на 2017/2018
навчальний рік»
УХВАЛИЛИ:
1. Встановити межі навчального навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника на 2017/2018 навчальний рік відповідно:
- професор –
400-500 год.
- доцент –
500-550 год.
- старший викладач –
550-600 год.
- викладач, асистент –
600 год.
2. Науково-педагогічним
працівникам
забезпечити
високу
якість
навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи, зокрема, активне
застосування інтерактивних методів навчання з захистом індивідуальних робіт (
бізнес-кейсів, проектів, воркшопами, тощо), впровадження результатів наукових
досліджень у освітній процес, оновлення змісту та структури навчальних
дисциплін відповідно до останніх міжнародних підходів, підготовку монографій,
підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо.
3. Встановити такі норми часу за видами навчальних робіт щодо яких такі
норми визначаються щорічно для планування й обліку навчальної роботи
науково-педагогічних працівників Університету на 2017/2018 навчальний рік:
1.1 Проведення індивідуальних занять

20 годин на одну навчальну дисципліну для другого
(магістерського) освітнього рівня денної форми навчання на
потік
1.2 Проведення консультацій з навчальних Від загального обсягу навчального часу, відведеного на
дисциплін протягом семестру
вивчення навчальної дисципліни: – 3 відсотки для денної
форми навчання; – 4 відсотки для заочної (дистанційної)
форми навчання
1.3 Керівництво кваліфікаційними (дипломними) *Не більше 5 робіт для одного викладача
роботами здобувачів вищої освіти освітніх рівнів: *Керівниками можуть бути викладачі, що мають науковий
ступінь
- бакалавр
– 15 годин на одного здобувача 8 семестр
- спеціаліст

– 20 годин на одного здобувача 3семестр

- магістр

– 30 годин на одного здобувача 3 семестр
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4. Забезпечити остаточне формування та розподіл навчального навантаження
науково-педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік в межах
підпорядкованих підрозділів відповідно до діючих нормативних положень та
фактичного контингенту здобувачів вищої освіти.
до 05.09. 2017р.
Директори інститутів, декани, завідувачі кафедр
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради
Учений секретар

Т.С.Смовженко
А.Р.Семів

