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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Форма атестації та методичне забезпечення здобувачів вищої освіти 

2. Процедура акредитації освітньо-професійних  програм «Економіка» та 

«Менеджмент» 

3. Затвердження методичних розробок 

4. Презентація навчальних видань 

 

1. СЛУХАЛИ: Костякову А.А. про атестацію другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Державна атестація магістрів в 2019-2020 н.р. припадає на період з 

24.02-29.02.2019р. На економічних спеціальностях факультету економіки та 

бізнесу 74 здобувачами ВО форму атестації у 2019-2020н.р. обрали у формі   

атестаційного  екзамену; 12 здобувачів обрали кваліфікаційну роботу, 

зокрема за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 4 

здобувача; 8 - за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».  

Згідно Положення «Про Комплексний державний кваліфікаційний 

екзамен в ТДАТУ» екзаменаційні білети затверджуються щорічно не пізніше, 

ніж за чотири місяця до атестації. За 3 місяці до атестації здобувач повинен 

отримати програму КДКЕ, яка включає перелік тем та завдань з обов’язкових 

дисциплін, що входять до екзаменаційних білетів. 

 Затвердження доцільно провести по кафедрі у вересні, жовтні 2019р. 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Кожен білет затверджує  

завідувач кафедри та надається для затвердження декану факультету- 

Карману С.В., один примірник залишається на кафедрі. 

 Доцільно оновити програму КДКЕ та Методичні вказівки до 

підготовки і проведення КДКЕ за резолюцією декана факультету ЕтаБ та 

ректором ТДАТУ. 

 

ВИРІШИЛИ: 1.1.  Інформацію прийняти до відома та виконання. 

      1.2.  Білети на КДКЕ затвердити 23.10.2019р.  

 



2. СЛУХАЛИ: Гарантів освітніх програм про процедуру акредитації 

освітньо-професійних  програм (ОПП) «Економіка» та «Менеджмент». 

Процедура проходження акредитації освітніх програм в 2019-2020 н.р. 

відбувається на підставі Положення про акредитацію освітніх програм від 

28.08.2019р., затверджене Наказом МОН № 977 від 11.07.2019р.  

 В період з 1 червня до 27 вересня 2019р.  на сайті http://naqa.gov.ua/form 

нашим закладом було подано заявку в електронній формі на проходження 

акредитації двох ОПП- «Економіка» та «Менеджмент». Заява вважається 

зареєстрованою з моменту її надходження через електронну систему; їй 

присвоюється унікальний номер та формується акредитаційна справа. 

Акредитація є добровільним процесом та проводиться за ініціативою 

закладу.  

 Укладений договір між закладом вищої освіти та Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти є передумовою для початку 

процедури акредитації. 

 У визначений графіком акредитацій день Гарант ОПП отримає доступ 

(за паролем) до електронного кабінету, в якому заповнюється форма 

відомостей про самооцінювання ОПП: освітня програма, затверджена в 

установленому порядку та навчальний план за цією програмою, рецензії та 

відгуки роботодавців (за наявності).  

 Копія наказу та інші документи передбачені процедурою проходження 

акредитації будуть з’являтися в електронних кабінетах ректору ТДАТУ та 

гаранта ОПП.  

 Консультації НАЗЯВО надає виключно в електронній формі.  

ВИРІШИЛИ:  Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

 

 

 

 

http://naqa.gov.ua/form


3. СЛУХАЛИ: Захарову Н.Ю. про затвердження методичних розробок. 

Назва методичної розробки 

ПІБ 

розробника 

(розробників), 

посада, 

науковий 

ступінь 

ПІБ 

рецензентів, 

посада, 

науковий 

ступінь 

Дата 

затвердже

ння на 

засіданні 

кафедри, 

№ 

протоколу 

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки для підготовки 

до складання комплексного 

державного кваліфікаційного 

екзамену для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

95 с.  

К.е.н., доц.. 

Яцух О.О., 

к.е.н., доц.. 

Косторной 

С.В. 

к.е.н., доц. 

Рубцова Н.М., 

к.е.н., доц. 

Захарова 

Н.Ю., к.е.н., 

доц.. Радченко 

Н.Г. 

д.е.н., доцент 

кафедри 

обліку і 

оподаткуван

ня Сокіл О.Г. 

01.10.2019 

Протокол 

№2 

 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити представлене методичне 

забезпечення згідно списку. 

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію к.е.н., доц. Кучеркової С.О. про зміст курсу 

лекцій «Бухгалтерський облік» та навчального посібника для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

 

УКЛАДАЧІ:  

КУЧЕРКОВА С.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

ГОЛУБ Н.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 



ЛЕВЧЕНКО О.П. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; 

ДЕМЧУК О.М. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

1. НЕСТЕРЕНКО С.А.- доктор економічних наук, професор, завідувач 

менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. 

2. БОЛТЯНСЬКА Л.О. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

Обсяг робіт: 

Бухгалтерський облік: курс лекцій – 7,9 у.д.а. 

Бухгалтерський облік: навчальний посібник для виконання практичних 

робіт – 7,9 у.д.а. 

Протокол № 2 засідання кафедри обліку і оподаткування від 30.09.2019 

р. 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н.: С.А. Нестеренко, О.Г. Сокіл. 

 

Курс лекцій і навчальний посібник для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» за своєю метою сприяють оволодінню 

здобувачами вищої освіти теоретично-методологічними та практичними 

навичками щодо ведення бухгалтерського обліку і на підставі отриманої 

інформації приймати ефективні управлінські рішення. 

Курс лекцій і навчальний посібник для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» є складовою частиною циклу дисциплін, 

які формують майбутнього фахівця з економічного профілю.  



Одночасно відібрано зміст такого навчального матеріалу, який 

забезпечить студентам систему знань з ведення бухгалтерського обліку та їх 

використання при прийнятті управлінських рішень 

Методичні розробки призначені для закріплення теоретичних навичків 

на практичному рівні, вміння з подальшим їх застосування у практичній 

роботі в бухгалтерському і податковому обліку. 

Методичні розробки відповідають наступним критеріям: 

- наявність навчальної мети та їх відповідність змісту освіти – 

обґрунтовано у вступі; 

- є складовою частиною циклу дисциплін, які формують майбутнього 

фахівця з економічного профілю; 

- ступінь відповідності програмі навчальної дисципліни; 

- урахування організаційних форм навчання – матеріал методичних 

розробок можна використовувати на лекціях, практичних заняттях, для 

розробки контрольних заходів. 

Курс лекцій і навчальний посібник для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» підготовлені на високому науково-

методичному рівні, відповідає вимогам і завданням, які висуваються до даного 

виду видань та може бути використаний в навчальному процесі. 

УХВАЛИЛИ:. Затвердити курс лекцій «Бухгалтерський облік» та 

навчальний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» та рекомендувати Вченій раді факультету економіки 

та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного до видання та впровадження в навчальний процес. 

 

Голова методичної комісії  

факультету економіки та бізнесу                                               А.А. Костякова 

 

Секретар методичної комісії 

факультету економіки та бізнесу                                               Н.Ю. Захарова 


