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РІШЕННЯ
Вченої ради Київського національного університету
технологій та дизайну «Про роботу кафедри обліку і аудиту»
за 2014-2016 н.р. від ЗО березня 2016 р.

1. Звіт завідувача кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Скрипник М.І. за
2014-2016 роки взяти до відома.
2. Роботу кафедри обліку і аудиту за звітний період вважати задовільною.
3. Завідувачу кафедри:
3.1.

Посилити

профорієнтаційну

роботу

з

метою

формування

привабливого іміджу спеціальності «Облік і оподаткування» та іміджу
університету в цілому.
Термін виконання - постійно.
3.2.

Організувати

своєчасну

підготовку

навчально-методичних

комплексів дисциплін кафедри за новими освітніми програмами з метою
забезпечення цілісного освітнього процесу з певної дисципліни.
Термін виконання - серпень 2016року.
3.3.

Продовжити

ситуаційних

завдань,

практику

застосування

збільшити

частку

у

освітньому

процесі

практично-орієнтованих,

багатоступеневих завдань для студентів денної та заочної форм навчання.
Термін виконання

-

постійно.

3.3. Підвищити показники публікаційної активності кафедри, зокрема
поглибити досвід наукових публікацій науково-педагогічних працівників
кафедри в іноземних та вітчизняних журналах, які індексуються науковометричними базами Scopus та Web of Science та мають високі імпакт-фактор,
SJR та SNlP-індекси.
Термін виконання - грудень 2016року
3.4. Здійснювати організаційні заходи для забезпечення участі науковопедагогічних працівників кафедри у міжнародних грантових програмах
різного рівня, зокрема Horizon 2020.

Термін виконання —постійно.
3.5.

Поглиблювати роботу, яка спрямована на участь студентів,

аспірантів, докторантів та молодих вчених у конкурсах на індивідуальні
гранти від міжнародних фондів, наукового стажування у іноземних ВНЗ і
наукових установах.
Термін виконання

—

постійно.

3.6. Активізувати роботу, направлену на поглиблення міжнародного
наукового співробітництва з вищими навчальними закладами інших країн,
зокрема Європейського союзу з метою забезпечення академічної мобільності
студентів та науково-педагогічних працівників.
Термін виконання

—

постійно.

3.7. Проводити роботу, яка направлена на організацію та проведення
наукових конференцій (в тому числі студентських і міжнародних) на
принципах самоокупності, у тому числі з фінансуванням шляхом укладання
господарчих договорів.
Термін виконання - постійно.
3.8. Розширити перелік платних послуг, що надаються кафедрою з метою
забезпечення фінансової стабільності факультету економіки та бізнесу та
кафедри зокрема.
Термін виконання —протягом року.
3.9. Забезпечити впровадження в освітній процес сучасного програмного
забезпечення «Инфо-Бухгалтер 8.2», «Галактика ERP 9.1», «ИНТАЛЕВ:
Корпоративный менеджмент 7», «Бэст-Про» при викладання дисциплін з
обліку, аудиту і оподаткування.
Термін виконання - протягом року.
3.10.

Забезпечити

підготовку

та

проходження

ліцензування

за

спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” за освітніми програмами: “Облік,
аудит і оподаткування” (освітній ступінь “Бакалавр”) та “Облік і аудит в
промисловості” (освітній ступінь “Магістр”)
Термін виконання —2016-2017 н.р.
4.

Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’яз
Комісія
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