Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Навчально-виховний процес підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня

вищої

освіти

освітньо-професійної

програми

«Управління

фінансово-

економічною безпекою» спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 –
«Управління та адміністрування» організовано у НУК відповідно до діючого
законодавства України, а також за затвердженим графіком навчального процесу,
робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами дисциплін,
необхідним методичним забезпеченням, розкладом занять.
Нормативно-правову базу навчально-виховного процесу у НУК складають:
Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту"; положення "Про державний вищий
навчальний заклад", "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", "Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", "Про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України", "Про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів", "Про академічні
відпустки та повторне навчання у вищих навчальних закладах освіти", "Рекомендації
про

порядок

створення,

організацію

і

роботу

державної

екзаменаційної

(кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України"; нормативні
документи університету; накази ректора.
З метою забезпечення організації навчально-виховного процесу у НУК
створені Вчена рада та методична рада.
До функцій Вченої ради НУК, крім інших, відносяться:
– розгляд питань з удосконалення організації навчального процесу;
– відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій;
–

методики

викладання,

різноманітних

перспективних

та

поточних

навчальних і методичних питань;
–

затвердження планів видання навчально-методичної та наукової літератури,

підготовленої науково-педагогічними, науковими працівниками і фахівцями НУК;
–

розгляд питань укладання трудових договорів та контрактів з науково-

педагогічними працівниками, заміщення посад професорсько-викладацького складу;
–

розгляд та затвердження планів і звітів ректора НУК та керівників підрозділів

щодо навчальної, методичної та організаційно-методичної роботи і т. ін.
До основних напрямків роботи методичної ради відносяться:

– координація та контроль роботи факультетів і кафедр НУК з підготовки й
коригування навчальних планів спеціальностей та навчальних програм дисциплін з
урахуванням напрямів діяльності промислових та інших підприємств, установ, а також
для відображення у навчальних програмах курсів новітніх досягнень науки, техніки і
передового досвіду;
– планування навчального процесу на факультетах і у НУК в цілому;
– удосконалення

методики

викладання

і

методичного

забезпечення

навчального процесу;
– розробка пропозицій з оптимального співвідношення лекційних, практичних,
лабораторних занять, а також щодо організації проведення усіх видів практик;
– аналіз завантаженості студентів за спеціальностями;
– організація навчального процесу на заочній формі навчання;
– підготовка питань з відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;
– розгляд загальновузівських та загальнофакультетських методичних проблем
у нових економічних відносинах;
– аналіз необхідності та підготовка до видання навчально-методичних розробок
і посібників та іншої навчально-методичної літератури;
– вирішення питань уніфікації навчальних планів;
– заслуховування звітів завідуючих кафедрами;
– організація та проведення методологічних семінарів.
Робота методичних рад здійснюється згідно річних планів.
Технічна робота щодо забезпечення навчального процесу виконується
деканатами факультетів НУК і навчально-організаційним відділом. У своїй діяльності
навчально-організаційний відділ підтримує тісні зв’язки з навчальним відділом НУК.
Останній здійснює методичне керівництво діяльністю навчально-організаційного
відділу НУК, контролює ведення обліку контингенту студентів, обсягу навчального
навантаження тощо.
До особливостей організації навчального процесу у НУК відноситься
використання автоматизованої системи формування навчального навантаження і
розрахунку трудомісткості навчальної роботи, яка дозволяє вирішувати комплекс
завдань, пов’язаних з управлінням навчальною роботою. Застосування даної системи
дозволяє швидко і без помилок визначати навчальне навантаження на планований
період, розподіляти його між факультетами, кафедрами, формами навчання,
викладачами,

здійснювати

багатоваріантні

розрахунки,

проводити

аналіз

трудомісткості у різних аспектах. На основі цієї системи функціонує підсистема
розрахунків та аналізу чисельності науково-педагогічних працівників, що відносяться
до різних структурних підрозділів, окремих напрямів підготовки та спеціальностей, а
також аналізу заробітної плати. Застосування вказаної системи дає змогу оперативно
формувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо основних
параметрів трудомісткості навчальної роботи, чисельності штатних посад викладачів,
величини та структури фонду оплати праці, а також контролювати та регулювати
основну складову витрат вищих навчальних закладів - витрат на оплату праці науковопедагогічних працівників.
У НУК впроваджена блочно-модульна система організації навчального процесу,
яка базується на уніфікації навчальних планів спеціальностей та навчальних програм
дисциплін. Це дає змогу створювати спільні лекційні потоки і зведені навчальні групи
для проведення занять одночасно зі студентами різних напрямів підготовки та
спеціальностей, що дозволяє зменшити обсяг навчального навантаження НУК на 1520%.
Навчальний процес підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою
«Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент»
організовано у НУК відповідно до діючого законодавства України, а також за
затвердженим графіком навчального процесу, робочими навчальними планами,
робочими

навчальними

програмами

дисциплін,

необхідним

методичним

забезпеченням, розкладом занять.
Нормативним документом, що визначає організацію навчання за кредитнотрансферною системою організації навчального процесу, є навчальний план, який
складено згідно з ОПП. При підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою
«Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент»
кафедра «Економічної політики та безпеки» використовує робочі навчальні плани і
навчальні програми дисциплін власної розробки.
Розроблені навчальні плани передбачають підготовку магістрів 1 рік 4 місяці і
складаються із сукупності нормативних та вибіркових дисциплін, що забезпечують
нормативну та вибіркову складові освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів.
Навчальні плани містять графіки і плани навчального процесу, регламентують
проведення контрольних заходів за розкладом занять, що плануються як аудиторне
навантаження студента і викладача. Завершенням теоретичного періоду навчання
студентів є захист кваліфікаційної роботи.

Дисципліни, що викладаються фахівцям другого (магістерського) рівня вищої
освіти за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною
безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент», забезпечені всіма видами контролю.
У навчальному процесі підготовки фахівців випускова кафедра «Економічної
політики та безпеки» запроваджує сучасні технології навчання. Так, в навчальному
процесі використовуються навчальні комп’ютерні класи та спеціалізовані лабораторії,
в яких встановлена сучасна обчислювальна техніка. Це дозволяє забезпечити доступ до
електронних засобів інформації в глобальній мережі Internet яка підключена до мережі
УРАН (Ukraine Research & Academic Network), а також у локальних мережах
університету. Всі приміщення НУК забезпечені Wi-Fi на 100%.
Загальна інформація про наявність робочих програм подано за формою
таблиці 1.
Таблиця 1
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Відмітка
про
№
Найменування дисципліни
Найменування
наявність
з/п
за навчальним планом
розробника програми
програми
(так/ні)
1. Цивільний захист
так
Власна розробка
2. Охорона праці в галузі
так
Власна розробка
3. Педагогіка вищої школи
так
Власна розробка
4. Глобальна економіка
так
Власна розробка
5. Соціальна відповідальність
так
Власна розробка
6. Проблеми економічного розвитку
так
Власна розробка
7. Теорія безпеки соціальних систем
так
Власна розробка
Організація та управління системою
8. фінансово-економічної
системи
так
Власна розробка
банків
Управління системою фінансово9.
так
Власна розробка
економічної безпеки підприємства
Інформаційно-аналітичне
10
так
Власна розробка
забезпечення економічної безпеки
Правове
забезпечення
безпеки
11
так
Власна розробка
суб’єктів господарської діяльності
Обґрунтування господарських рішень
12
так
Власна розробка
та оцінка ризиків
Комплексне забезпечення фінансово13
так
Власна розробка
економічною безпекою

На кафедрах НУК згідно з навчальним планом підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління
фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07
– «Управління та адміністрування» розроблені: плани семінарських, практичних занять,
завдання для виконання лабораторних робіт, дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій IT).
Інформація про наявність вказаних елементів навчально-методичного забезпечення
наведена у формі таблиці 2.

Таблиця 2
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЛАНАМИ, ЗАВДАННЯМИ, МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ, КОНТРОЛЬНИМИ РОБОТАМИ
освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі
знань 07 – «Управління та адміністрування»

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

Найменування дисципліни за навчальним
планом

Цивільний захист
Охорона праці в галузі
Педагогіка вищої школи
Глобальна економіка
Проблеми економічного розвитку
Соціальна відповідальність
Теорія безпеки соціальних систем
Організація та управління системою
фінансово-економічної безпеки банків

Плани
семінарських
занять
+
Немає потреби
Немає потреби
Немає потреби
Немає потреби
+
Немає потреби
+

Управління системою фінансово-економічної
Немає потреби
безпеки підприємств
Комплексне забезпечення фінансовоНемає потреби
економічної безпеки
Інформаційно-аналітичне
забезпечення
Немає потреби
економічної безпеки
Правове забезпечення безпеки суб’єктів
+
господарської діяльності
Обґрунтування господарських рішень та
Немає потреби
оцінка ризиків

Інформація про наявність ("+", "–" або немає потреби)
Методичні
Плани
Завдання для
рекомендації з
Плани
(завдання)
самостійної
виконання контпрактичних
лабораторних
роботи
рольних робіт
занять
робіт
студентів
для студентівзаочників
+
Немає потреби
+
+
+
Немає потреби
+
+
Немає потреби Немає потреби
+
+
+
Немає потреби
+
+
+
Немає потреби
+
+
+
Немає потреби
+
+
+
Немає потреби
+
+

Комплексні
контрольні
роботи
+
+
+
+
+
+
+

+

Немає потреби

+

+

+

+

Немає потреби

+

+

+

+

Немає потреби

+

+

+

+

Немає потреби

+

+

+

Немає потреби

Немає потреби

+

+

+

+

Немає потреби

+

+

+

У формі таблиці 3 вказана інформація про дисципліни, для яких навчальним
планом передбачено виконання курсових робіт (проектів), зазначається семестр,
наявність або відсутність методичних розробок і тематики курсових робіт (проектів).
Таблиця 3
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та
адміністрування»

№
з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

Теорія безпеки соціальних
систем
Комплексне забезпечення
фінансово-економічної
безпеки

2

Інформація про наявність

Семестр, в якому
передбачена

("+" або "–")

курсова робота
(проект)

Методичні
розробки

Тематика курсових
робіт (проектів)

9

+

+

10

+

+

На кафедрі економічної політики та безпеки НУК згідно з навчальним планом
підготовки магістрів у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" зі спеціальності
073

«Менеджмент»

освітньо-професійної

програми

«Упрпавління

фінансово-

економічною безпекою» розроблені тематика і методичні рекомендації з підготовки
випускної роботи. Методичне забезпечення державної атестації подано у таблиці 4.
Таблиця 4
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та
адміністрування»

№ з/п

1.

Найменування виду державної
атестації (державні екзамени,
дипломна робота (проект))
Дипломна робота

Інформація про наявність ("+" або "–")
Методичні
розробки
+

Тематика
Програми
дипломних
державних
робіт (проектів) екзаменів
+

Інформація про наявність навчально-методичної документації та підручників
наведена у формі таблиці 5.
Таблиця 5
НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 "МЕНЕДЖМЕНТ"
А – Типова програма. Б – Робоча програма. В – Методичні вказівки до практичних та
семінарських занять. Г – Інструкції до лабораторних занять. Д – Методичні вказівки та
тематика з курсового проектування. Е – Методичні вказівки з організації самостійної
роботи студентів. Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль
поточних та залишкових знань (ККР). З – Кількість підручників, навчальних
посібників.
№

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13.

Назва дисциплін за навчальним
планом

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З
Підручники

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

65
421
128
792
523
426

100 100 100

29

Забезпеченість, %

1. Цикл загальної підготовки
Педагогіка вищої школи
100 100 –
–
Глобальна економіка
100 100 100 –
Проблеми економічного розвитку 100 100 100 –
Цивільний захист
100 100 100 –
Охорона праці в галузі
100 100 100 –
Соціальна відповідальність
100 100 100 –
2. Цикл професійної підготовки
Теорія безпеки соціальних систем 100 100 100 –
Організація
та
управління
–
системою фінансово-економічної 100 100 100
безпеки банків
Управління системою фінансово–
100 100 100
економічної безпеки підприємства
Комплексне
забезпечення
100 100 100 –
фінансово-економічної безпеки
Інформаційно-аналітичне
100 100 100 –
забезпечення економічної безпеки
Правове забезпечення безпеки
100 100 100 –
суб’єктів господарської діяльності
Обґрунтування
господарських
100 100 100 –
рішень та оцінка ризиків

–
–
–
-

-

100 100

123

-

100 100

155

100 100 100

155

-

100 100

245

-

100 100

349

-

100 100

293

Навчальний заклад самостійно розробляє форми і методи контролю знань
студентів та критерії оцінок, керуючись "Положенням про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах", затвердженим Наказом Міністерства освіти

України від 02.06.1993 р. № 161 (розділ Контрольні заходи).
Зараз у НУК, згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України,
впроваджена Європейська кредитно-трансферна система організації навчального
процесу, яка базується на технології застосування елементів європейської системи
перезарахування кредитів (ECTS) як передумови розвитку мобільності студентів та
фахівців з вищою освітою з можливістю їх працевлаштування. Кредитно-модульна
система організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу,
яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових
одиниць – залікових кредитів.
Таблиця 6
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 –
«Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»
(інформація про бази практик та стажування)
№
з/п

Найменування
практики

1

2

Семестр, в
якому
передбачена
практика /
тривалість
(у тижнях)
3

Інформація
про
наявність
програм
практик

Найменування бази для
проходження практики

Інформація про
наявність угод
про
проходження
практик*)

4

5

6

1. ТОВ «Завод композитних
матеріалів «Анора»

2. ТОВ СП «НІБУЛОН»
3. ПАТ «МЗМФО»

1

Наукове
стажування

11/4

+

4. ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго»
5. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»
6. Миколаївське регіональне
відділення ПАТ «КБ
«Надра»
7. ПАТ Райффайзен Банк
Аваль

Лист № 11/11
від 29.01.15р.
Договір
№17/21 від
26.01.15 р.
Лист №11/7
від 25.12.14р.
Договір №
17/19 від
17.12.14 р.
Лист №648
від 10.12.14 р.
Лист №11/4
від 01.12.14р.
Лист №11/3
від 08.12.14р.
Лист №11/2
від 03.12.14р.
Договір
№17/8 від
03.03.14 р.

8. Миколаївське РУ ПАТ КБ
«ПриватБанк»
9. УМВС України в
Миколаївській області
Миколаївське міське
Управління Відділу
Державної Автомобільної
Інспекції
10. Держаний університет
комунікацій
11. Управління освіти
Кіровоградської міської ради
12. Науково-дослідний
експертно-криміналістичний
центр при УМВС в
Миколаївській області
13. ТОВ «СК «Базис»
14. ТОВ Контрактстрой
15. ПП «ДаТекс»
16. ТОВ «Техноторг-Дон»
17. ТОВ «Біотрейд»

18. ТОВ «Нові технології
ЛТД.»
1. ТОВ «Завод композитних
матеріалів «Анора»

2. ТОВ СП «НІБУЛОН»
2

Виробнича
практика

11/4

+

3. ПАТ «МЗМФО»

4. ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго»
5. ВАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Договір
№17/8 від
14.01.14 р.
Лист № 17/4
від 12.06.13р.

Лист № 1958
від 24.12.13р.
Лист №
1927/1 від
19.06.13 р
Лист № 1974
від 27.06.14р.
Лист №36 від
05.06.14 р.
Лист № 81
від 16.06.14 р.
Лист № 112
від 18.06.14р.
Договір №1856 від
24.07.14р.
Договір 914/01 від
20.08.14р.
Договір №542 від
12.09.14р.
Лист № 11/11
від 29.01.15р.
Договір
№17/21 від
26.01.15р.
Лист №11/7
від 25.12.14р.
Договір №
17/19 від
17.12.14 р.
Лист №648
від 10.12.14 р.
Лист №11/4
від 01.12.14р.
Лист №11/3
від 08.12.14р.

6. Миколаївське регіональне
відділення ПАТ «КБ
«Надра»
7. ПАТ Райффайзен Банк
Аваль
8. Миколаївське РУ ПАТ КБ
«ПриватБанк»
9. УМВС України в
Миколаївській області
Миколаївське міське
Управління Відділу
Державної Автомобільної
Інспекції
10. Держаний університет
комунікацій
11. Управління освіти
Кіровоградської міської ради
12. Науково-дослідний
експертно-криміналістичний
центр при УМВС в
Миколаївській області
13. ТОВ «СК «Базис»
14. ТОВ Контрактстрой
15. ПП «ДаТекс»
16. ТОВ «Техноторг-Дон»
17. ТОВ «Біотрейд»
18. ТОВ «Нові технології
ЛТД.»

Лист №11/2
від 03.12.14р.
Договір
№17/8 від
03.03.14р.
Договір
№17/8 від
14.01.14р.
Лист № 17/4
від 12.06.13р.

Лист № 1958
від 24.12.13р.
Лист №
1927/1 від
19.06.13р
Лист № 1974
від 27.06.14р.
Лист №36 від
05.06.14 р.
Лист № 81
від 16.06.14 р.
Лист № 112
від 18.06.14р.
Договір №1856 від
24.07.14р.
Договір 914/01 від
20.08.14р.
Договір №542 від
12.09.14р.

