Доповідь ректора на загальних зборах колективу 2017
Здобутки Буковинського університету у 2016-2017 навчальному році
Вітаю з початком нового навчального року. З таким колективом він
буде плідним на творчі здобутки.
Вітаємо з днем народження:
декана економічного факультету, професора Лащака Віктора
Васильовича;
заступника ректора з виховної роботи Лащак Оксану Мирославівну;
голову профкому університету Кускову Валентину Григорівну.
Вітаємо із захистом кандидатських дисертацій у минулому році:
Морараш Галину Володимирівну – кандидата філологічних наук, Руснак
Лесю Михайлівну – кандидата юридичних наук.
___

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України
Буковинський університет у 2017 році зайняв 204 місце з 288 вузів України.
___

У 2016-2017 навчальному році університет підтвердив відповідність
ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та збільшив
ліцензійний обсяг магістрів до 30 осіб на спеціальності «Облік та
оподаткування» та 30 осіб «Фінанси, банківська справа та страхування».
___

Науковці університету Виклюк Я.І., Євдокименко В.К., Лащак В.В. в
рамках програми Еразмус + прочитали лекції в університетах Словаччини,
Чехії, Румунії, Польщі. Наші студенти проходили навчання за кордоном за
програмою Еразмус + в рамках міжнародної мобільності .
___

В цьому році підписано договір про Консорціум з Сучавським
державним університетом ім. Штефана чел Маре. Ведеться співпраця в
рамках програми «Подвійний диплом» зі спеціальностей «Право» та
«Комп’ютерні науки» на магістерському рівні. Узгоджено навчальні плани та
підписано угоду про таку співпрацю на бакалаврському рівні зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування»
___

__ Професора Виклюка Я.І. обрано членом Академічної ради
Європейского політехнічного університету Куновіце, Чехія.
В 2017 році друкувались статті у міжнародних виданнях відзначимо:
Лащака В.В, Виклюка Я.І., Євдокименка В.К., Штогринець Н.В.
___

Пройшли закордонне стажування: Матійчук К.Д., Полонка І.А.,
Селезньова О.М..
___

Видано фаховий збірник університету «Економічні науки»
(Виклюк Я.І.), збірник тез наукового студентського гуртка «Економічний
простір» (Штерма Т.В.), журнал «Право та педагогіка» (Полонка І.А.).
___

Видали монографії та методичні посібники: Руснак Л.М., Селезньова
О.М. Рошко Н.Б., Лащак В.В., Штогринець Н.В., Бурдейна Л.В..
___

Забезпечення якості освіти – це було, є і буде основним завданням
вищого навчального закладу, це головна складова престижу університету.
Закон про вищу освіту вимагає функціонування внутрішньої системи
якості надання освітніх послуг. Основними напрямками забезпечення якості
є:
постійний моніторинг освітнього процесу;
удосконалення наукового та навчально-методичного
забезпечення;
впровадження передових освітніх технологій;
удосконалення системи контролю якості освіти.
Протягом минулого навчального року відстежувалась: освітня
діяльність студентів, навчальна та трудова дисципліна, якість методичного
забезпечення освітнього процесу, рівень знань студентів та інше.
Відзначимо, що за результатами моніторингу виявлено катастрофічну
ситуацію з відвідуванням на всіх факультетах, а на економічному факультеті
(з 120 постійно відвідують тільки 35 студентів). За минулий навчальний рік
відраховано 52 студента – це 2 групи! По факультетах це – КСіТ (15
студентів), Економічний факультет (16 студентів), Юридичний факультет
(21 студент). Позитивні показники ректорських контрольних зрізів на
факультетах тільки тому, що комп’ютерна програма не врахувала відсутніх
студентів (а це двійки, отже результати ректорських не такі втішні).
Вже не в перший раз ми відзначаємо, що якість знань студентів та стан
відвідування залежить від особистості викладача, його педагогічної
майстерності та кваліфікованості, від стилю подання навчального матеріалу
та стилю спілкування зі студентами.
Вирішення цих питань є безпосереднім завданням деканів та
завідувачів кафедрами.

Ліцензування і акредитація!
У 2017 році нас очікує первинна акредитація магістрів «Право», у 2018
році

чергова

акредитація

молодших

спеціалістів

«Обслуговування

програмних систем і комплексів», акредитація магістрів спеціальностей
«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та
«Комп’ютерні науки».
Підготовка всіх факультетів та кафедр до акредитації дуже важлива,
адже це буде перша акредитація, яку буде проводити Національне агентство з
забезпечення якості освіти. Основне – контрольні зрізи знань!
Алгоритму акредитації по-новому ще немає, але те, що надання
освітніх послуг має чітко відповідати вимогам ліцензійних умов надання
освітніх послуг – це очевидно. Тому керівникам структурних підрозділів
треба ще раз вивчити вимоги Ліцензійних умов та скоригувати всю
документацію та роботу на виконання всіх пунктів ліцензійних умов.
Моніторинг якості надання освітніх послуг
Забезпечення якості освіти – це основне завдання вищого навчального
закладу сьогодні, це головна складова престижу університету.
Закон про вищу освіту вимагає функціонування внутрішньої системи
якості надання освітніх послуг. Основними напрямками забезпечення якості
є:
-

постійний моніторинг освітнього процесу;

-

удосконалення наукового та навчально-методичного

забезпечення;
-

впровадження передових освітніх технологій;

-

розвиток системи контролю якості освіти.

Протягом

минулого

навчального

року

відстежувалась:

освітня

діяльність студентів, навчальна та трудова дисципліна, якість методичного
забезпечення освітнього процесу, рівень знань студентів та інше.

Дієвою складовою аналізу успішності та відвідування студентів та
рівня викладання є проведення ректорських контрольних зрізів та тестування
«Викладач очима студентів».
Відзначимо, що за результатами моніторингу виявлено катастрофічну
ситуацію з відвідуванням на економічному факультеті (постійно відвідують
35 студентів), велику кількість відрахованих студентів на факультетах:
факультет КСіТ (15 студентів), Економічний факультет (16 студентів),
Юридичний факультет (21 студент). Позитивні показники ректорських
контрольних зрізів на факультетах тільки тому, що комп’ютерна програма не
врахувала відсутніх студентів, а це двійки, адже результати ректорських не
такі втішні.
Вже не в перший раз ми відзначаємо, що якість знань студентів та стан
відвідування залежить від особистості викладача, його педагогічної
майстерності та кваліфікованості, від стилю подання навчального матеріалу
та стилю спілкування зі студентами.
Вирішення цих питань є безпосереднім завданням деканів та
завідувачів кафедрами.

Вступна кампанія 2017 року
Вже не перший рік ми відзначаємо важливість проведення підготовчих
курсів для вступників після 9-го класу – це наш основний набір на базі 9-го
класу. Цього року це:
– 65 студентів (2 навчальних групи), (минулого навчального року
цифра була така ж);
– 16 студентів зараховано на 1 курс бакалавра після 11 класу;
– 84 студента набрано на 2,3 курс на доповнення груп.
Результатами нашої роботи на протязі навчального року є набір наших
випускників на донавчання (бакалавр, магістр). Тут одразу виявляються
недоліки в роботі факультетів. Проаналізуємо дані, наприклад:
Економічний факультет: з 32 випускників бакалаврів обліку в магістратуру
залишилось 17 (це половина), з 17 бакалаврів фінансів – в магістратурі
залишились 10. З 40 бакалаврів КСіТ в магістратурі залишилось 17. Картина
м’яко кажучи дивна. Особливо з магістрами комп’ютерщиками.

Особливості набору на магістратуру «Право» (ЗНО) показали нам, що з
65 випущених студентів, тільки 20 вступили на магістратуру, а заяви на ЗНО
подали тільки 36 студентів з 65 випускників бакалаврів Право.
З 2018 року МОН планує як експеримент проводити ЗНО з іноземної
мови ( а можливо і у повному обсязі) на всі спеціальності магістратури. Це
питання треба вирішувати негайно. А саме скоригувати навчальну програму
з іноземної мови з метою інтенсивного вивчення мови за один навчальний
рік. На базі тестових завдань по ЗНО з Права розробити такі завдання по всіх
факультетах і довести їх студентам.
Активну участь у агітаційній роботі брали такі викладачі: Лащак О.М.,
Пелипчук С.М., Смирнова А.В., Руснак Л.М., Морараш Г.В., Бурдейна Л.В.,
Артеменко О.І., Комарницький В.І., Білінська Л.В., Кельбя С.Г.,
Лавренюк Н.М., Матійчук К.Д., Трачук О.В., Штерма Т.В., Виклюк Я.І.,
Гончарук Я.М..
Особливо відзначимо працівників приймальної комісії , які приклали
максимум зусиль для залучення вступників на навчання та організацію
роботи приймальної комісії. Це Пелипчук Наталія Олександрівна,
Штерма Тетяна Василівна, Орловський Веніамін Анатолійович.

Завдання Буковинського університету
на 2017-2018 навчальний рік
1.

Інтеграція

університету

у

європейський

освітньо-науковий

простір.
2.

Робота спрямована на зростання показників наукової роботи,

зокрема рейтингу університету у «Скопусі».
3.

Підготовка та видання наукової та методичної літератури.

4.

Проведення та участь науковців у міжнародних конференціях та

друк статей у зарубіжних виданнях.
5.

Публікація результатів наукових досліджень у рейтингових

виданнях.
6.

Участь наукових шкіл університету в міжнародних проектах.

7.

Підготовка

спеціальностей.

факультетів

до

акредитації

магістрів

із

всіх

8.

Розробка та впровадження нових заходів спрямованих на

агітацію майбутніх абітурієнтів.
9.

Залучення до навчання в університет іноземних студентів.

10.

Удосконалення кафедрами університету тестової екзаменаційної

бази на зразок ЗНО магістрів зі спеціальності «Право».
11.

Забезпечення

кафедрами

оптимального

використання

електронних розробок навчальних дисциплін.
12.

Збереження матеріальної бази. 3-ій поверх – відмінно. 4-ий і 5-ий

завал 50 000 грн. на ремонт.

