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ІНСТИТУТУ 

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ 
РОЦІ



Основні здобутки інституту

проходження акредитації з галузі знань 12 «Інформаційні 
технології» зі  спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  за другим 
(магістерським) рівнем: отримано умовну акредитацію

реалізація освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів за 
спеціальностями;

підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-
педагогічних працівників  відповідно  до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності: 

o отримано сертифікати В2 з іноземної мови 4 НПП

o з дистанційного навчання (сертифіковано 3 НПП)

подальший розвиток дистанційного навчання та оптимального 
поєднання за різними формами освіти через розробку, 
сертифікацію дистанційних курсів, наповнення курсів  
необхідним навчально-методичним забезпеченням;

подальший розвиток та реалізація англомовних освітніх
програм;



Основні здобутки інституту

продовження практики партнерства з роботодавцями з 
залученням їх до всіх складових освітнього процесу

розширено сферу застосування в навчальному процесі 
реального програмного забезпечення (викладання дисциплін 
магістерського рівня  з використанням методик АССА, SAP) та  
тренінгів/сертифікаційних програм зовнішніх розробників (Cisco, 
Coursera, Simformer); 

удосконалення технології лекційних занять,  підвищення 
ефективності практичних і семінарських занять, через залучення 
до освітнього процесу зарубіжних і вітчизняних науковців і 
практичних працівників, запровадження тренінгових технологій, 
роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, 
побудованих на фактичних матеріалах з вітчизняного досвіду;



Основні здобутки інституту

проведено на базі інституту Всеукраїнський конкурс зі
спеціальності “Банківська справа”;

проведено (у дистанційному форматі) 2 міжнародні та 1 
міжвузівська науково-практичні конференції, у тому числі 1 для 
іноземних студентів і слухачів підготовчих факультетів;

виконувалося 2 науково-дослідних теми;

опубліковано

o 11 монографій

o 109 наукових статті, з них:

 11 – в закордонних наукових виданнях

 26 – у виданнях, які входять до наукометричних баз 
«Scopus» та «Web of Science»



Основні здобутки інституту

підвищено якість кадрового складу: захищено дисертаціїю на
здобуття ступеня доктора наук,  отримано звання доцента 3
викладачами інституту;

забезпечено участь 225 студентів в 38 наукових конференціях;

студентами інституту взято активну участь у 1 Міжнародному, 19
Всеукраїнських, 2 регіональних конкурсах;

забезпечено на базі Інституту проведення Відкритого 
регіонального Турніру з фінансової грамотності на кубок Голови 
Харківської обласної державної адміністрації;

продовжено співпрацю щодо організації професійного навчання 
безробітних з Центром зайнятості; продовжено проведення 
навчання для керівників та головних бухгалтерів кредитних 
спілок, ломбардів та фінансових компаній



Навчальна діяльність

Контингент студентів ХННІ ДВНЗ «УБС»

Форми навчання

Кількість осіб

станом на

1.10.2017

станом на

1.10.2018

станом на

1.10.2019

Денна 613 565 510

Заочна 36 54 59

Всього 649 619 569



Кадровий склад НПП

Склад НПП за 2019/2020 н.р.

 Навчальний процес забезпечували 62 науково-педагогічні 

працівники, з них:

- штатних – 58 особа (93,5%), 

- за зовнішнім сумісництвом 4 особи (6,5%). 

 Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників 

інституту склав 87,9 % (86,2% у 2018/2019 н.р.), з них:

- докторів наук, професорів – 8,6 % (7,9 % у 2018/2019 н.р.), 

- кандидатів наук, доцентів – 81 % (74,6 % у 2018/2019 н.р.). 

 Підвищенням кваліфікації було охоплено 34 науково-

педагогічних працівника інституту, що складає 58,% (у 2018/2019

н.р. – 56,8%) від загальної кількості штатних одиниць (табл.3)



Кадровий склад НПП

Підвищення кваліфікації викладачів у 2018/2019,  2019/2020 н.р

Вид 

підвищення 

кваліфікації /

кількість осіб
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Стажування 5 6 1 - 1 4

Курси 

підвищення 

кваліфікації

24 20 3 1 6 10

Семінари, 

тренінги 56 80 26 8 12 34



Наукова діяльність

Публікація монографій, підручників, посібників, практикумів 

(на 1 НПП) 



Наукова діяльність

Публікація статей у вітчизняних та міжнародних виданнях 

(на 1 НПП) 

 



Наукова діяльність

Участь в конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів у 

(на 1 НПП)

 



Наукова діяльність

Порівняльний результат участі студентів Інституту у 

Всеукраїнському конкурсі



Навчально-методичне забезпечення 

Методичні розробки, підготовлені

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.)

Назва розробки
Кількість Умовних друкованих аркушів

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Навчальні та навчально-методичні 
посібники для організації самостійної та 
індивідуальної роботи студентів

10 18 40 30 58 99,5

Опорні конспекти лекцій 14 16 40 45 73 80,5
Практикуми 2 1 2 4,5 2 4
Збірники вправ і задач, тестових 
завдань, словники 2 2 19 5 3 26,5

Методичні рекомендації до виконання 
курсових та  кваліфікаційних 
(дипломних) робіт

4 5 18 4 7 22,8

Програми навчальних дисциплін, 
практик, ЕК 21 70 58 14 42 39,8

Разом 53 112 177 103 185 273,1



Навчально-методичне забезпечення 
Навчально-методичне забезпечення, підготовлене на паперових носіях

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.)

Назва розробки
Кількість Умовних друкованих аркушів

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Робочі програми навчальних дисциплін 40 144 157 44 80 109,25

Конспекти лекцій 56 30 17 98 48 43

Екзаменаційні білети з дисциплін 74 63 114 41 56 135,5
Методичні рекомендації і завдання до

екзамену
11 15 35 4 11 17

Завдання до контролю знань студентів 25 42 49 22 34 53

Завдання до предметних олімпіад 6 6 15 9 15 27

Комплексні контрольні роботи 22 3 37 19 9 55

Завдання до вступу в УБС 3 1 3 5 2 6,5

Разом 237 304 427 242 255 446,25



Навчально-методичне забезпечення 
Навчально-методичне забезпечення, підготовлене в

електронному вигляді та на електронних носіях

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.)

Назва розробки
Кількість Умовних друкованих аркушів

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Дистанційні курси 10 10 36 62 62 18
Навчально-методичні посібники для 
самостійної та індивідуальної роботи

18 15 12 58 48 41

Опорні конспекти лекцій 12 56 54 73 108 67

Практикуми 1 2 3 2 4 13
Методичні рекомендації до проведення 
практичних, лабораторний і 
семінарських занять

51 42 36 55 34 49

Методичні рекомендації до самостійної 
та індивідуальної роботи

7 43 19 11 55 12,125

Методичні рекомендації до написання 
курсових  і кваліфікаційних робіт

6 16 8 9 19 10,5

Тестові завдання з дисциплін та їх 
розміщення  у програмі MOODLE

4 8 47 3 16,5 20,5

Методичні рекомендації до екзаменів 15 36 7 11 21,5 5

Презентації до навчальних дисциплін 84 81 121 58 198 168

Разом 198 309 343 341 566 536


