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1.Забезпечити якісну реалізацію оновлених ОПП та навчальних планів зі спеціальностей 071 Облік та 

оподаткування, 072 Фінанси,  банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки, 125 

Кібербезпека за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 

2.Сприяти подальшому  розвитку  та підвищенню  ефективності практичної складової  освітнього процесу, а саме: 

запровадження дуальної освіти здобувачів вищої освіти згідно укладеного Меморандуму з КБ Мегабанк, 

заключення нових договорів про співпрацю зі спеціальностей 073Менеджмент,122Ком’пютерні науки, 125 

Кібербезпека, забезпечення зв’язку  індивідуальних завдань з фактичними показниками діяльності фінансово-

кредитних установ. 

3.Сприяти подальшому розвитку можливостей вибору здобувачами вищої освіти індивідуальних траєкторій 

навчання  через сертифікацію за окремими компетентностями за всіма спеціальностями інституту  шляхом їх 

участі в курсах, семінарах тощо як на базі інституту так і зовнішніх ( які проводяться банківськими установами, 

айті-компаніями, фірмами, підприємствами тощо). 

4.Забезпечити розвиток міжнародного співробітництва кафедр інституту, шляхом заключення  договорів про 

співробітництво зі спорідненими кафедрами зарубіжних вищих закладів освіти з метою обміну досвідом з 

освітньої та наукової діяльності, інтенсифікації академічної мобільності викладачів та студентів. 

5.Продовжити роботу щодо запровадження в освітній процес дистанційної форми навчання ,а саме: розробка 

дистанційних курсів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за дисциплінами діючих 

навчальних планів з подальшою сертифікацією розроблених дистанційних курсів та  підготовкою інформаційних 

ресурсів з подальшою розробкою на їх підставі дистанційних курсів. 

6.Забезпечити реалізацію системи ефективного контролю якості освітнього процесу за участі роботодавців та 

студентського самоврядування. 

7.Створити оптимальні умови для підвищення науково-теоретичного рівня та професійної майстерності науково- 

педагогічних працівників, з урахуванням новітніх психолого-педагогічних технологій цифрових інструментів 

організації освітнього процесу та набуття знань щодо професійного володіння англійською мовою. 

8.Подальше удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання їх здобувачами вищої освіти з метою 

відповідності сучасним вимогам до навчання  та чинним освітнім програмам (підбір посилань та відкриті ресурси 

українською і англійською мовами, а також,  доступу до навчально-методичного забезпечення у форматі 24/7 на 

платформі  MOODLE. 

9.Подальше удосконалення технологій лекційних занять, а саме, перехід від репродукційного до  

випереджаючого, більш дискусійного характеру навчання з урахуванням фактичного вітчизняного і зарубіжного 

досвіду та наукових досягнень. 

10.Оптимізація технологій практичних і семінарських занять через максимальне запровадження тренінгових 

технологій, роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, залучення іноземних фахівців, фахівців 

практиків та керівників суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у сфері адміністративного 

менеджменту та фінансово- економічної безпеки. 

11.Реалізація викладання окремих модулів, розділів, тем навчальних дисциплін  англійською мовою. 

12.Забезпечити подальшу інтенсифікацію наукових досліджень, шляхом тісного поєднання освітніх та наукових 

процесів , активної публікації статей у рейтингових  міжнародних виданнях, що  входять до наукометричних баз  

Scopus та Web of science. 

13.Забезпечити подальший розвиток, на базі інституту, збірника наукових праць” Фінансово-кредитні системи: 

перспективи розвитку” з метою створення якісного наукового контенту та входження  до авторитетних 

міжнародних баз . 

14.Забезпечити подальшу активізацію роботи органів студентського самоврядування щодо ефективної 

партнерської діяльності з керівництвом інституту та заохочення ініціативи студентства інституту. 

15.Сприяти реалізації студентських мистецьких проектів, їх залученню до активної роботи в гуртках, секціях, 

товариствах, об’єднаннях та клубах за інтересами наукового, науково-технічного, культурного, фізкультурно-

оздоровчого та спортивного спрямування. 

 


