
Звіт 

декана економічного факультету доцента Білоскурського Р.Р. 

про діяльність економічного факультету за 2017 рік  

 

 

Економічний факультет – це один з найбільших факультетів у 

структурі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 

який забезпечує підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних 

на національному та міжнародному ринку праці фахівців для наукових та 

освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх 

форм власності за рівнями освіти доктор філософії, магістр, бакалавр у 

сферах освіти з економіки, управління та адміністрування.  

Структурно економічний факультет складається з 7 кафедр, лабораторії 

інформаційних технологій та деканату.  

 

Контингент студентів та вступна компанія 

 

На економічному факультеті Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича здобувають освіту 1536 студентів, з них за 

денною формою навчання 1147 осіб (75%), заочною формою навчання – 389 

осіб (25%). Зазначимо, що динаміка контингенту студентів загалом є 

стабільною, проте кількість студентів стаціонару зростає, а заочної форми – 

спадає.  

На місцях, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, 

навчається 497 (32%) осіб, з них за денною формою навчання – 474 осіб, 

заочною – 23 особи. На умовах контракту навчається 1039 студентів (68%), з 

них за денною формою навчання – 673 осіб, заочною – 366. 

Чисельність студентів, що здобувають вищу освіту, складає:  

 ОР бакалавра – 1147 осіб;  

 ОР магістра – 389 осіб; 

Динаміка контингенту студентів за останні 5 років наведена у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Динаміка контингенту студентів за останні 5 років 

 

У таблиці 2 відображено контингент за курсами навчання.  

Таблиця 2 

Контингент студентів за курсами навчання 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
С З Р С З Р С З Р С З Р С З Р С З Р 

216 22 238 190 32 222 257 85 342 199 117 316 148 58 206 137 75 212 

Денна форма навчання Заочна форма навчання Всього 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

905 887 1001 1125 1147 616 544 435 454 389 1521 1431 1436 1579 1536 



С – стаціонар, З – заочники, Р – разом. 

 

У 2017 році на економічний факультет було здійснено набір студентів 

за 9 спеціалізаціями 7 спеціальностей за ОР «бакалавр»: 

 економіка (спеціалізація «Аналітична економіка»); 

 економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»); 

 економіка (спеціалізація «Управління персоналом і економіка 

праці»); 

 маркетинг; 

 менеджмент; 

 міжнародні економічні відносини; 

 облік і оподаткування; 

 підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 фінанси, банківська справа та страхування. 

Здійснено набір студентів за 10 освітніми програмами 7 спеціальностей 

ОР «магістр»: 

 економіка (освітня програма «Аналітична економіка»); 

 економіка (освітня програма «Інформаційні технології та 

моделювання в економіці»); 

 економіка (освітня програма «Управління персоналом і економіка 

праці»); 

 маркетинг; 

 менеджмент; 

 міжнародні економічні відносини; 

 облік і оподаткування; 

 підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма 

«Банківська справа»); 

 фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма 

«Фінанси»); 

В рамках профорієнтаційної роботи представники факультету  охопили 

профорієнтаційною роботою ряд шкіл, усі коледжі і технікуми не тільки в 

Чернівцях, але й у районах області, а також у прилеглих районах інших 

областей (коледжі, які готують спеціалістів за спорідненими 

спеціальностями), залучали студентів коледжів до заходів, які проводились 

на базі економічного факультету - футбольний турнір, майстер-класи, фахові 

лекції і заходи.  

 

 

 

 

 

 

 



Навчально-методична робота 

 

Навчально-методична робота на економічному факультеті проводилась 

згідно до плану.  

1. Проведено аналіз змісту, структури навчальних планів за попередній 

рік відповідно до нормативних вимог. Узгодження навчальних програм та 

навчальних дисциплін для всіх спеціальностей повної та скороченої форм 

навчання на 2017-2018 н.р. Розроблені та затверджені типові та робочі 

навчальні плани підготовки фахівців для усіх спеціальностей економічного 

факультету рівнів вищої освіти бакалавр, магістр на 2017-2018 н.р. 

2. Розроблені та введені в дію з 1 вересня 2017 року 19-ть освітніх 

програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти:  

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 051 Економіка (спеціалізація «Аналітична економіка»); 

 051 Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»); 

 051 Економіка (спеціалізація «Управління персоналом і економіка 

праці»); 

 071 Облік і оподаткування; 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

 073 Менеджмент; 

 075 Маркетинг; 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 292 Міжнародні економічні відносини. 

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

 051 Економіка (освітня програма «Аналітична економіка»); 

 051 Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та 

моделювання в економіці»); 

 051 Економіка (освітня програма «Управління персоналом і економіка 

праці»); 

 071 Облік і оподаткування; 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма 

«Фінанси»); 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма 

«Банківська справа» 

 073 Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування»); 

 075 Маркетинг; 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 292 Міжнародні економічні відносини. 

3. Організовано та проведено студентами 1-го, 2-го та 3 курсів вільний 

вибір дисциплін, які будуть викладатися в 2017-2018 н. р. через їх публічну 

презентацію викладачами університету. 

4. Підготовлені та затверджені робочих програм навчальних дисциплін, 



що будуть викладатися в 2017-2018 н. р. 

5. Функціонує методична рада економічного факультету, на якій 

періодично розглядаються актуальні питання навчального процесу (програми 

дисциплін, критерії оцінювання, якість навчання, методичне забезпечення, 

практична підготовка, інноваційні методи викладання тощо). 

6. Розроблено навчально-методичне забезпечення проведення курсів 

перепідготовки для військовослужбовців, звільнених в запас та членів їх 

сімей в рамках реалізації проекту «Україна-Норвегія».  

7. Здійснення постійного моніторингу навчального процесу, аналіз 

успішності студентів за модульним та сесійним контролем, проведення зрізів 

знань студентів за залишковими знаннями, ректорський контроль знань.  

8.  Підготовлено 1 ліцензійну та 7 акредитаційних справ для провадження 

освітньої діяльності, по наступним спеціальностям економічного факультету: 

Ліцензійні справи (магістр): 

 Ліцензійна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації: «Інформаційні системи і 

технології в економіці», «Аналітична економіка», «управління персоналом 

та економіка праці»). 

Акредитаційні справи (бакалавр): 

 Акредитаційна справа з напряму підготовки 6.030505 – Управління 

персоналом та економіка праці. 

 Акредитаційна справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

напряму підготовки 6.030501 «Аналітична економіка». 

 Акредитаційна справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». 

Акредитаційні справи (магістр): 

 Акредитаційна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Інформаційні технології 

та моделювання в економіці». 

 Акредитаційна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка освітньої програми - Аналітична економіка. 

 Акредитаційна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

Галузь знань: 1801 – Специфічні категорії Спеціальність: 8.18010012 – 

Управління інноваційною діяльністю. 

 Акредитаційна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 

спеціальності: 8.03050701 «Маркетинг» 

9. На факультеті протягом 2017 року підготовлено та надруковано 23 

навчально-методичних розробок, в тому числі (таблиця 3):  

 9 навчально-методичних посібників; 

 12 методичних вказівок та рекомендацій;  

 2 монографії. 
 

 

 

 



Таблиця 3 

Перелік навчально-методичних розробок, підручників, посібників та монографій 

підготовлених на економічному факультеті за 2017 рік 
 

№ Автор Повна назва видання 

  Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування 

1 
Галушка З.І.,  

Лусте О.О. 

Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації 

економіки України: монографія 

2 Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник 

3 
Заволічна Т.Р. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні: 

монографія 

4 Кузьмук І.Я. Макроекономічна політика. Навчально-методичний посібник  

  Кафедра економіко-математичного моделювання 

5 
Григорків В.С., 

Ярошенко О.І. 
Фінансова математика: навчально-методичний посібник 

6 

Григорків В.С., 

Маханець Л.Л., 

Вінничук О.Ю. 

Асистентська практика: методичні вказівки 

7 

Григорків В.С., 

ВінничукО.Ю., 

Маханець Л.Л. 

Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма 

"Інформаційні технології та моделювання в економіці"): методичні рекомендації 

  Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 

8 
Черданцева І.Г., 

Грушко О.О. 

"Рекламний менеджмент і рекламний менеджмент в інноваційній діяльності". 

Методичне забезпечення курсів. 

9 

Буднікевич І.М., 

Венгер Є.І., 

Крупенна І.А. 

Збірник ситуаційних та кейсових завдань з навчальних дисциплін інноваційного 

спрямування 

  Кафедра фінансів і кредиту 

10 Бак Н.А. Навчальний посібник "Податкова політика" 

11 Ткачук І.Я. Навчальний посібник "Finances of NPOs" 

12 Швець Н.Р. Навчальний посібник "Банківський нагляд" 

13 
Кучерівська С.С., 

Брязкало А.Є.  
Методичні рекомендації з курсу "Страхування" 

14 
Бак Н.А, 

Марусяк Н.Л. 
Методичні рекомендації з написання "Міждисциплінарної курсової роботи" 

15 Саінчук Н.В. Методичні рекомендації "Гроші і кредит" 

16 Саінчук Н.В. Методичні рекомендації "Інвестування" 

17 Легкоступ І.І. Тестові завдання з курсу "Фінансові системи зарубіжних країн" 

  Кафедра економіки підприємства та управління персоналом 

18 
Никифорак В.А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з  дисципліни "Управління 

персоналом" 

19 

Кобеля З.І.,                             

Кифяк В.І. 

Посібник-практикум з грифом ЧНУ "Обґрунтування підприємницьких рішень та 

оцінювання ризиків" 

 

20 
Філіпчук Н.В.  

 

Навчальний посібник "Логістика: теорія і практика" 

21 
Філіпчук Н.В.  Навчальний посібник "Управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

підприємства: теорія і практика" 

  Кафедра міжнародної економіки 

22 

Гаврилюк О.В., 

Саєнко О.С.. 

Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації до виконання 

дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл.: – Чернівці: 

ЧНУ, 2017. – 64 с. 

23 
Никифорак О.Я., 

Роговська-Іщук. І.В. 

Міжнародні економічні відносини: Методичні вказівки до міждисциплінарної 

курсової роботи / Укл.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 28 с.  



Наукова робота 

1. Поновлено при економічному факультеті повноваження 

спеціалізованої вченої ради К76.051.12 з правом присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей: 

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

2. У 2017 році проведена робота, спрямована на включення Наукового 

вісника Чернівецького університету. Серія Економіка до міжнародних 

наукометричних баз. З цією метою внесено ряд принципових змін щодо 

порядку оформлення результатів наукових досліджень, щодо механізму 

відбору статей, а також розширено склад Редакційної колегії із залученням 

провідних вітчизняних та закордонних (Польша, Литва, Румунія, Норвегія) 

науковців. Відповідно до нових вимог опубліковані три випуски, формується 

четвертий. 

3. За звітній період здобувачами наукових ступенів економічного 

факультету захищено 2 докторських і 2 кандидатських дисертації. 

4. Станом на 01.12.2017 року на економічному факультеті навчається 11 

аспірантів. У 2017 році зараховано до аспірантури 3 аспіранти. 

5. За активної участі відповідних кафедр та факультету загалом 

проведено: 

- V Міжнародну науково-методичну конференцію «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (18-19 травня 2017 р., 

116 учасників). 

- Всеукраїнську школу-семінар «Сучасні інформаційні технології у 

бізнесі та досвід їх використання» (23-24 жовтня 2017 р.; 35 учасників). 

- Науково-практичний круглий стіл «Економіка і врядування: проблеми 

соціалізації» (27-28 жовтня, 30 учасників). 

- Науково-практичну конференцію «Сталий розвиток місцевих громад: 

роль економічної освіти та науки» (9-10 листопада 2017 р.; 50 учасників). 

- Форум з питань регіонального розвитку «Буковина: територія успіху» 

(23 листопада 2017 р.; 100 учасників). 

6. До участі у студентській науковій конференції ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

(25-27 квітня 2017 р.) залучено 52 студенти економічного факультету. 

7. Співробітниками економічного факультету опубліковано: 

- 8 монографій, в тому числі 3 – індивідуальних, 5 – колективних; 

- 74 наукових статті у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, у тому числі 3 статті у виданнях Scopus ; 

- 16 статей в нерейтингових закордонних наукових виданнях; 

- 49 наукових статей у вітчизняних журналах та фахових виданнях; 

- 153 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях; 

- 8 навчальних посібників / підручників. 

8. 25 співробітників економічного факультету прийняли участь в 

наукових заходах (конференціях, круглих столах, тренінгах тощо) за 

кордоном. 



Міжнародна діяльність 

 

Економічний факультет тісно співпрацює з Університетом Норд 

(Норвегія), Університетом м. Грац (Австрія), Мюнстерським Університетом 

прикладних наук (Німеччина), Дюссельдорфським Університетом 

прикладних наук (Німеччина), Університетом м. Гронінгейн (Нідерланди), 

Сучавським університетом «Стефан чел Маре»  (Румунія), Університетом 

м. Ясси «Олександра Іоана Кузи» (Румунія), Інститутом доктора Я.-У. 

Сандала (м. Осло, Норвегія), Університетом м. Лодзь (Польща), 

Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), Університетом м. Валенсія 

(Іспанія), Університетом Лазарського (Польща). 

Протягом 2017 року 15 студентів (що більше на 7 студентів, ніж 

минулого року) та двоє викладачів економічного факультету виграли гранти 

на семестрове навчання (студенти) та тижневе стажування (викладачі) в 

провідних ВНЗ Європи (Університет Норд (Норвегія), Університет м. Грац 

(Австрія), Університет м. Гронінгейн (Нідерланди), Університет м. Валенсія 

(Іспанія), Віденський університет (Австрія), Інститут економіки Університету 

Грац (Австрія), Університет Аален (м. Аален, Німеччина), Університет 

м. Ясси «Олександра Іоана Кузи» (Румунія), Університет Домбрава Гурніча 

(Польща)) в рамках програми академічної мобільності Erasmus+. Двоє 

студентів пройшли семестрове навчання в Університеті м. Лодзь за 

програмою «Direct exchange». 

Стрімко зросла кількість викладачів, які пройшли міжнародні 

стажування, зокрема в: Міжнародному університеті Шиллера, (м. Париж 

Франція), Мюнстерському університеті прикладних наук (м. Мюнстер, 

Німеччина), Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (м.  Сучава, 

Румунія), Академічному співтоваристві імені Михайла Балудянського (м. 

Кошице, Словаччина), Університеті Лазарського (Варшава, Польща), на базі 

Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці в м. Тбілісі (Грузія), 

Вищій школі бізнесу і підприємництва (Островець Свентокшиський 

(Польща)), Віденському університеті (Австрія); стажування за міжнародною 

словацько-австрійсько-угорською програмою «Innovations in Higher 

Education: Global Trends and Regional Experience» (Кошице, Мішкольц, 

Братислава, Відень), 

Співробітники факультету завершили реалізацію проекту TEMPUS 

PICASA «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах 

Східного партнерства через культурні та структурні перетворення». 

Варто підкреслити, що подавалась незначна кількість заявок на 

структурні проекти ERASMUS KA2, DAAD тощо. Так, одну заявку подала 

кафедра економіко-математичного моделювання, дві – кафедра міжнародної 

економіки.  

Співробітники факультету, приймають активну участь в координації та 

реалізації проектів, що фінансуються Європейським Співтовариством через 

Спільну операційну програму «Румунія-Україна-Республіка Молдова», що є 

актуальними для Чернівецької області. 



Асистент кафедри фінансів і кредиту Ткачук І.Я. є локальним 

координатором Jean Monnet Open Online Course of European Integratin, а 

також членом EUROSCI Network, що підтверджено відповідним 

сертифікатом. 

Велика кількість викладачів прийняла участь у міжнародних 

конференціях з виступом. Ця кількість стрімко зросла у порівнянні із 

попередніми роками. З кожної кафедри 2-3 викладачів прийняли участь хоча 

б в одній з таких конференції. 

На факультеті уже п’ятий  рік поспіль професор Ян-Урбан Сандал, 

директор Інституту доктора Я.-У. Сандала (м. Осло, Норвегія) проводить 

Школу соціального підприємництва та читає англійською мовою 

факультативні курси лекцій із дисциплін «Соціальне підприємництво», 

«Інноваційний менеджмент», «Менеджмент послуг». Цього року за 

результатами роботи школи відбувся Саміт із соціального підприємництва, 

на якому виступили випускники школи минулих семестрів та запрошені 

гості.  

В березні 2017 року професор Клаус Бауер з Гете університету 

м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина) прочитав лекцію на тему 

«Неплатоспроможність країни. Інсольвенція країни» для студентів 

економічного факультету.  

В  квітні 2017 року науковий дослідник Університету Норд (Будо, 

Норвегія) Ірина Роддвік для студентів економічного факультету прочитала 

лекцію, присвячену аналізу моделей європеїзації країн, в тому числі й 

Норвегії.  

В травні 2017 року студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та 

«Міжнародні економічні відносини» прослухали англомовні лекції з проблем 

енергетичної дипломатії, які читали представники дипломатичного інституту 

Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія (Лачезар Матев, 

Варненський університет управління; Атанас Георгієв, Софійський 

університет «Св. Климента Охридского»; Славчо Нейков, Інституту 

управління споживанням енергії в Софії, директор секретаріату 

Енергетичного співтовариства (2006-2012 роки)). 

У вересні 2017 року проводились лекції професором Мартіном Далем з 

Університету імені Лазарського. 

В жовтні 2017 року відбулася лекція норвезького професора Борда 

Мікальсена (Університет Норд, Норвегія) з проблем реалізації проектів та 

проектного менеджменту. 

Окрім візитів іноземних партнерів на економічний факультет, доцент 

кафедри економіко-математичного моделювання Верстяк А.В. вже шостий 

рік поспіль викладає курс лекцій в Мюнстерському Університеті прикладних 

наук (Німеччина) у статусі visitor professor. Також  в 2017 році доцент 

Верстяк А.В. викладав лекції в Університеті прикладних наук міста 

Дюссельдорф (Німеччина). 

На факультеті продовжує реалізацію українсько-норвезький проект 

«Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців звільнених в 



запас та членів їх сімей в Україні», в рамках якого військовослужбовців 

запасу та ветеранів АТО мають можливість отримати економічні знання та 

адаптуватися до цивільного життя. Проект фінансується Міжнародним 

фондом соціальної адаптації та Міністерством закордонних справ 

Королівства Норвегії.  

Реалізуються програми подвійного диплому. Так, 4 студенти навчаються 

за програмою «Подвійний диплом» у Вищій Школі Лінгвістичній в 

Ченстохові (Польща). 

Два студента пройшли навчання на магістерському курсі «ВЕ340Е 

Бізнес практика в Норвегії: контроль управління з точки зору Північних 

країн» з 30.07.2017 по 05.08.2017 р. Університету Норд (м. Будо, Норвегія). 

Викладачі факультету приймали активну участь у численних тренінгах, 

воркшопах, круглих столах тощо. 

 

Навчально-виховна робота 

 

Систему виховної роботи на економічному факультеті формують заходи 

організаційно-методичної роботи; національного, інтелектуального, 

трудового, громадсько-правового, морального, художньо-естетичного, 

екологічного, превентивного та фізичного виховання та заходи 

індивідуальної роботи зі студентською молоддю і студентським активом. 

У частині виконання плану виховної роботи економічного факультету за 

2017 рік проведено таку роботу:  

І. Організаційно-методична робота 

1. Проведено усі заплановані заходи з блоку організаційно-методичної 

роботи щодо адаптації вступників та власне виховного супроводу 

студентів факультету у 2017 році. 

2. У частині роботи інституту кураторства факультету як основної 

складової блоку організаційно-методичної роботи відзначаємо 

ефективність роботи Ради кураторів, регулярність її засідань, 

конструктивність і високий рівень колективної співпраці. 

3. Значну кількість цьогорічних напрацювань Ради кураторів 

економічного факультету апробовано на рівні інших факультетів та 

університету в цілому. 

ІІ. Заходи національного, інтелектуального, трудового, громадсько-

правового, морального, художньо-естетичного, екологічного, 

превентивного та фізичного виховання: 

1. Проведено урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам 

економічного факультету у Чернівецькому академічному обласному 

українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 

(лютий 2017 р.).  

2. Участь у півфіналі та фіналі конкурсу декламаторів української поезії, 

присвячений 203-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка: 

Шкільнюк Андрій посів 2 призове місце (березень 2017 р.).  



3. Співорганізація першого дебатного протистояння між студентами та 

викладачами: Кифяк В.I. та Сторощук Б.Д.  здобули перемогу у 

фінальному міжфакультетському турі (березень 2017 р.).  

4. Участь у Всеукраїнській акції благодійного фонду «Серце до серця», 

під гаслом «Я хочу бачити життя» на підтримку дітей з вадами зору 

(березень 2017 р.).  

5. Організовано до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна ярмарок 

солодощів, виручені кошти з якого використані на потреби вихованців 

Магалянського дитячого будинку-інтернату (березень 2017 р.).  

6. Проведено лекцію-презентацію у рамках Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом спільно з ГО «Люди Буковини» (березень 2017 р.). 

7. Проведено щорічний конкурс «Кращий куратор» економічного 

факультету (квітень 2017 р.). 

8. Прийнято участь у півфіналі конкурсу «Університет має талант» 

(квітень 2017 р.). 

9. Участь у міському конкурсі команд КВН. Презентація програми 

команди КВН економічного факультету «ПП М’ясник» (квітень 

2017 р.). 

10. Організовано виїзне святкування Дня економічного факультету в 

Чернівецькому обласному державному музеї народної архітектури та 

побуту на тематику «Економічний оскар» (травень 2017 р.). 

11. Прийнято участь у святкуванні міжнародного Дня Вишиванки (травень 

2017 р.). 

12. Прийнято участь у благодійному фестивалі «Промінь надії» та збір 

коштів на потреби дітей з особливими потребами (травень 2017 р.). 

13. Проведено для студентів економічного факультету першу тематичну 

лекцію: «Демократичний розвиток та зміцнення партнерства Україна-

ЄС: очима молоді» (вересень 2017 р.). 

14. Проведено тематичні кафедральні посвяти у студенти вступників 2017-

2018 н.р. економічного факультету («Легенда Карпат», «Орлятко», 

«Аква», «Козацький хутір») (вересень 2017 р.). 

15. Організовано вечір музики гурту «Тиха буря» (вересень 2017 р.). 

16. Проведено квест «Міські пригоди першокурсників» (вересень 2017 р.). 

17. Проведено інтелектуальну гру «Ігри розуму» (вересень 2017 р.). 

18. Організовано тематичне свято до Дня народження університету 

(жовтень 2017 р.). 

19. Участь у показі колекції стилізованого українського одягу в рамках 

святкування Дня народження університету (жовтень 2017 р.) 

20. Проведено інтелектуально-психологічну гру «Мафія» (вересень 

2017 р.). 

21. Проведено захід кафедри Маркетингу, інновацій та регіонального  

розвитку: «День маркетолога» (жовтень 2017 р.). 

22. Проведено гру  «Найрозумніший»  серед  команд-студентів 

економічного факультету (жовтень 2017 р.). 



23. Проведено урочисту загальнофакультетську посвяту та факультетський 

адаптаційний захід в палаці «Академічний» для вступників 2017-

2018 н.р. – конкурс «Кращі з перших: енциклопедія успіху»: 

 креативні презентаційні виступи учасників «Погляд у майбутнє»;  

 флеш-моб студентів академічних груп «Танцюючи єднаємось»; 

 стіннівки «Мапа майбутнього» (жовтень 2017 р.). 

24. Прийнято участь у  конкурсі «Студент-студентка року - 2017»: Галіщук 

Станіслав здобув перемогу у номінації «Стиль» та Крисовата Лілія 

здобула перемогу у номінації «Талант» (листопад 2017 р.). 

25. Організовано тематичне факультетське свято до Дня студента 

(листопад 2017 р.). 

26. Участь у просвітницькій молодіжній акції «Пам’ятаймо, ніколи 

більше» (листопад 2017 р.). 

27. Проведено ряд благодійних акцій загальноуніверситетської та 

факультетської ініціатив. 

 

Організація та контроль проживання у гуртожитку 

 

Станом на 1 вересня 2017 р. в гуртожиток було поселено 366 студентів. 

Усі заяви студентів  бакалаврату про поселення були задоволені (крім заяв 

тих студентів, які попередньо порушували правила проживання і були 

виселенимиз гуртожитку). Студенти магістратури, які найбільше 

потребували проживання в гуртожитку також були забезпечені місцями.  

Протягом року відповідно до поданих адміністрацією студмістечка 

рапортів було проведено 4 комісії з соціальних питань, за підсумками яких 

понад 70 студентів отримали дисциплінарні стягнення, 2-х студентів було 

виселено з гуртожитку. 

Зусиллями студентів було відремонтовано три кухні на поверхах 

(викладено плитку). Проведено ремонт першого поверху гуртожитку. 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

 

Здійснено капітальний ремонт аудиторії № 45, перед початком 

навчального року було проведено ремонт аудиторій № 55, 56, 58 – 

циклювання паркету, малярні роботи, фарбування вікон та дверей, заміна 

розеток та вимикачів, а також точковий ремонт аудиторій, що його 

потребували (чистка та фарбування парт, дверей, заміна замків, ламп, 

дверних ручок тощо). Встановлено мультимедійне обладнання в 

аудиторіях № 45, 49, 58, 73, 3, 2А. Зазначені аудиторії облаштовані 

світлозахисними ролетами.  

В аудиторіях № 45, 56, 58, 3А повністю оновлено меблі – 70 нових 

столів та стільці. 

Розпочато ремонт аварійних дахів 14 корпусу. 


