
Звіт 

декана економічного факультету Руслана Білоскурського  

про діяльність економічного факультету за 2020 рік  

 

Економічний факультет – один з найбільших факультетів у структурі 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який 

забезпечує підготовку за рівнями освіти доктор філософії, магістр, бакалавр у 

сферах економіки, управління та адміністрування. Структурно економічний 

факультет складається з 7 кафедр, лабораторії інформаційних технологій та 

деканату, що забезпечують підготовку фахівців за 7-ми спеціальностями 

галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини». 

Кількісний та якісний склад груп забезпечення спеціальностей 

економічного факультету за всіма рівнями вищої освіти відповідає вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» та ліцензійно-акредитаційним вимогам. 

Кожна спеціальність економічного факультету представлена належною 

кількістю фахівців відповідної кваліфікації. 

На економічному факультеті працює 89 співробітників, з них штатних – 

82, що складає 92 % від загальної кількості, зокрема: 

- докторів наук – 12, з них штатних – 11; 

- кандидатів наук – 72, з них штатних – 68; 

- асистентів без наукового ступеня – 5, з них штатних – 3. 

Вікова структура співробітників економічного факультету:  

- 30-45 р. – 63 співробітників; 

- 45-60 р. – 24 співробітника; 

- понад 60 р. – 6 співробітників. 

Головною особливістю організації освітнього процесу в 2020 році було 

дотримання карантинних вимог. В результаті отриманого досвіду організації 

навчання в дистанційному режимі, можна констатувати такі його вузькі місця 

як  слабка мотивація та самоконтроль студентів, якість організації практики 

та проведення практичних та лабораторних занять, проблема ідентифікації 

студента та перевірки його знань під час поточного та підсумкового 

контролів. Проте виявлено також ряд досить позитивних особливостей 

навчання в онлайн режимі: 

– можливість проводити чисельні потокові лекції; 

– можливість одночасно навчатися та працювати для студентів старших 

курсів;  

– можливість навчання паралельно на декількох курсах чи у декількох 

навчальних закладах одночасно; 

– доступність до всієї необхідної літератури в системах дистанційного 

навчання (Moodle, сервісів Google), зникає проблема нестачі чи 

відсутності підручників, навчальних посібників чи методичних 

вказівок.  

Ефективність організації освітнього процесу була вищою при 

застосуванні, на наш погляд, змішаної форми навчання в період вересня-

жовтня на економічному факультеті, при якому всі лекційні потокові заняття 



проводились онлайн, а практичні та лабораторні – в аудиторіях. Це 

дозволило використати переваги та зменшити вузькі місця онлайн навчання. 

 

Контингент студентів та профорієнтаційна робота 

 

Динаміка контингенту студентів економічного факультету в останні 

навчальні роки, в більшій мірі, має позитивну тенденцію. Статистика 

контингенту студентів-вступників економічного факультету засвідчує приріст 

їх на перший курс – з 220 студентів у 2016 році до 283 у 2020 році. Спадну 

тенденцію вступу спостерігаємо на скорочену форму навчання та 

магістратуру. Проте, потрібно відзначити досить позитивну динаміку вступу 

студентів на економічний факультет у 2020 році. В порівнянні з 2019 роком, 

набір у 2020 році зріс на 19,5 % (абсолютний приріст – 85 студентів) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Динаміка студентів-вступників економічного факультету  

денної та заочної форм навчання протягом 2016-2020 рр. 

 

Курси 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1-й 220 238 229 227 283 

3-й, скорочений 127 118 91 74 90 

5-й 283 206 200 133 146 

Всього 630 562 520 434 519 

 

Якщо розглядати контингент студентів у розрізі випускових кафедр, то 

потрібно зазначити, що високу позитивну динаміку набору студентів на 

економічні спеціальності демонструють такі кафедри: 

- кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування – з 

209 студентів у 2016-2017 н.р. до 293 студентів у 2020-2021 н.р.; 

- кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку – з 195 

студентів у 2016-2017 н.р. до 315 студентів у 2020-2021 н.р.;  

- кафедра міжнародних економічних відносин  – з 102 студентів у 

2016-2017 н.р. до 166 студентів у 2020-2021 н.р. 

Негативна динаміка кількості студентів протягом останніх років 

спостерігається на кафедрі бізнесу і управління персоналом – з 303 студентів 

у 2016-2017 н.р. до 169 студентів у 2020-2021 н.р., кафедрі фінансів і кредиту  

– з 422 студентів у 2016-2017 н.р. до 248 студентів у 2020-2021 н.р., кафедрі 

обліку і оподаткування – з 206 студентів у 2016-2017 н.р. до 119 студентів у 

2020-2021 н.р., кафедрі економіко-математичного моделювання – з 154 

студентів у 2017-2018 н.р. до 96 студентів у 2020-2021 н.р. 

Профорієнтаційна робота у 2020 році проводилася переважно 

дистанційно. Онлайн-заходи, які проводилися на факультеті: день відкритих 

дверей, зустрічі із запрошеними лекторами та кафедральні заходи (інтерв’ю в 

прямому ефірі, вебінари, урочистості, на які запрошували абітурієнтів).  

Протягом вступної кампанії 2020 р. профорієнтаційною групою 

використовувалися контакти учнів шкіл та коледжів і технікумів, які вказали 



під час опитування, що зацікавлені в інформації про економічний факультет 

та умови вступу. На базі цих контактів було створено групу у Вайбері, в якій 

розміщувалися повідомлення про факультет і кафедри і надавалися відповіді 

на питання абітурієнтів. Значно збільшилась кількість і якість контенту у 

інтернет-просторі, ефективно використовувались SMM-комунікації. Ряд 

заходів, запланованих до виконання протягом 2020 р., не було реалізовано 

через карантинні обмеження. 

 

Навчально-методична робота 

 

1. Проведено аналіз змісту, структури освітніх програм підготовки 

фахівців економічного факультету, навчальних планів за попередній рік 

відповідно до нормативних вимог.  

2. Відповідно до моніторингу рекомендацій стейкхолдерів стосовно 

якості підготовки фахівців на економічному факультеті, внесені зміни в 

освітні програми підготовки фахівців та навчальні плани, а також розроблені 

та затверджені нові типові та робочі навчальні плани підготовки фахівців на 

2020-2021 н.р.  

3. Підготовлені та затверджені силабуси та робочі програми навчальних 

дисциплін, які викладаються в 2020-2021 н.р. Узгоджені навчальні 

дисципліни та їх навчальні програми для повної та скороченої форм 

навчання. 

4. Відповідно до нормативних вимог підготовки фахівців на 

економічному факультеті організовано та проведено вибір студентами 

навчальних дисциплін, які виносились на кафедральний, факультетський, 

університетський вільний вибірковий рівень та будуть викладаються у 2020-

2021 н.р. 

5. В умовах карантину внесені зміни в організацію освітнього процесу в 

контексті запровадження дистанційної та змішаної форми навчання у 2020-

2021 н.р.  

6. Протягом року проводився моніторинг навчальних досягнень 

студентів економічного факультету за результатами екзаменаційних сесій, 

проміжних атестацій, ректорського контролю та контролю залишкових знань 

студентів. 

7. Проведено оцінку ефективності організації, методичного  

забезпечення та проведення різних видів практик на економічному  

факультеті. 

8. Підготовлено відомості самоаналізу економічного факультету згідно 

програми комплексного моніторингу якості  провадження освітньої 

діяльності підготовки фахівців в Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича за 2016-2020 р. 

9. Робота методичної ради економічного факультету та ради голів 

методичних комісій кафедр була спрямована на обговорення та розгляд 

питань з організації та забезпечення освітньої діяльності, в тому числі: 

 проведення аналізу навчальної та методичної роботи факультету за 



минулий навчальний рік; 

 розробка, затвердження, внесення змін до освітніх програм 

підготовки фахівців; 

 аналіз змісту, структури типових та робочих навчальних планів за 

відповідними освітньо-професійними програмами на економічному 

факультеті; 

 підготовка робочих програм навчальних дисциплін, що 

вкладатимуться у 2020–2021 навчальному році; 

 аналіз результатів проведення заліково-екзаменаційних сесій, 

проміжних атестацій та ректорського контролю залишкових знань 

студентів економічного факультету; 

 оцінка ефективності організації, методичного  забезпечення та 

проведення різних видів практик на економічному  факультеті; 

 підготовка до друку навчально-методичних розробок, рекомендацій, 

посібників та підручників; 

 обговорення питань, що стосуються організації та проведення 

перевірки кваліфікаційних робіт, курсових робіт, рефератів, 

монографій, підручників, посібників та інших навчально-методичних 

розробок на запозичення (плагіат); 

 підготовка методичних матеріалів для атестації здобувачів першого 

рівня вищої освіти – бакалавр та другого рівня вищої освіти – магістр 

на економічному факультеті; 

 оцінка наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за навчальний рік; 

 про стан впровадження електронних варіантів навчально-методичних 

комплексів в системі «Moodlе»;  

 підготовка до проведення акредитації відповідних спеціальностей 

економічного факультету; 

 про організацію освітнього процесу на економічному факультеті в 

умовах запровадження карантину в Чернівецькій області та про 

особливості механізму реалізації системи дистанційного навчання на 

економічному факультеті;  

 про організацію реєстрації на ЗНО з іноземної мови студентами 

економічного факультету освітнього ступеня бакалавр;  

 про результати перевірки якості освітніх програм підготовки фахівців 

на економічному факультету; 

10. На факультеті протягом 2020 року підготовлено та надруковано 27 

навчально-методичних публікацій, з них 12 навчально-методичних 

посібників та підручників, 15 методичних вказівок та рекомендацій 

(таблиця 2). 
 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Перелік навчально-методичних розробок, підручників, посібників, 

підготовлених на економічному факультеті за 2020 рік 

№  Навчально-методичні публікації  

Кафедра економіко-математичного моделювання 

1 практикум 

Економічна інформатика : лабораторний практикум / Григорків В. С., 

Білоскурський Р. Р., Вінничук О. Ю., Верстяк А. В., Григорків М. В., 

Вінничук І. С. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – 228 с. 

2 
навчальний 

посібник 

Економічна інформатика: тестові завдання.  Навчальний посібник / укл. 

Р. Р. Білоскурський. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – 200 с. 

3 
методичні  

вказівки 

Григорків В.С., Маханець Л.Л., Вінничук О.Ю. Інформаційні системи в 

економіці : методичні вказівки до виробничої практики. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 28 с. 

Кафедра фінансів і кредиту 

4 підручник 

Фінанси банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : 

підручник для магістрів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. 

5 підручник 

Фінанси банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро- і 

макрорівень : підручник для магістрів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. 

Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020 

6 
навчальний 

посібник 

Фінансовий аналіз: навчальний посібник / за ред. доц. Марусяк Н.Л. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020 

7 

навчальний 

посібник 

Нікіфоров П.О., Краус Н.М., Краус К.М.,  Поченчук Г.М. Фінансові 

інструменти економічного розвитку : навчально-методичний посібник. – 

Київ: Аграр Медіа Груп, 2020. - 210 с. 

8 
навчальний 

посібник 

Нікіфоров П.О., Краус Н.М., Краус  К.М.,  Осецький В.Л.  Методика 

викладання фахових дисциплін : навчально-методичний посібник. – Київ: 

Аграр Медіа Груп, 2020.- 205 с. 

9 практикум 
Страхування : практикум / укл. Брязкало А.Є., Гладчук О.М. Кучерівська 

С.С. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. 152 с. 

10 
навчальний 

посібник 

Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. / укл. : 

О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук, В.М. Харабара. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича, 2020. 208 с.  

11 
методичні  

вказівки 

Казначейська справа: метод. рекоменд. для практичних занять / укл. Собкова 

Н.Д. Чернівці : Чернівецький ун-т ім. Ю. Федьковича. 2020. 81 с. 

12 
методичні  

вказівки 

Фінансовий контроль держави: метод. рекоменд. для практичних занять / 

укл. Собкова Н.Д. Чернівці : Чернівецький ун-т ім. Ю. Федьковича. 2020. 54 

с. 

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування 

13 підручник 
Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. 

Чернівці. Технодрук. 2020. 245 с. 

14 підручник 
Білик Р.Р., Варналій З.С., Васильців Т.Г., Іляш О.І. Економічна безпека 

суб’єктів підприємництва. Підручник. Чернівці: Технодрук. 2020. 458 с. 

15 
методичні  

вказівки 

Терлецька Н.М. Міждисциплінарна курсова робота з професійно орієнтованих 

дисциплін: методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання 

курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: 

Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Чернівці, 2020. 32 с. 

16 

навчальний 

посібник 

Практикум з менеджменту: навчальний посібник / за ред. доц. Терлецька 

Н.М., Терлецька Ю.О. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – 58 с. 

 

 

 



 

Наукова робота 

 

1. З урахуванням продовжених повноважень при економічному 

факультеті функціонує спеціалізована вчена рада К 76.051.12 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. Продовжується робота щодо включення Наукового вісника 

Чернівецького університету. Серія Економіка до міжнародних 

наукометричних Science. Видання входить до міжнародної наукометричної 

бази Copernicus. В 2020 році Науковий вісник включений до переліку 

наукових фахових видань (категорія Б), згідно Наказу МОН № 1188 від 

24.09.2020 р. 

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 

17 
методичні  

вказівки 

Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні 

вказівки.  / Укл.:  Буднікевич І.М., Черданцева І.Г.  – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т ім..Ю.Федьковича, 2020. – 70 с. 

18 
методичні  

вказівки 

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи першого 

бакалаврського рівня вищої освіти для студентів спеціальності 075 Маркетинг 

/ укл.: Буднікевич І.М., Крупенна І.А., Черданцева І.Г. – Чернівці: ЧНУ, 2020. – 

50 с. 

19 
методичні  

вказівки 

Маркетинг для бакалаврів : робочий зошит / уклад. І. Буднікевич, В. 

Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, О. Бурдяк, Є. 

Венгер, І. Зрибнєва; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. Вид. 2-ге, переробл. 

та доповн. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 216 с. 

20 
методичні  

вказівки 

Маркетингове ціноутворення. Методичні вказівки.  / Укл.:  Кифяк О.В..  – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім..Ю.Федьковича, 2020. – 74 с. 

21 
методичні  

вказівки 

Курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін. Методичні вказівки / 

укл. Бурдяк О.М., Черданцева І.Г. - Чернівці: ЧНУ, 2020. - 50 с.  

22 
методичні  

вказівки 

Буднікевич І.М., Вардеванян В.А, Зрибнєва І.П., Кифяк О.В. та інші. Робочий 

зошит до навчального посібника. Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2020. 216с.  

23 
методичні  

вказівки 

Зрибнєва І.П. Логістичний менеджмент. Навчально-методичні вказівки. 

Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. 64с.                      

Кафедра бізнесу та управління персоналом 

24 
навчальний 

посібник 

Ціноутворення у підприємницькій діяльності: навч. посібник. Вікторія Кифяк, 

Любов Водянка, Людмила Сибирка.  Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича, 2020.  192 с. (гриф ЧНУ) 

25 
навчальний 

посібник 

Організація торгівлі: навчальний посібник / З.І.Кобеля, Л.А.Сибирка, 

О.І.Мельник - Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2020. - 424 с. 

Кафедра обліку, аналізу та аудиту 

26 
навчальний 

посібник 

Облік і аудит: навчальний посібник / за ред. проф. Т.М. Ковальчук, доц. І.І. 

Никифорак. – Чернівці : ЧНУ, 2020. 

27 
методичні 

вказівки 

Курсова робота з фінансового обліку (частина І): методичні вказівки/ укл. 

проф. Т.М.Ковальчук, доц. Т.В.Косташ. - Чернівці. 2020. -72 с. 

28 
методичні 

вказівки 

Курсова робота з фінансового обліку (частина ІІ): методичні вказівки/ укл. 

проф.Т.М.Ковальчук, доц. Т.В.Косташ - Чернівці. 2020. - 44 с. 



3. За звітній період здобувачами наукових ступенів економічного 

факультету захищено 1 докторська і 2 кандидатських дисертації. 

4. Станом на 01.12.2020 року на економічному факультеті навчається 

7 аспірантів. У 2020 році зараховано до аспірантури 1 аспірант. 

5. За активної участі відповідних кафедр та факультету загалом 

проведено низку наукових заходів. 

- Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: 

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація системи 

міжнародних, національних та локальних ринків». (29-30 квітня – 1 травня 

2020 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)). 

- Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування 

виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції 

«Механізм управління розвитком територій» (20-21 жовтня 2020 р., м. 

Житомир). 

6. Участь у наукових конференціях різних рівнів прийняли 65 

студентів економічного факультету, у тому числі – у студентській 

конференції ЧНУ ім. Юрія Федьковича (22-23 квітня 2020 р.) – 52 студенти. 

7. Співробітниками економічного факультету опубліковано: 

- 13 монографій (з урахуванням розділів у колективних монографіях); 

- 95 наукових статей у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, у тому числі 12 статей у виданнях Scopus, 5 - 

WoS; 

- 3 статті у нерейтингових закордонних наукових виданнях; 

- 44 статті у наукових фахових виданнях (категорія Б); 

- 78 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях; 

- 11 навчальних посібників / підручників. 

8.  22 співробітники економічного факультету прийняли участь в 

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

кордоном. 
 

Таблиця 3 

Кількісні показники організації наукової діяльності  

на економічному факультеті у 2020 році 

№ 

 

 

 

 

 

Назва показника Е
М

М
 

Б
У

П
 

Е
Т

М
А

 

М
Е

 

М
ІР
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А

А
 

Ф
К

 

Всьо

-го 

1 Кількість захищених дисертацій: 1 0 - - 2 - 0 3 

- докторських 1 0 - -  - 0 1 

- кандидатських 0 0 - - 2 - 0 2 

3 Кількість аспірантів, які 

навчаються на кафедрі 0 2 3 - - - 2 7 

4 Кількість аспірантів, які вступили 

в аспірантуру в поточному році 

 0 0  - - - 1 1 

5 Кількість опублікованих 

монографій, в т.ч.: 1 2 2 - 1 1 6 13 

- індивідуальних 1 0 - -  1 - 2 



- колективних (у т.ч. розділи у 

монографіях) 0 2 2 - 1  6 11 

6 Кількість опублікованих наукових 

статей, в т.ч.: 14 21 12 7 10 8 34 106 

6.1 - у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних 

баз: 

a) Scopus 3 3 3 -  2 1 12 

b) Web of Science 0 1 - - 1 1 2 5 

c) Copernicus 6 16 9 7 5 5 30 78 

6.2 - в інших закордонних 

виданнях; 1 1 - -  - 1 3 

6.3 - у вітчизняних журналах та 

фахових виданнях (не включених 

до згаданих вище наукометричних 

баз) 4 0 - - 4 - - 8 

7 

Кількість опублікованих наукових 

статей у фахових виданнях 

категорії Б 6 0 1 7 5 3 22 44 

8 Кількість опублікованих тез 

доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, в 

т.ч.: 19 11 21 6 26 8 52 143 

- співробітниками кафедри 11 8 15 6 19 5 14 78 

- студентами 8 3 6 - 7 3 38 65 

 

 

Міжнародна діяльність 

 

Ситуація з COVID-19 чи не найбільше вплинула на міжнародну 

діяльність економічного факультету. Однак, он-лайн форма співпраці дала 

певні результати.  

1. Продовжувалась тісна співпраця економічного факультету з 

Університетом Норд (Норвегія), Віденським університетом (Австрія), 

Університетом м. Грац (Австрія), Мюнстерським Університетом прикладних 

наук (Німеччина), Альпен-Адрія Університетом м. Клагенфурт (Австрія), 

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), 

Українсько-скандинавський центр (Україна), Університетом м. Лодзь 

(Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), Університетом 

м. Валенсія (Іспанія), Університетом Лазарського (Польща), Міжнародний 

фонд соціальної адаптації (Україна). 

2. Доцент кафедри фінансів та кредиту Ткачук І.Я. є локальним 

координатором Jean Monnet Open Online Course of European Integratin, а 

також членом EUROSCI Network, що підтверджено відповідним 

сертифікатом. 



3. На економічному факультеті проводяться курси перепідготовки 

військовослужбовців, звільнених в запас, та членів їх сімей за програмою 

«Організація та управління підприємницькою діяльністю», які проводяться в 

рамках реалізації норвезько-українського проекту «Перепідготовка 

військовослужбовців, звільнених в запас та членів їх сімей в Україні», що 

фінансується Міжнародним фондом соціальної адаптації та Міністерством 

іноземних справ Королівства Норвегії. 

4. З 2016 по 2020 рік щороку спільно з Інститутом доктора філософії 

Яна-Урбана Сандала проводиться двотижнева осіння Школа соціального 

підприємця. Інновації. Бізнес. Суспільство з вивчення соціального 

підприємництва та менеджменту студентами спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини». У 2020 році школа проходить он-лайн із 

використанням платформ дистанційного навчання. По завершенню школи 

проводився Саміт соціального підприємництва за участі студентів-учасників, 

випускників програми наукового обміну в Норвегії та викладачів 

економічного факультету. 

5. Стажування викладачів за програмами обміну цього року 

проводилось виключно в онлайн форматі. Разом з тим, 10 студентів пройшли 

або проходять навчання за програмою Erasmus + в іноземних ЗВО. 

6. Кафедра міжнародної економіки здійснила подачу грантової заявки 

за програмою Erasmus+ KA2.  

7. Варто підкреслити, що відбулась активізація в межах програми 

Horizon 2020, зокрема, третій рік поспіль подається проєктна заявка (за участі 

доцентів кафедри економіко-математичного моделювання         

Білоскурського Р.Р. та Верстяка А.В.) на конкурс H2020. Поточна назва 

проєкту, який знаходиться на розгляді, «New citizen service enabling and 

supporting behavioural adaptation in disasters for more resilient Human Security». 

Керівником проєкту є Університет прикладних наук Савонія (Фінляндія). 

Подано проєкт в межах The European Cooperation in Science and Technology 

(COST) під назвою «Sustainability in the vegetable food supply chain». 

Керівником проєкту є дослідна організація NOFIMA (Савангер, Норвегія). 

Разом з Університетом прикладних наук Савонія (Фінляндія) в 2020 році 

готується до подачі ще один проєкт H2020 «Fair way to resilient region – 

European Human Security and Innovation Cluster». 

 

Навчально-виховна робота 

 

У частині виконання плану виховної роботи економічного факультету за 

2020 рік проведено таку роботу:  

1. Проведено урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам 

економічного факультету у Чернівецькому академічному обласному 

українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 

(січень 2020).  

2. Проведено онлайн-тренінги першої долікарської допомоги лікарем 

невідкладних станів А. Найчук (квітень 2020). 



3. З нагоди Дня памʼяті та примирення і 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років створено онлайн-проєкт 

за участі родин студентів і викладачів факультету (травень 2020). 

4. Організовано святкування Дня економічного факультету в онлайн-

форматі: 

- відеопривітаня від випускників; 

- інтелектуальна вікторина; 

- конкурс «Міс та Містер - 2020» економічний факультет; 

- проєкт «Династії випускників економу»; 

- святкове чаювання професорсько-викладацької та студентської 

родини факультету. 

5. Організовано в онлайн-форматі урочисту Академію з нагоди 

вручення дипломів випускникам-бакалаврам економічного факультету 

(червень 2020 р.).  

6. Проведено інформаційно-адаптаційні онлайн-зустрічі кафедр 

факультету з вступниками (серпень-вересень 2020 р.). 

7. Проведено щотижневі інформаційно-адаптаційні кураторські години 

в онлайн-форматі (серпень-вересень 2020 р.). 

8. Проведено адаптаційну тематичну гру для студентів першого курсу 

(вересень 2020 р.). 

9. Прийнято участь у зборі макулатури для акумуляції ресурсу з метою 

закупки матеріалів для  плетіння маскувальної сітки для захисників, що 

перебувають  в зоні ООС (жовтень 2020 р.). 

10. Проведено тематичні заходи кафедри маркетингу, інновацій та 

регіонального розвитку  з нагоди Дня маркетолога (жовтень 2020 р.). 

11. Проведено тематичний захід кафедри економічної теорії, 

менеджменту та адміністрування «Буковинські старти юних економістів» 

(листопад 2020 р.). 

12. Прийнято участь у онлайн-конкурсі «Університет має талант - 2020»: 

3 призових місця (листопад 2019 р.). 

13. Організовано конкурс есе серед студентів економічного факультету 

на тему «50 років запрограмовані на успіх» (листопад 2019 р.). 

14. Проведено святковий онлайн-захід з нагоди Дня української 

писемності та мови за участі представників медіа-холдингу «1+1». 

 
Організація та контроль проживання у гуртожитку 

 

У ІІ-му семестрі 2019-20 н. р. у гуртожитку проживало лише 10% від 

запланованої кількості студентів, що було пов’язано з карантинними 

обмеженнями. На початок 2020-21 н. р. було задокументовано поселення 266 

студентів (були поселені усі бажаючі, згідно поданих заяв). На кінець 

листопада в гуртожитку проживає 48 студентів. Протягом року, відповідно 

до поданих адміністрацією студмістечка рапортів, була проведена 1 комісія з 

соціальних питань (у дистанційному форматі).  

Окремо слід зауважити, що залишається невирішеною проблема 

забезпечення мешканців гуртожитку гарячою водою. 



Матеріально-технічне забезпечення 

 

Протягом 2020 року здійснено капітальний ремонт аудиторій № 1 та 1А, 

із частковою заміною підлоги та ревізією електропровідних ліній. 

Встановлено нову дошку в аудиторії №1.  

Враховуючи той факт, що аудиторне навчання у 2020 році майже не 

проводилося, потреби в поточному ремонті не виникало. Існує потреба в 

ремонті частини каналізаційної системи 14 корпусу. 

 

 


