
ЗВІТ 

за результатами моніторингу стану забезпечення якості підготовки 

фахівців в Економіко-технологічному інституті ім. Р. Ельворті у 

2021-2022 н.р. 

 

Система внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців в 

Інституті та якості вищої освіти у цілому включає здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних програм; щорічне оцінювання 

й анкетування здобувачів вищої освіти; підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних працівників; кадрове, навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення освітнього процесу; рейтингування НПП; запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних роботах здобувачів 

вищої освіти. 

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за освітньо-професійними 

програмами, розробленими на основі стандартів вищої освіти за 

спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Економіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Прикладна 

механіка», «Комп’ютерні науки» для першого (бакалаврського) та 

«Менеджмент» другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Підготовку фахівців в Інституті здійснюють 42 викладача Інституту,  з 

яких 36 – професорсько-викладацький склад кафедр Інституту. Рівень 

наукової та професійної активності професорсько-викладацького складу, які 

забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти в Інституті, відповідає 

кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. Зокрема, проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 

педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь та/або вчене звання 

забезпечене залежно від курсу та ОПП на 70-100 % – для першого 

(бакалаврського) рівня та 100% – для другого (магістерського) рівнів. 

Важливою складовою забезпечення належного рівня підготовки 

фахівців є рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 

Інституту задля визначення якості їх роботи, яке щорічно проводиться в 



Інституті. Процедура визначення рейтингу та результати рейтингування НПП 

щорічно публікуються на сайті Інституту. 

Викладачі Інституту активно займаються науковою діяльністю. Так, за 

останні 5 років НПП ЕТІ ім. Р. Ельворті опублікували понад 150 статей, 14 з 

яких –  у наукометричних базах Scopus та Web of Science. За результатами 

участі у конференціях викладачами опубліковано  понад 250 матеріалів. 

Науковій роботі студентів сприяє функціонування студентських наукових 

гуртків «Маркетингові комунікації», «Фінансова грамотність», 

«Моделювання виробничих процесів» за спеціальностями Інституту та 

систематичне проведення наукових конференцій. Якість підготовки фахівців 

нерозривно пов'язана з організацією    контролю та оцінювання знань. 

В Інституті система оцінювання знань включає поточний та підсумковий 

контроль. Для оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти та 

перевірки якості освітнього процесу і рівня викладання навчальних дисциплін 

систематично проводиться ректорські контрольні роботи. 

  

 

 


