
Показники рейтингу кафедри обліку і оподаткування 

з методичної роботи за 2022 рік 
 

 Показники методичного  забезпечення Звітність Кіл-ть 

одиниць 

1. Видавнича діяльність 

1.1 Підручники, посібники за дозволом Вченої Ради Дозвіл ВР, титульна 

сторінка видання 

3 

1.2 Методичні вказівки, конспекти лекцій Дозвільний лист 7 

1.3 Інші методичні розробки (електронна версія ) Посилання на сторінку, 

де розміщено роз 

25 

2. Інформаційне забезпечення 

2.1 Розроблення дистанційного курсу (електронного курсу-

ресурсу), що впроваджується вперше за дисциплінами 

кафедри 

Посилання на 

дистанційний курс на 

Навчальному сайті 

8 

2.2 Удосконалення дистанційного курсу (електронного 

курсу-ресурсу) за дисциплінами кафедри: розроблення 

мультимедійних навчально-методичних матеріалів 

Посилання на 

дистанційний курс на 

Навчальному сайт 

50 

2.3 Розроблення дистанційного курсу (електронного курсу-

ресурсу) за дисциплінами кафедри англійською (іншою 

європейською) мовою 

Посилання на 

дистанційний курс на 

Навчальному сайт 

1 

3. Робота зі студентством 

3.1 Організація та проведення кафедрою 

студентських олімпіад, конкурсів, інших змагань з 

дисциплін  

Наказ ХНАДУ щодо 

складу організаційного 

комітету 

 

3.2 Підготовка студентів до олімпіад, конкурсів, інших 

змагань за умови отримання сертифіката учасника / 

призових місць  

Сертифікат учасника, 

Диплом переможця 

 

4. Участь у конференціях, виставках, семінарах 

4.1 Організація та проведення науково-методичних  

заходів (Всеукраїнських, Міжнародних) 

План науково-

методичних 

конференцій ХНАДУ  

1 

4.2 Публікації у збірках з освітньо-методичній тематиці Копія змісту збірки 

праць 

25 

4.3 Демонстрація експонатів на зовнішніх виставках 

(вперше та із визнанням) 

Сертифікат   

4.4  Участь у методичних конференціях, форумах, 

семінарах, вебінарах (за наявності сертифікату) 

Сертифікат учасника 13 

5. Організаційно - методична діяльність 

5.1 Робота в секторі, науково-методичній комісії МОН 

України, експертна діяльність у  НАЗЯВО, робота в 

федераціях за видами спорту 

  

5.2 Робота в Науково-методичній раді Університету з 

розроблення стандартів СТВНЗ ХНАДУ 

 4 

5.3 Проведення акредитації ОПП, ОНП за стандартною 

процедурою (з візитом експертної групи) 

Довідка відділу АСЯН 1 

5.4  Проведення акредитації ОПП, ОНП за спрощеною 

процедурою (без візиту експертної групи) 

Довідка відділу АСЯН  

5.5 Підготовка документів до ліцензування спеціальності 

(рівня освіти) 

Довідка відділу АСЯН 1 

5.6 Розроблення ОПП / ОНП, що впроваджується вперше Наказ про 1 



(за новою  спеціальністю, рівнем освіти) запровадження ОПП / 

ОНП 

5.7 Подання проєктних заявок на отримання міжнародних 

освітніх грантів 

Довідка міжнародного 

відділу 

 

5.7 Підвищення кваліфікації за наявності сертифікату 

(обсяг не менше ніж 180 годин) 

Сертифікат  

5.8 Отримання сертифікату щодо володіння іноземною 

мовою на рівні не  нижче В2 

Сертифікат 1 

 

        

 

Зав. кафедри                                         Т. В. Ковальова      


