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Підсумки випуску бакалаврів та магістрів у  2016 - 2017 навчальному
році

Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів про 
підсумки випуску бакалаврів у 2016 - 2017 навчальному році, вчена рада 
відмічає, що підготовка бакалаврів та магістрів відповідає вимогам 
навчальних планів відповідних напрямів підготовки, про що свідчать 
результати захисту випускних робіт.

Вчена рада університету зазначає, що державні комісії по захисту 
випускних робіт працювали відповідно до вимог «Положення про 
організацію навчального процесу ОНЕУ» та «Положення про порядок 
створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії в ОНЕУ».

Згідно з навчальними планами атестація студентів навчального ступеня 
бакалавр у цьому році проходила вдруге у формі захисту випускної роботи.

До захисту випускних робіт в ОНЕУ на здобуття освітнього рівня 
бакалавр було допущено 746 осіб, не з’явилось -  8 осіб.

Якість наукових досліджень та рівень захисту випускних робіт бакалаврів 
та магістрів державні комісії оцінили таким чином:

Таблиця
Підсумки захисту випускних робіт студентами ІУ-го курсу_____
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Бакалаври
ФЕУВ 128 1 68 41 18 12 80,0 100
ФМЕ 160 - 69 67 24 13 85,0 100
ОЕФ 86 - 34 39 13 5 84,9 100
ФЕФ 81 - 41 20 20 8 75,3 100
КЕФ 61 39 14 8 8 86,9 100

ЦВФН 43 2 5 26 10 - 75,6 95,3
ЦЗФН 187 5 48 103 31 - 80,7 97,3

Усього: 746 8 304 310 124 46 82,3 98,9
і

Магістри

ФЕУВ 3 - 3 - - 3 100 100 |

ОЕФ 10 _ 7 3 - 5 100 100

ФЕФ 3
. .

. 3 - - 3 100 100

ЦЗФН 11 8 3 - - 100 іоо !

Усього: 27 - 21 6 - 11 100 100

Для організації та підготовки випускних робіт у поточному навчальному 
році НМВ, НМР та викладачами кафедр було розроблено та оновлено:



-Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в ОНЕУ;

-Положення про запобігання плагіату та впровадження практики 
цитування в академічних роботах студентів ОНЕУ;

- Положення про навчання за індивідуальним графіком та 
індивідуальним планом студентів денної форми навчання ОНЕУ;

- Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційних 
робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей та форм 
навчання.

Було проведено значну роботу з удосконалення практичної підготовки 
фахівців на базі випускових кафедр з використанням інноваційних 
технологій 234 студенти Ш-го та ІУ-го курсу пройшли практику на базі 
навчально-тренінгового підприємства. Продовжується робота з 
упровадження міждисциплінарних тренінгів для магістрів.

Студенти стовідсотково були забезпечені базами практик, у тому числі 
на 23 філіях кафедр. У цілому виробничу практику у травні-червні 2017 р. 
пройшли 545 студентів денної форми навчання, що дозволило студентам 
підготувати якісні випускні роботи.

Аналіз висновків голів ДЕК свідчить, що захист випускних робіт 
пройшов на високому рівні, студенти продемонстрували знання теоретичного 
матеріалу та вміння застосовувати йоі'о на практиці. Захисту дипломних 
робіт передував кафедральний захист з організацією попередньої перевірки 
на наявність плагіату, що позитивно вплинуло на якість випускних та 
дипломних робіт магістрів наукового спрямування.

Організація та підготовка випускних робіт здійснювалась відповідно до 
затвердженого графіка. Результати бакалаврських та магістерських 
досліджень супроводжувались публікаціями у студентських наукових 
збірниках.

Разом з тим, під час проходження практики та захисту випускних робіт 
бакалаврами і дипломних робіт магістрами ьиявлені такі недоліки:

-недостатній рівень техніко-економічного обґрунтування проектів 
(кафедра менеджменту організацій та ЗЕД);

-некоректне відображення інформації у презентації (виносилися 
матеріали з підручників та посібників, а не власний здобуток - кафедра 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу);

-потребує вдосконалення система перевірки на плагіат та 
впровадження практики належного цитування у випускних роботах 
студентів;

-потребує урізноманітнення використання програмного забезпечення 
та математичного моделювання при виконанні аналітично-розрахункової 
частини випускних робіт бакалаврів (кафедра експертизи товарів та послуг);

-несвоєчасне заповнення журналів відвідування керівниками баз 
практики (кафедра управління персоналом та економіки праці і кафедра 
менеджменту організацій та ЗЕД);

- несвоєчасно подається розподіл студентів та звітів щодо проходження 
практики (кафедри економіки підприємства та організації підприємницької 
діяльності, економічного аналізу, економіки та планування бізнесу, 
банківської справи, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу).



З метою усунення зазначених недоліків та покращення якості випуску 
бакалаврів

1. Затвердити результати випуску бакалаврів та магістрів наукового 
спрямування у 2016-2017 навчальному році.

2. Проаналізувати підсумки захисту випускних робіт усіма формами 
навчання, обговорити їх на радах факультетів і засіданнях кафедр та 
визначити заходи, щодо усунення недоліків,удосконалення керівництва та 
підвищення якості підготовки випускних робіт бакалаврів та дипломних 
робіт магістрів наукового спрямування.

Термін: до 28 вересня 2017 року
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр
3. Здійснювати постійний контроль за дотриманням графіка 

організації та написання, представлення та попереднього захисту дипломних 
робіт.

Термін: постійно
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр
4. На засіданнях кафедри приділити увагу обговоренню недоліків, 

зазначених в звітах голів ДЕК та визначити конкретні заходи щодо їх 
усунення. Завідувачам випускових кафедр та науковим керівникам 
дипломних робіт взяти під власний контроль проблему щодо забезпечення 
студентів інформацією для написання випускних робіт.

Термін: до 15 вересня 2017 року
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, керівники випускних

робіт.
5. Активізувати роботу кафедр з удосконалення системи перевірки 

на плагіат та впровадження практики належного цитування у випускних 
роботах студентів

Термін: протягом 2017 року
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, керівники випускних

робіт.
6. Продовжити роботу з упровадження в дипломних роботах 

спеціалізованого програмного забезпечення, економіко-математичного 
моделювання.

Термін: протягом 2017 року
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, керівники випускних

робіт.
7. Посилити контроль за дотриманням графіка кафедрального 

захисту дипломних робіт, документального супроводу практики як з боку 
студентів, так і з боку' викладачів.

8. Контроль за виконанням рішення ради покласти на проректора з 
НПР Кублікову Т.Б.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИЛА:

ГОЛОВА РАДИ М. І. ЗВЄРЯКОВ

Проект рішення вносить 
проректор з НПР


