
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» 

початкового  рівня вищої освіти (короткий цикл) 

на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

для вступників 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій 
Відповідь на 

пропозицію 

Змінити обсяги 

навчальних 

дисциплін: 

- «Економіка 

підприємства» 

(зменшення на 1 

кредит; 

- «Аналіз 

господарської 

діяльності» 

(зменшення на 1 

кредит); 

- «Мікроекономіка та 

макроекономіка» 

(зменшення на 1 

кредит); 

 «Вища математика» 

- (зменшення на 2 

кредити); 

 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор внесення змін: члени проєктної 

групи 

За результатами 

обговорення  

на засіданні 

кафедри 

пропозицію 

враховано 

Додати до переліку 

основних компонентів 

дисципліну 

«Самоменеджмент та 

етика професійного 

спілкування» у 1 

семестрі на 3 кредити 

В умовах ринкової економіки постає питання 

необхідності професійної етики бухгалтера 

(категорії моральної свідомості, моральних 

відносин і моральної діяльності, на основі 

етичних міркувань та здатності бути 

критичним та самокритичним, виконувати 

професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової 

дисципліни, вміти планувати та управляти 

часом) та посилення соціальних навичок «soft 

skills», які важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності. Тому, 

вважаємо доцільним додати у перелік 

основних компонентів дисципліну 

«Самоменеджмент та етика професійного 

спілкування» у 1 семестрі на 3 кредити. 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

розкриття наступних компетентностей ЗК 01, 

За результатами 

обговорення  

на засіданні ради 

з якості вищої 

освіти факультету 

пропозицію 

враховано 



ЗК02, ЗК 04; фахових СК 04, СК 10  та 

відповідних програмних результатів навчання 

ПРН 01, ПРН 02, ПРН 06, ПРН 07, ПРН 14, 

ПРН 15.  

 

Ініціатор внесення змін: стейкхолдер, 

уповноважений представник Громадської 

організації «Міжнародна професійна спілка 

аудиторів» в Одеській області Хоролець  Т.І. 

Збільшити на 1 кредит 

у 3 семестрі  

дисципліну 

«Інформаційні системи  

і технології в обліку, 

аналізі і аудиті» 

З метою підсилення практичних навичок у 

здобувачів в роботі бухгалтера під час 

вивчення прикладних програмних продуктів  

під час складання звітної документації та за 

рахунок вивільнення годин з гуманітарного 

блоку дисциплін збільшити  на 1 кредит у 3 

семестрі дисципліни «Інформаційні системи  

і технології в обліку, аналізі і аудиті» 

Ініціатор внесення змін: стейкхолдер, 

завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Національного університету «Запорізька 

політехніка», кандидат економічних наук, 

доцент  О.Г. Лищенко  

За результатами 

обговорення  

на засіданні ради 

з якості вищої 

освіти факультету 

пропозицію 

враховано 

Збільшити на 3 

кредити практичну 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

З метою якісного засвоєння використання 

теоретичних знань на практиці збільшити на 

3 кредити практичну підготовку (навчальна  

практика) 

 

Ініціатор внесення змін: здобувачка 1 курсу 

Рибальченко Анастасія  

За результатами 

обговорення  

на засіданні 

кафедри 

пропозицію 

враховано 

 

 


