Таблиця 9.1
Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчальному процесі

№
з/п

Адреса
приміще-ння

1

2
Корпус
№1
м. Вінниця,
вул.
Пирогова, 71
А
Корпус
№2
м. Вінниця,
вул.
Пирогова, 71
А
Корпус
№3
м. Вінниця,
вул.
Пирогова, 71
А

1.

2.

3.

4.

Гуртожиток
№1

Наявність
державної реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

6

7

8

2584,1

Свідоцтво
№61 про
право
власності на
будівлі

-

-

-

+

+

немає
потреби

4758,7

Свідоцтво
№138 про
право
власності на
будівлі

-

-

-

+

+

немає
потреби

6531,5

Свідоцтво
№380 про
право
власності на
будівлі

-

-

-

+

+

немає
потреби

6031,4

Свідоцтво
№967 про
право
власності на
будівлі

-

-

-

+

+

немає
потреби

Площа
(кв. м)

3

4

Вінницький
фінансовоекономічний
університет
Вінницький
фінансовоекономічний
університет
Вінницький
фінансовоекономічний
університет

Інформація про наявність документів
Про
Про
Про
відповідвідповідвідповідність
ність
ність
вимогам
нормам з
санітар-ним
правил
охорони
нормам
пожежної
праці
безпеки
9
10
11

Строк дії
договору
оренди
(з___
по___)

Найменування
власника
майна

Вінницький
фінансовоекономічний
університет

Договір оренди

Назва та
реквізити
документа про
право
власності
або оперативного
управління
5

Ректор

П.Г. Білоконний

Таблиця 9.2
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
№
з/п

1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування приміщень
за функціональним
призначенням

Навчальні приміщення,
усього:
у тому числі:
Приміщення для занять
студентів, курсантів,
слухачів
(лекційні, аудиторні
приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
Комп’ютерні лабораторії
Спортивні зали
Приміщення для науковопедагогічних працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у т. ч. читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази
відпочинку
Медичні пункти
Інші

Ректор

Площа приміщень (кв. м)
Загальні
У тому числі
Власні Орендо- Здано в
вані
оренду

14144,3

14144,3

-

5324,1

5324,1

-

-

99,4
654,6
209,4

99,4
654,6
209,4

-

-

783,9

783,9

-

-

76

76

-

-

6031,4

6031,4

-

-

233
-

233
-

-.
-

-

25,6
992,3

25,6
992,3

-

-

П.Г. Білоконний

Таблиця 9.3
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
№
з/п

Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету,
їх площа (м2)

Найменування
навчальної дисципліни

Найменування
обладнання, устаткування,
їх кількість

1
1

2

3
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

4
Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

Філософія науки

Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

208 (38м )

Методика викладання у
вищій школі

Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

204 (58 м2)

Система облікового
забезпечення управління
підприємств

Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

205(60м2)

Методологія організації
податкових розрахунків
та звітності

Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

Історія розвитку галузі

Дошка, робочі місця
викладача і аспірантів,
мультимедійна техніка

210 (36 м2)
2
2

305(46 м )

3
2

4

5

6
2

206(60м )

Ректор

П.Г. Білоконний

Таблиця 9.4
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального
плану за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

№
з/п

1

Найменування
комп’ютерної
лабораторії,
її площа (м2)

310(46 м2)

Ректор

Найменування
навчальної
дисципліни

Інформаційні
технології в
наукових
дослідженнях

Модель і
марка
персональних
комп’ютерів,
їх кількість

Назви пакетів
прикладних
програм
(в тому числі
ліцензованих)

Celeron 430,
12 шт.
AMD AM2
8 шт

―1C :Підприємство 7.7‖,
Excel ліцензовані

Доступу до
Інтернету,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)
так

П.Г. Білоконний

Таблиця 9.5
Інформація про соціальну інфраструктуру
№
з/п

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)

Кількість

Площа
(кв.м)

1.

Гуртожитки для студентів

1

6031,4

2.

Житлова площа на одного студента у гуртожитку

-

6,43

3.

Їдальні та буфети

2

233

4.

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і
буфетах

8

-

5.

Актові зали

1

612,3

6.

Спортивні зали

1

654,6

7.

Плавальні басейни

-

-

8.

Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- тощо

9.

Клуб

1
2
-

6380
1200
-

10. Інші

-

-

Ректор

П.Г. Білоконний

Таблиця 10.1
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін
Найменування
навчальної
дисципліни
згідно з
навчальним
планом
Іноземна мова
за
професійним
спрямуванням
Філософія
науки

Інформація про наявність (―+‖, ―-‖ або немає потреби)
навчального
планів
завдань
завдань питань, задач, завдань для
контенту
практичних
для
для
завдань або
комплексної
(семінарлабора- самостійкейсів для
контрольної
ських)
торних
ної
поточного та
роботи
занять
робіт
роботи
підсумкового
студентів
контролю
*
+
+
немає
+
+
немає
потреби
потреби

Інформаційні
технології в
наукових
дослідженнях
Методологія
наукових
досліджень
Методика
викладання у
вищій школі
Система
облікового
забезпечення
управління
підприємств
Методологія
організації
податкових
розрахунків та
звітності
Система
фінансового
контрою
Історія
розвитку
галузі

Ректор

немає
потреби
+

+

+

+

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

+

+

+

П.Г. Білоконний

немає
потреби
немає
потреби

Таблиця 11.1
Інформація про наявність бібліотеки

Найменування
бібліотеки
Бібліотека
ВФЕУ

Ректор

Обсяг фондів
Площа навчальної,
(кв.
наукової
метрів) літератури
(примірників)
199,1
м2

130 тис

Площа
читального
залу (кв. метрів),
кількість
місць
1 читальний зал
загальною площею
123 м2 , кількість
посадкових місць –
150

Примітка
Наявна
електронна
бібліотека

П.Г. Білоконний

Таблиця 11.2
Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та
іншою навчальною літературою

№
п/
п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор
підручника
(навчального
посібника)

Найменування
підручника
(навчального
посібника)

1.

Іноземна мова
за професійним
спрямуванням

Олейнікова О.
М.

Англійська мова
професійного
спілкування

Львів:Новий
світ-2000, 2011

10

Бовіна Г.І

Практикум з
англійської мови

К.:ЦУЛ, 2008

14

Верховцова
О.М.

Методичнонавчальний
посібник з курсу
ділової
англійської мови

Вінниця:
Видавництво
"Поділля", 2011

50

Верба Л.Г.,
Верба Г.В.

Граматика
сучасної
англійської мови.
Довідник

К.: Логос, 2010

29

Іщук Н.Ю.

Навчальний
посібник з
ділової
англійської мови

Вінниця: ВФЕУ,
2012. – 128 с.

37

Губернський
Л.В,
Надольний
І.Ф. та ін.

Філософія

К.: Вікар, 2006

31

Слободянюк

Філософія

Вінниця: ВФЕУ,

98

2.

Філософія
науки

Видавництво , рік
видання

Кількість
примірникі
в

П.С.
3.

4.

Інформаційні
технології в
наукових
дослідженнях

Методологія
наукових
досліджень

Маслов В.П.

Інформаційні
системи і
технології в
економіці

К.: «Слово»,
2013

30

Бутинець
Ф.Ф. та ін.

Інформаційні
системи
бухгалтерського
обліку

Житомир: ПП
"Рута", 2012.

50

Івахненков
С.В.

Інформаційні
технології в
організації
бухгалтерського
обліку та аудиту

К.: Знання-Прес,
2013.

13

Матюха М.М.

Інформаційні
системи і
технології в
обліку

Харків:2012

12

Крушельниць
ка О.В.

Методологія та
організація
наукових
досліджень:
Навчальний
посібник

К.: Кондор,
2013.

20

Основи наукових
досліджень

К.: Вища школа.
2007.

60

Боковець В.В.

Методологія і
організація
наукових
досліджень

Вінниця: ВФЕУ,
2012.

190

Пиндик О.Г.,
Габа І.М.

Методика
викладання у
вищій школі

Вінниця: ВФЕУ,
2015.

98

Артемова Л.В.

Педагогіка і
методика вищої
школи

К.: Кондор,
2008.

15

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої
школи

К.:
Академвидав,

4

Білуха М.Т.

5.

Методика
викладання у
вищій школі

2013

2010.
6.

Система
облікового
забезпечення
управління
підприємств

Бутинець
Ф.Ф. та ін.

Бухгалтерський
управлінський
облік

Житомир: «ПП
Рута», 2012

12

Малюга Н.М.

Управлінський
облік

Житомир: ЖІТІ,
2011

10

Нападовська
Л.В.

Управлінський
облік

К.: Книга, 2014

30

Лень В.С.

Управлінський
облік

К.: Знання-прес,
2010

20

Бухгалтерський
облік на
підприємствах

Хмельницький,
2012.

90

Кругляк Б.С.

7

8

Методологія
організації
податкових
розрахунків та
звітності

Система
фінансового

Крисоватий
А.І.

Податкова
система

Тернопіль:
Карт-бланш,
2014

30

Онисько С.М.

Податкова
система

Львів:
«Магнолія
Плюс», 2014

30

Загородній
А.Г., Корягін

Аудит: теорія і

К.: Каравела,

1

контролю

9

М.В. та ін.

практика

2012

Білуха М.Т.

Теорія
фінансовогосподарського
контролю і
аудиту

К.: Каравела,
2014

Кучерявенко
М.П.

Фінансове право
України

К.: Юрінком
Інтер, 2010

10

Орлюк О.П.

Фінансове право

К.: Юрінком
Інтер, 2012

12

Історія розвитку
галузі

1

С.В.
Мочерний

Історія
економічних
вчень

К.: «Центр
навчальної
літератури»,
2014

15

Лісовицький
В.М.

. Історія
економічних
учень

К.: Вікар, 2012

30

Лановик Б.Д.
та ін.

Економічна
історія

К.: Вікар, 2011

30

Євась Т.В.

Історія економіки
та економічної
думки

Вінниця:
ВФЕУ,2014

40

Ректор

П.Г. Білоконний

Таблиця 11.3
Перелік фахових періодичних видань
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Найменування фахового періодичного видання
Бухгалтерський облік і аудит
Все про бухгалтерський облік
Аудитор України
Економіка України
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики
Економіка. Фінанси. Право
Фінанси України
Економіка Вінниччини
Економіка і управління
Податки та бухгалтерський облік
Регіональна бізнес-економіка та управління

Ректор

П.Г. Білоконний

Роки
надходження
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2015-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016

Таблиця 12.1
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування показника
(нормативу)

Значення показника
(нормативу) за
третім освітньонауковим рівнем

Фактичне значення
показника

Відхилення
фактичного
значення показника
від нормативного

1. Кадрове забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі
освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за
підготовку здобувачів
вищої освіти, тимчасової
робочої групи (проектної
групи) з науковопедагогічних працівників,
на яку покладено
відповідальність за
підготовку здобувачів
вищої освіти за певною
спеціальністю

+

три особи, що мають
науковий ступінь та
вчене звання, з них
не менше двох
докторів наук

+

3 доктори
економічних наук,
професори:
Бутинець Ф.Ф.,
Кантаєва О.В.,
Боднар Т.П.,
2 кандидати
економічних наук,
доценти:
Тимрієнко І.Ю.,
Шевчук Л.П.

-

-

3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня
та/або вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю

-

2) наукового ступеня та
вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю

+

-

-

+

-

3) стажу науковопедагогічної та/або
наукової роботи не менш
як 10 років (до 6 вересня
2019 р. для початкового
рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)

+

+

-

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими) працівниками
відповідної спеціальності
за основним місцем
роботи (мінімальний
відсоток визначеної
навчальним планом
кількості годин):
1) які мають науковий
ступінь та/або вчене
звання (до 6 вересня 2019
р. для початкового рівня з
урахуванням педагогічних
працівників, які мають
вищу категорію)
2) які мають науковий
ступінь доктора наук або
вчене звання професора
3) які мають науковий
ступінь доктора наук та
вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних
компетентностей, науковопедагогічними (науковими)
працівниками, які є
визнаними професіоналами
з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):

80

100

+20

-

-

-

50

59

+9

1)
дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої
роботи за фахом

50

50

-

-

-

-

підпункти 1—12
пункту 5 приміток

+

+

+

+

-

-

-

-

3) з науковим ступенем
або вченим званням

-

-

-

8. Наявність трудових
договорів (контрактів) з
усіма науковопедагогічними
працівниками та/або
наказів про прийняття їх
на роботу

+

+

-

2) практичної роботи за
фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських
та лабораторних занять,
здійснення наукового
керівництва курсовими,
дипломними роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень
наукової та професійної
активності кожного з яких
засвідчується виконанням
за останні п’ять років не
менше трьох умов,
зазначених у пункті 5
приміток
7. Наявність випускової
кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець
відповідної або спорідненої
науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем
доктора наук та вченим
званням
2) з науковим ступенем та
вченим званням

2. Матеріально-технічне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
приміщеннями для
проведення навчальних
занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного
контингенту студентів та
заявленого обсягу з
урахуванням навчання за
змінами)

2,4

2,6

+0,2

2. Забезпеченість
мультимедійним
обладнанням для
одночасного використання
в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток
кількості аудиторій)

30

60

+30

1) бібліотеки, у тому числі
читального залу

+

+

-

2) пунктів харчування

-

+

3) актового чи
концертного залу

-

+

4) спортивного залу

-

+

5) стадіону та/або
спортивних майданчиків

-

+

6) медичного пункту

+

+

4. Забезпеченість
здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)

70

100

3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:

+30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для
виконання навчальних
планів

+

+

3. Навчально-методичне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису
освітньої програми

+

+

-

2. Наявність навчального
плану та пояснювальної
записки до нього

+

+

-

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої
програми з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану

+

+

-

4. Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану

+

+

-

5. Наявність програми
практичної підготовки,
робочих програм практик

+

+

-

6. Забезпеченість
студентів навчальними
матеріалами з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану

+

+

-

7. Наявність методичних
матеріалів для проведення
атестації здобувачів

+

+

-

4. Інформаційне забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
бібліотеки вітчизняними
та закордонними
фаховими періодичними
виданнями відповідного
або спорідненого профілю,
в тому числі в
електронному вигляді
2. Наявність доступу до
баз даних періодичних
наукових видань
англійською мовою
відповідного або
спорідненого профілю
(допускається спільне
користування базами
кількома закладами
освіти)

не менш як шість
найменувань

11

+5

+

+

-

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного
веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена
основна інформація про
його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових кадрів)
діяльність, навчальні та
наукові структурні
підрозділи та їх склад,
перелік навчальних
дисциплін, правила
прийому, контактна
інформація)

+

+

-

4. Наявність електронного
ресурсу закладу освіти,
який містить навчальнометодичні матеріали з
навчальних дисциплін
навчального плану, в тому
числі в системі
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

Ректор

30

100

П.Г. Білоконний

+70

