
ДЕКАНАТ ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 

 

Навчальні результати студентів залежать від ефективності діяльності 

багатьох взаємозалежних компонентів організаційної структури ВНЗ. І значне 

місце у цій структурі займає деканат факультету, від якості виконання ним своїх 

функцій безпосередньо залежать результати навчальної діяльності студентів – 

майбутніх економістів. 

Тісний зв’язок деканату із роботодавцями майбутніх фахівців дає 

можливість, ґрунтуючись на затверджених галузевих стандартах вищої освіти, 

надавати пропозиції при розробці моделі фахівця із виокремленими професійними 

компетенціями, на формування і розвиток яких і має бути спрямований 

навчальний процес. Така співпраця також сприяє реалізації у навчальній 

діяльності не тільки можливості проведення студентами практики на реальних 

підприємствах та їх подальшого працевлаштування, але й дає змогу 

відслідковувати зміни у економічній діяльності країни, які спричиняють 

необхідність постійного осучаснення навчальних програм відповідно до потреб 

ринкового середовища. І тут деканат має продукувати свої рекомендації щодо змін 

або розробки нових навчальних програм кафедрам ВНЗ, викладачі яких задіяні у 

навчальному процесі на факультеті.  

Ґрунтуючись на розробленій моделі фахівця, кафедри адаптують навчальні 

програми, виокремлюють навчальні результати, які мають бути оцінені у кінці 

вивчення тієї чи іншої дисципліни. У контексті цього вважаємо, що саме деканат 

має унікальні можливості проаналізувати міжпредметні зв’язки для уникнення 

дублювання навчальної інформації. Важливим є і узгодженість термінів 

проведення контрольних заходів із різних навчальних дисциплін, збіг яких 

призводить до перенавантаження студентів і зниження ефективності самого 

контролю. 



Організація ефективної самостійної роботи студентів, яка займає значну 

частину (до 2/3) навчального процесу, вимагає не тільки відповідного навчально-

методичного забезпечення, але й наявність вільного часу у студентів для її 

виконання. Важлива роль деканату при проведенні оцінювання розкладу 

навчальних занять, який має значний вплив на навчальні результати студентів і, як 

правило, представлений навчальним відділом. Ми виокремлюємо такі пункти, які 

повинні бути проаналізовані. 

1. Виділення особливої ролі лекції як важливої форми навчального 

процесу, на якій відбувається систематизація та узагальнення навчального 

матеріалу, здійснюється його засвоєння через активну діяльність студентів, 

створюються передумови для ефективного проведення практичних та 

семінарських занять. Цей висновок підтверджується проведеним нами 

дослідженням: лекції, які були поставлені у розклад після 3-х занять у п’ятницю, 

знизили на 15% навчальну успішність студентів у порівнянні з групами інших 

лекційних потоків. 

2. Наявність «вікон» між навчальними заняттями, які суттєво 

збільшують аудиторне навантаження на студентів і, відповідно, зменшують 

можливості для виконання ними завдань для самостійної роботи.  

3. Неефективний розподіл між видами навчальних занять в один день 

(наприклад, 3 лекції + 1 семінар, або тільки 2 практичних заняття тощо), що 

знижує їх результативність.  

У цьому контексті в 2013-2014 рр. нами було проведено дослідження серед 

студентів 1 курсу. Було поставлено питання: «Які, на Вашу думку, існують 

недоліки у розкладі навчальних занять», відповіді представлені на рис. 1.  

 



 
 

Рис. 1. Визначення студентами недоліків у розкладі навчальних занять 

 

Вважаємо, що деканат факультету також має проводити аналіз поточної 

успішності студентів. Для проведення такого дослідження необхідно визначити 

контрольні точки у семестрі, наприклад, один раз на місяць. У багатьох вишах 

України впроваджений електронний журнал, що дає змогу, використовуючи 

інформацію, розрахувати і порівняти середній рівень поточних навчальних 

результатів академічних груп. Наприклад, максимальна кількість балів, яку може 

отримати студент за семестр, – 50 балів. При проведенні аналізу виявилися такі 

результати: 

навчальна дисципліна 1 – 35 балів; 

навчальна дисципліна 2 – 30 балів; 

навчальна дисципліна 3 – 15 балів. 

  Таким чином, результати «Навчальної дисципліни 3» – мають бути 

детально проаналізовані деканатом для з’ясування причин: 

− незручний розклад; 

− недостатній рівень навчально-методичного забезпечення; 
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− проблеми в аудиторному фонді (відсутність, наприклад, затемнення 

вікон; недоліки у технічному забезпеченні тощо); 

− недостатній рівень професійної компетентності викладачів; 

− завищені вимоги навчальної програми до навчальних результатів; 

− завеликі за обсягом завдання для самостійної роботи з окремих 

дисциплін та ін. 

Питання усунення виявлених недоліків мають бути вирішені, не очікуючи 

кінця семестру. 

Деканат також є посередником між студентами та адміністрацією 

університету для висловлення студентами побажань, пропозицій, скарг, через, 

наприклад, використання e-mail, інших Інтернет-технологій. 

Ми проаналізували лише деякі аспекти діяльності деканату як суб’єкта 

управління навчальною діяльністю, але й вони мають суттєве значення у 

навчальній успішності студентів.  


