
 

ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МИТНОЇ СПРАВИ 

Стратегічні напрями розвитку кафедри 

1. Активізація роботи щодо залучення абітурієнтів через розвиток форм і 

методів співпраці з середніми загальноосвітніми закладами освіти 

шляхом: 

- укладання двосторонніх угод про співпрацю між ЗОШ та 

Університетом; 

- активізації профорієнтаційної роботи у ЗОШ закріплених регіонів 

шляхом регулярного проведення бесід, надання наочного 

матеріалу, налагодження співпраці з директорами шкіл; 

- запрошення учнів до участі у Дні відкритих дверей у межах 

загально-університетських заходів. 

2. Оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах 

компетентного підходу (узгодженого з Національною рамкою 

кваліфікацій) та з врахуванням потреб ринку та профільного 

Міністерства; підвищення якості освіти на основі : особистісної 

орієнтації та професійної спрямованості, залучення роботодавців до 

формування варіативної частини навчальних планів , а саме:  

- поглиблення інтеграції освіти з практикою, розвиток зв’язків 

кафедри з провідними організаціями, які формують попит на 

випускників кафедри , використання цих зв’язків для інтелектуального 

, кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу на 

потреби певного підприємства, або організації, що дозволить 

студентам поглиблено вивчити практичні аспекти професії, розвитку 

баз практик, працевлаштування випускників; 

- удосконалення змісту робочих навчальних планів з урахуванням 

професійної спрямованості їх викладання, оновлення структури 

дисциплін  кафедри відповідно до специфіки майбутнього фаху та 



результатів наукових досліджень даної галузі діяльності, а також 

державних документів та нормативів МОН України; 

- невпинне розширення дисциплін, що читаються на англійській 

мові; 

- розробка підручників та навчальних посібників з профільних 

дисциплін кафедри , що відповідає моделі підготовки фахівця до 

роботи у сфері митної справи з урахуванням міжпредметних зв’язків; 

- розробка та поліпшення навчально-методичної літератури для 

самостійно позааудиторної роботи студентів; 

- досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та 

відповідних умов і засобів її подання студентам; 

- інтеграція кафедри не лише до інформаційних ресурсів 

Університету, а й до інформаційного простору України і світової 

спільноти шляхом оприлюднення результатів наукових і навчально-

методичних ресурсів; 

- регулярне оновлення сайту кафедри, розміщення на ньому 

навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання 

за допомогою різного рівня комп´ютерних технологій. 

3. Розвиток сучасних засобів навчання (інтеграція традиційних та новітніх 

навчально-методичних та інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання, створення навчальних лабораторій, підготовка електронних 

посібників та підручників, розробка засобів контролю за виконанням освітніх 

стандартів): 

 - розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, 

стажування , консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта; 

 - розробка методів і технологій дистанційної освіти  та створення 

електронних науково-методичних матеріалів; 



 - розробка і запровадження в навчальний процес оновлених підходів до 

оцінювання знань студентів за модулями з використанням контролюючих 

програм та ПЕОМ. 

4. Покращення кадрового потенціалу кафедри. 

5. Вдосконалення наукової роботи кафедри . 

Напрямками вдосконалення наукової роботи є :  

- активізація роботи з підготовки і публікації результатів наукових 

досліджень у міжнародних наукових журналах та презентації їх 

на міжнародних наукових форумах шляхом відшкодування 

частини вартості такої публікації; 

- розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних 

проектах у сфері митної справи; 

- розвиток партнерських відносин щодо проведення спільних 

наукових досліджень з представниками як наукових структур, 

так і практиків. 

- Постійне впровадження науково-дослідних розробок кафедри в 

навчальний процес. 
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