
вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту з питання
«Про реалізацію науково-методичної проблеми інституту»

(протокол № 8 від 24.06.2017 р.)

Доповідач: перший проректор Дзяна О.С.
1. Продовжити реалізацію науково-методичної проблеми інституту у 2017-2018 н.р. З цією 

метою:
1.1. Здійснити письмове рецензування навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін 

кожної спеціальності на предмет відповідності їх реальному професійному середовищу. 
Відповідальні: перший проректор, директор коледжу, декани, завідувачі відділень, 
завідувачі кафедр, голови циклових комісій
Термін виконання : до 03.07.17 р.

1.2. Інтегрувати навчальні програми дисциплін з врахуванням ступеневої підготовки: 
молодший спеціаліст -  бакалавр -  магістр у контексті поглиблення ключових і 
професійних компетентностей фахівців.
Відповідальні : керівник навчального відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр, 
завідувачі відділень, голови циклових комісій 
Термін виконання : до 03.07.17 р.

2. Активно втілювати науково-методичну проблему у наскрізні навчальні ситуації у 
навчальних дисциплінах кожної спеціальності інституту та коледжу інституту. Зокрема:

2.1. Здійснити письмове рецензування наскрізних навчальних ситуацій з дисциплін у фахівців- 
практиків.
Відповідальні: декани, завідувачі кафедр,завідувачі відділень, голови циклових комісій 
Термін виконання : до 30.08.17 р.

2.2. Обговорити наскрізні програми практики (молодший спеціаліст -  бакалавр -  магістр) за 
участю фахівців практиків у контексті майбутніх посад випускників.
Відповідальні : проректор з НПР, зв’язків з виробництвом та маркетингу, заступник
директора коледжу
Термін виконання : до 30.08.17 р.

2.2.1. Поновити вимоги до звітної документації студентів за результатами практики у контексті 
вимог методики продуктивного навчання та дуальної освіти.
Відповідальні: проректор з НПР, зв’язків з виробництвом та маркетингу, завідувачі кафедр, 
голови циклових комісій

2.2.2. Визначити підприємства, які здійснюють діяльність відповідно до напрямів 
(спеціальностей) підготовки фахівців у ХКТЕІ, як бази для дуальної освіти й адаптації 
студентів до майбутньої професійної діяльності.
Відповідальні: проректор з НПР, зв’язків з виробництвом та маркетингу, заступник 
директора коледжу, завідувачі кафедр, голови циклових комісій 
Відповідальні: науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники

3. На кожне засідання науково-педагогічні працівники кожної кафедри, педагогічні 
працівники кожної циклової комісії зобов’язані надавати пропозиції до проекту рішення у 
відповідності до теми засідання вченої та педагогічної рад.
Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій, декани, завідувачі кафедр

4. Інформацію про стан виконання рішень вченої та педагогічної рад від 24.06.2017 р. 
заслухати на засіданні вченої та педагогічної рад 30.08.2017 р.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на вченого секретаря Шкодіну О.С.

Ухвала

Проект ухвали підготувала вчений секретар: О.С. Шкодіна


