Ухвала

Вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
з питання «Про філософію якості освіти: основні завдання на 2017-2018 навчальний
рік»
(протокол № 1 від 30.08.2017 р.)
Доповідач: перший проректор інституту к.пед.н. Дзяна О. С.

1.

1.1.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, вчена рада вирішила:
З метою приведення нормативної документації ХКТЕІ, що регулює освітній
процес, у відповідність до принципів ЗУ «Про вищу освіту» і «Стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»
Європейської асоціації, зважаючи на законодавчі зміни у нормативних
документах МОНУ:
Внести зміни у «Положення про організацію освітнього процесу у ХКТЕІ»,
відповідно до наказів та інструкційних листів МОН України,
провести
обговорення положення та подати пропозиції першому проректору.
Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, завідувачі кафедр.

2.

З метою підвищення рівня якісної успішності студентів, обговорити на засіданнях
кафедр та ц/к результати навчання студентів у 2016-2017 н.р. й подати пропозиції
заходів щодо її підвищення.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі відділень, завідувачі кафедр,
голови ц/к
Термін виконання: до 15.10.17 р.

3.
3.1.

З метою подальшої реалізації науково-методичної проблеми ХКТЕІ:
Забезпечити виконання завдань згідно визначених етапів її реалізації.
Відповідальні: перший проректор, директор коледжу, керівник навчальнометодичного відділу
Термін виконання: протягом року

3.2.

Продовжити рецензування навчальних та робочих навчальних програм дисциплін
у фахівців-практиків. Про результати доповісти на ректораті та адміністративній
раді коледжу.
Відповідальні: перший проректор, директор коледжу, керівник навчальнометодичного відділу
Термін виконання: до 01.11.17 р.

4.

Встановити терміни подачі звіту про виконання індивідуального плану
викладача:
- за І семестр - до 10 грудня поточного н.р.;
- за II семестр - до 10 червня поточного н.р.;
Відповідальні: перший проректор, директор коледжу.

5.

З метою вдосконалення контролю за виконанням завдань самостійної роботи
студентів, впровадити в освітній процес навчальну платформу Моосіїе.
Відповідальні: керівник відділу навчально-інформаційного забезпечення та
технічних засобів навчання, декани факультетів, завідувачі відділень
Термін виконання: протягом року

6.

Проаналізувати реалізацію Концепції формування іншомовної комунікативної
компетенції студентів ХКТЕІ. Про результати доповісти на засіданні ректорату та
адміністративній раді коледжу.
Відповідальні: завідувач кафедри
дисциплін, викладачі іноземної мови
Термін виконання: до 10.11.17 р.

ЕТФСГД,

голова

ц/к

загальноосвітніх

7.
7.1.

З метою підвищення професійного рівня науково-педагогічних та педагогічних
працівників:
Поновити план підвищення кваліфікації викладачів кафедр та циклових комісій,
передбачивши стажування на підприємствах роботодавців.
Відповідальні: завідувачі кафедр, голови ц/к
Термін виконання: до 08.09.2017р.

7.2.
7.3.

Вдосконалити якісний склад науково-педагогічних працівників кафедр, шляхом
захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Забезпечити науково-педагогічним працівникам умови для отримання вченого
звання.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи
Термін виконання: протягом року

8.

8 . 1.

З метою покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу:
Подати пропозиції на підписку періодичних видань на 2018 рік.
Відповідальні: завідувачі кафедр, голови ц/к
Термін виконання: до 15.10.2017р.

8.2 .

Розробити веб-сайт бібліотеки.
Відповідальні: директор бібліотеки, керівник відділу навчально-інформаційного
забезпечення та технічних засобів навчання
Термін виконання: протягом року

Проект ухвали підготувала вчений секретар:

