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                                                             УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ  

«ПРО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
РОБОТИ ХКТЕІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ» 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної та виховної  роботи ХКТЕІ,  

к. пед. н., Церклевич Вікторія Сергіївна. 

                                                                                     

Згідно положень статті 65 ЗУ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» (п.1-4), Статуту  ХКТЕІ 

(розділ 3, ст. 3.2) наукова та інноваційна діяльність у закладі вищої освіти є 

обов’язковою, невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 

інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності; особи, які навчаються у 

закладах вищої освіти, є суб’єктами наукової та інноваційної діяльності на рівні з 

науково-педагогічними працівниками. З метою досягнення основних цілей  наукової 

та інноваційної діяльності ХКТЕІ, зокрема підготовки фахівців інноваційного типу, 

вчена рада вирішила: 

 
1. Запровадити системний підхід у реалізації завдань студентської наукової 

роботи. На засіданнях кафедр сформувати, подати на розгляд і затвердження вченої 

ради консолідований перелік тем студентських наукових робіт  відповідно до галузей 

знань, спеціальностей, пріоритетних для ХКТЕІ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін виконання: 

- до 29 квітня 2019 р. подати перелік тем на розгляд ректорату; 

- 22 травня 2019 р. розглянути і затвердити на засіданні вченої ради. 

-  

2. Напрацьований досвід участі ХКТЕІ у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт МОН України у 2018-2019 н. р. схвалити. Відзначити 

високий рівень підготовки студентської наукової роботи за спеціальністю «Туризм», 

що здобула  друге місце за результатами всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт МОН України (виконавець – студент бакалаврату спеціальності 

«Менеджмент» Дьома М. Р., науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри соціально-

гуманітарних та загальноекономічних дисциплін Церклевич В. С.). 

 

3. Вважати результати участі студентів ХКТЕІ у всеукраїнських олімпіадах 

та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт МОН України головним 

критерієм якості роботи студентських наукових гуртків та студентського наукового 

товариства ХКТЕІ. 
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4. Розробити комплексний план заходів щодо забезпечення входження 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту до рейтингу 

«ТОП-200» українських ЗВО. 

Відповідальні:  

проректор з наукової роботи; 

проректор з науково-педагогічної і виховної роботи  

Термін виконання: 

- до 29 квітня 2019 р. подати план на розгляд ректорату; 

- 22 травня 2019 р. розглянути і затвердити на засіданні вченої ради. 

 

5. Керівникам НДР, термін виконання яких завершується у червні 2019 р., 

підготувати наукові звіти і супровідну документацію. 

Відповідальні:  

науково-педагогічні працівники – керівники НДР. 

Термін виконання: 

- 22 травня 2019 р. розглянути і затвердити  

звітні матеріали на засіданні вченої ради: 

- до 17 червня 2019 р. подати в УкрІНТЕІ, м. Київ. 

-  

6. Продовжити традицію проведення Всеукраїнської конференції студентів, 

аспірантів, молодих учених «Творчий пошук молоді – курс на ефективність». Кращих 

студентів-доповідачів  спрямувати до участі у XVI конференції ЗВО Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємств».  

Відповідальні: проректор з наукової роботи; 

проректор з науково-педагогічної і виховної роботи  

Термін виконання: 

- Всеукраїнську конференцію студентів, аспірантів, молодих учених «Творчий 

пошук молоді – курс на ефективність» провести ___ квітня 2019 р. 

- до 03 травня 2019 р. подати організаційному комітету НМК Укоопосвіта 

тези доповідей учасників конференції; 

- 23 травня 2019 р.  забезпечити участь студентів-представників ХКТЕІ у 

XVI конференції ЗВО Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємств», м. Львів, ЛУЕТ.  

 

 

 

 

 

 

 
 


