
                                                         УХВАЛА 

вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту з питання 

«Звіт про виконання індивідуальних планів роботи викладачів за І 

семестр 2019-2020 н.р.» 

 

Доповідачі: Завідувачі кафедр ХКТЕІ, голови циклових комісій ХКК ХКТЕІ. 

 

         Відповідно до  ст. 56 Закону України «Про вищу освіту», п. 6.9. 

Положення «Про організацію освітнього процесу у ХКТЕІ» (Наказ №88-О 

від 29.05.2018 р.), п. 2.3. Положення про планування та облік основних видів 

роботи науково-педагогічних працівників ХКТЕІ (наказ № 83-0Д від 

01.07.2019 р.), п. 3. Контракту з науково-педагогічним працівником ХКТЕІ, 

Вчена рада ухвалила: 

   1. Посилити інноваційну інтенсивність роботи всіх видів роботи 

передбачених в індивідуальних планах науково-педагогічних працівників 

ХКТЕІ.                                                                

                                                                       Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до: постійно 

   2. Активізувати міжкафедральне співробітництво у контексті реалізації 

науково-методичі проблеми інституту « навчання, як базова ідея формування 

інноваційної особистості фахівця», виконання НДР, проведення наукових 

форумів. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до: постійно 

 

 

      3. Посилити контроль за виконанням індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівників та планів  роботи кафедр щодо виконання 

індивідуальних завдань наукової роботи у відповідності до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності ( із змінами, внесеними згідно з 

Постановою НМУ № 347, від 10.05.2018 р.) підготовка і видання монографій 



підручників, навчальних посібників, публікацій у фахових виданнях та 

видання індексованих у наукометричних  базах scopus та web of science). 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до: постійно 

 

    4. Внести зміни до індивідуальних планів роботи НПП щодо проведення 

відкритих занять з обговоренням на засіданнях кафедр за участі працівників 

навчально-методичного центру. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до:15.09.2019р. 

    5. Інтенсифікувати співпрацю зі стейкхолдерами з метою підвищення 

якості забезпечення освітнього процесу у ХКТЕІ.  

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до:постійно 

     6. Підвищити  якість розробки і впровадження наявних навчальних 

посібників (схем, діаграм , слайдів тощо), інших видів методичної роботи. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                           Термін виконання до: 01.10.2019р. 

     7. Активізувати участь НПП в організації та проведенні науково-

методичних конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів тощо. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр, 

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до:постійно 

  8. Посилити відповідальність завідувачів кафедр, НПП за своєчасне, 

систематичне підвищення кваліфікації за різними формами.                                                                       

                                                             Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 



                                                                             Термін виконання до:постійно 

9. Планувати систематичне оновлення наскрізних програм практичної 

підготовки, їх змістовного і дидактичного наповнення. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до:постійно 

10. Актуалізувати методичні рекомендації та змістове наповнення 

самостійної роботи студентів у розрізі навчальної дисципліни на основі 

бізнес-кейсів та фахових періодичних видань. 

                                                              Відповідальні: завідувачі кафедр,  

науково- педагогічні працівники. 

                                                                            Термін виконання до:01.11.2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар                                                                            О. М. Гурман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


