
 

                                                                                          

  УХВАЛА  

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З 

ПИТАННЯ 

 «Про підготовку до акредитації бакалаврських освітніх 

програм спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, 075 Маркетинг, 073 Менеджмент та  241 

Готельно-ресторанна справа у контексті науково-методичної 

активності» 

 

 
Доповідач:  к.пед.н., декан факультету управління, маркетингу і 

фінансів  Гурман  О.М. 

 

Основними критеріями ефективної діяльності ХКТЕІ є всеукраїнське та 

міжнародне визнання отриманих наукових результатів, публікаційна 

активність науково-педагогічних працівників, структурних підрозділів та 

колективу в цілому. Тому в останні роки в практику введено показники 

публікаційної активності вчених – індекси цитування, а також імпакт-

фактори видань, включених до наукометричних баз. Отримані індекси 

цитування вказують на ефективність і результативність діяльності інституту 

в цілому, а одним із показників інтегрованості ЗВО у європейський і світовий 

інтелектуальний простір є наявність наукових публікацій та індексу 

цитування у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web 

of Science, Copernicus, які є провідними і показовими при виконанні нових 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, будуть визначальними 

при акредитації освітніх програм у 2020-2021 н.р. 

 

Згідно положень ст. 36  ЗУ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»,  Положення про 

вчену раду  Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту, з метою пріоритетних напрямів діяльності, стратегії та перспектив 

напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХКТЕІ, 

вчена рада вирішила: 



 

 

1. Схвалити перелік  спеціальностей, які потрібно акредитувати у 2020-

2021 н. р., зокрема: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 075 Маркетинг, 073 Менеджмент та  241 Готельно-

ресторанна справа. 

 

2. Рекомендувати завідувачам кафедр, спеціальності яких мають бути 

акредитовані у 2020-2021 н. р., організувати роботу з підготовки 

пакетів документів. 

 

 

                          Відповідальні: декани факультетів,   завідувачі  кафедр   

           

                    Термін виконання: до  01 жовтня 2020р.  

 

 

           3. Завідувачам кафедр: 

- особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши 

особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі 

кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам 

ринку праці (подати звіт деканам до 04.09. 2020 р.); 

 

- забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою 

підвищення наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації 

новітніх наукових досліджень в практику викладання дисциплін, що 

закріплені за кафедрами; 

 

- звіти кафедр про навчально-методичну та наукову роботу за 2019-2020 н.р. 

розмістити на сайтах відповідних кафедр. 

 

                          Відповідальні: декани факультетів,   завідувачі  кафедр   

           

                    Термін виконання: до 28 серпня 2020р.  

 

                  

          4. Науково-педагогічним працівникам кафедр: 

- у термін до 04.09. 2020 р. завершити роботу над впровадженням в освітній 

процес дистанційних курсів і пакету навчально-методичного забезпечення 

для усіх дисциплін, що читатимуться кафедрами у першому семестрі 2020-

2021 н.р.; 

 



- активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому 

процесі,  організувати та провести семінари з метою обміну набутим 

досвідом і ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього 

процесу та моніторингу навчальної діяльності; 

 

- розміщувати на інформаційних веб-сторінках кафедр та у електронних 

дистанційних курсах підготовлені викладачами за результатами стажування 

(підвищення кваліфікації) наукові статті або інші матеріали; 

 

- застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до 

організації навчання; 

 

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях 

зарубіжних країн та індексованих у наукометричних базах, активізувати 

роботу над написанням індивідуальних і колективних монографій;  

 

- активізувати участь у науково-практичних конференціях, у тому числі 

закордонних; 

 

- підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників шляхом 

стажування в Україні та за кордоном; 

 

-продовжити роботу щодо покращення ефективності функціонування 

наукового парку з метою розвитку науково-технічної та інноваційної 

діяльності в університеті, раціонального використання наявного наукового 

потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів 

наукових досліджень і їх впровадження на ринку.  

 

                                                        Відповідальні: завідувачі  кафедр  та  

                                                          науково-педагогічні працівники 

                         

                    Термін виконання:до 02 листопада 2020р.  

 

 

5. Розробити та подати на затвердження тематику актуальних наукових 

досліджень науково-педагогічних працівників інституту. 
 

                                                        Відповідальні: завідувачі  кафедр  та  

                                                          науково-педагогічні працівники 

                         

                    Термін виконання: до 28 серпня 2020р.  
 

 

 



6. Забезпечити публікацію результатів наукових досліджень науково-

педагогічних працівників (не менше однієї наукової статті на рік в 

розрахунку на одного НПП) у наукових виданнях (журналах), які 

індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection. 

                                                        Відповідальні: завідувачі  кафедр  та  

                                                          науково-педагогічні працівники 

                         

                    Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р.  

 

7. Посилити контроль за виконанням умов контракту щодо публікацій 

результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників у 

наукових виданнях (журналах), які індексуються БД Scopus та Web of 

Science Core Collection. 

 

                                                        Відповідальні:  завідувачі  кафедр  та  

                                                          науково-педагогічні працівники 

 

                                   

                         

                    Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р. 

 

                                                      

 

8.  Здійснювати моніторинг публікаційної активності викладачів, кафедр, 

факультетів та інституту в цілому. 

  

                        Відповідальні: керівник навчально- методичного центру 

                                          

                    Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р. 

 

 

 

9. Відповідальність за виконання Ухвали покладається на завідувачів 

кафедр та деканів факультетів. 

 

10. Контроль за виконання Ухвали покладається на проректора з наукової 

роботи ХКТЕІ. 

 

 

 

 

Вчений секретар                                                          О.  Гурман 

 


