
 

 

 УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ 

«ПРО ПРОГНОЗ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 2020-

2021 Н.Р   ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РОБОЧИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ» 

 

Доповідачі: Гурман Олена Миколаївна – к.пед.н., декан 

факультету управління, маркетингу і фінансів ХКТЕІ, директор 

ХКК ХКТЕІ Леськова С. В. 

 

Відповідно до п.4 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту», на 

виконання умов Колективного договору ХКТЕІ на 2020-2022 роки (п.2.12) 

вчена рада вирішила: 

1. Внести зміни і доповнення до  робочих начальних планів для  

освітнього рівня молодший спеціаліст,  освітніх ступенів бакалавр, магістр у 

розрізі спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна 

справа, 081 Право. 

Відповідальні: декани факультетів, директор коледжу, декани 

факультетів, завідувачі відділень, завідувачі кафедр, голови циклових комісій 

Термін виконання: до 20 червня 2020 р. 

 

2. Встановити попередній граничний розмір навчального навантаження 

на 2020/2021 н.р. штатних науково-педагогічних працівників на умовах 

повної зайнятості в межах 600 годин, для педагогічних працівників коледжу 

інституту – 720 годин. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, директор 

коледжу, голови циклових комісій 

Термін виконання: до 28 серпня 2020 р. 



 

3. Планувати обсяги навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників згідно з Положенням про норми часу для планування та обліку 

навчальної, основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 

науково-педагогічних працівників ХКТЕІ та педагогічних працівників ХКК 

ХКТЕІ 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, директор 

коледжу, голови циклових комісій. 

Термін виконання: до 28 серпня 2020 р. 

 

4. З урахуванням результатів вступної кампанії провести уточнений 

розрахунок навчального навантаження на 2020-2021 н.р. та кількості ставок 

науково-педагогічних та педагогічних працівників з урахуванням реалізації 

цільових компетенцій підготовки фахівців. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, директор 

коледжу, голови циклових комісій. 

 

Термін виконання: до 28 серпня 2020 р. 

 

5. Здійснити рецензування освітньо-професійних програм для  

освітнього рівня бакалавр і магістр спеціальності «Підприємництво», для  

освітнього рівня бакалавр спеціальностей  «Готельно-ресторанна справа» та 

«Маркетинг». 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 28 серпня 2020 р. 

 

 

Вчений секретар                                                                О.  Гурман 

 


