
Проект ухвали 

вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту  

з питання 1 «Про удосконалення методичної та організаційної роботи щодо 

практичної підготовки студентів» 

 

Доповідач: перший проректор інституту к.е.н. Надієвець Л. М. 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією з форм організації 

освітнього процесу та обов'язковим компонентом освітньо-професійних програм 

для всіх ступенів вищої освіти, від якості виконання завдань якої залежить 

професійне становлення майбутнього фахівця. Тому заклад вищої освіти має 

забезпечити на високому організаційно-методичному рівні практичне навчання 

здобувачів освіти, інтегруючи освітній процес у реалії ринкового середовища. 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, вчена рада вирішила: 

 

1. З метою приведення нормативної документації ХКТЕІ, що регулює 

освітній процес, у відповідність до принципів ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу 

освіту» і Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, 

схваленої Розпорядженням КМУ від 19.09.2018 р. № 660-р, зважаючи на 

законодавчі зміни у нормативних документах МОНУ та Кабінету Міністрів 

України, поновити та подати на розгляд ректорату такі нормативні документи: 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу у ХКК ХКТЕІ, ХКТЕІ. 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень. 

1.2. Положення про організацію освітнього процесу у ХКТЕІ 

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів. 

1.3. Положення про проведення практики студентів ХКК ХКТЕІ 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень. 

1.4. Положення про проведення практики студентів ХКТЕІ 

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 30.01.2019 р.  



2. З метою практико-орієнтованого навчання та формування нової моделі 

підготовки конкурентоспроможних фахівців у ХКТЕІ, забезпечення опанування 

здобувачами вищої освіти професійного компоненту змісту вищої освіти: 

2.1. Створити робочу групу щодо впровадження елементів дуальної форми 

здобуття освіти у рамках реалізації науково-методичної проблеми ХКТЕІ. 

Відповідальні: перший проректор, директор коледжу 

Термін виконання: до 30.01.2019 р. 

2.2. Розробити Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 

інституті та план заходів щодо її реалізації. 

Відповідальні: перший проректор, директор коледжу 

Термін виконання: до 01.03.2019 р. 

2.3. Розробити Положення про впровадження елементів дуальної форми 

здобуття вищої освіти в освітній процес Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту. 

Відповідальні: перший проректор 

Термін виконання: до 01.04.2019 р. 

2.4. У рамках співпраці із стейкхолдерами сформувати базу потенційних 

підприємств для встановлення рівноправного партнерства закладів вищої освіти, 

роботодавців та здобувачів освіти з метою реалізації Концепції дуальної форми 

здобуття вищої освіти у ХКТЕІ. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр,  

голови циклових комісій  

Термін виконання: до 01.04.2019 р. 

  

 

 

 

            Вчений секретар                                                                О. С. Шкодіна  


