
Проект ухвали  

Вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту з питання 3 

«Звіт про наукову діяльність ХКТЕІ за 2018 р. та план на 2019 рік» 

 

 Доповідач: проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, к.пед.н. 

Церклевич В. С. 

 

 Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти 

(далі – ЗВО) є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 

інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Це 

відповідає трактуванню інституту як закладу вищої освіти, що проводить 

фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і 

методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-

виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і підпорядковується 

вимозі впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення 

інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. 

 

 1. Відповідно до завдань наукової діяльності ЗВО, передбачених статтями 65, 69 

ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність», ст.42 ЗУ 

«Про освіту», відповідно до вимог ISO 900, кадрових вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 

30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 року 

№  347), Стратегії розвитку ХКТЕІ до 2020 року: 

 

1.1. Звіт про виконання плану наукової роботи ХКТЕІ за 2018 р. прийняти до 

відома. 

 

1.2. З метою виконання норми ЗУ «Про вищу освіту» щодо застосування нових 

наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою 

освітою, одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів (ст. 65 ЗУ «Про вищу освіту») затвердити 

внутрішньоінститутський норматив показників наукової роботи на рік з 

розрахунку на одного науково-педагогічного працівника в обсягах не менше, 

ніж:  

1.2.1 дві статті у фахових виданнях відповідно до профілю кафедри та дисциплін, 

які викладаються,  

1.2.2 один підручник, навчальний або навчально-методичний посібник з однієї 

дисципліни, що викладаються, 

1.2.3 підготовка одноосібної або співавторство в одній колективній монографії,  

1.2.4 стаття у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus або Web of 

Science – не менше, ніж одна за п’ять років,  

1.2.5 одна праця публікаційного або дискусійного характеру з фаху, 

1.2.6 підготовка і публікація наукових статей у співавторстві з магістрантами (у 

відповідності до обсягів керівництва магістерськими роботами), 

1.2.7 активне членство не менше ніж в одній професійній асоціації (спілці, 

об’єднанні), 



1.2.8 одна участь у міжнародній конференції (або закордонне стажування), 

1.2.9 одна студентська наукова робота – фіналіст внутрішньоінститутського 

конкурсу студентських наукових робіт, направлена на Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт МОН України або підготовка одного 

студента – учасники Всеукраїнської олімпіади у розрізі спеціальностей. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр 

Термін виконання: контроль на засіданнях кафедр, звіти на засіданні Вченої 

ради - червень, грудень 2019 р. 

 

1.3. Затвердити внутрішньоінститутський норматив показників річної наукової 

роботи кафедр (груп забезпечення спеціальності) в обсягах не менше, ніж:  

1.3.1 робота над реалізаціює однієї НДР, 

1.3.2 розробки, реалізації одного бізнес-проекту, проекту із залученням грантових 

коштів, проекту неформальної освіти, підвищення кваліфікації фахівців (тренінгові 

програма, система майстер-класів тощо), 

1.3.3 однієї статті з науково-методичного обґрунтування впровадження НМП 

ХКТЕІ «Продуктивне навчання як базова ідея формування інноваційної особистості 

фахівця» у розрізі фахової підготовки, 

1.3.4 одного кафедрального наукового-практичного форуму (семінару, 

конференції), 

1.3.5 змістового наповнення відповідного до профілю кафедри структурного 

підрозділу віртуального підприємства – навчальної платформи ХКТЕІ – ПАТ «Шанс» 

(формування бази бізнес-кейсів), 

1.3.6 продуктивне функціонування студентського наукового гуртка або клубу 

(здобутки у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах зі спеціальності, 

публікаційна активність, проведення форумів), 

1.3.7 створення офіційного сайту кафедри/сторінки у соціальних мережах, 

забезпечення присутності кафедри у медіапросторі. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр 

Термін виконання: упродовж 2019 р., згідно плану роботи кафедр 

 

1.4 Продовжити практику засідань робочих груп з виконання НДР, що 

зареєстровані в УкрІНТЕІ, забезпечити завершення планових робіт, підтвердити якість 

їх виконання довідками впровадження результатів отриманих досліджень, фаховими 

науковими працями, працями апробаційного, публіцистичного та дискусійного 

характерів. За результатами усіх НДР підготувати колективні монографії 

(електронний формат). 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи, керівники НДР 

Термін виконання: травень 2019 р. 

 

 1.5 Забезпечити виконання викладачами коледжу ХКТЕІ кадрових вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 

травня 2018 року №  347) у п. 30 «Види і результати професійної діяльності за 



спеціальністю», яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності. Проконтролювати виконання п.п. 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи, директор коледжу 

Термін виконання: червень, грудень 2019 р. 

 

 1.6 Продовжити практику систематичного контролю виконання індивідуальних 

планів роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників, шляхом 

щосеместрового здійснення самоаналізів відповідно до кадрових вимог Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 

року №  347) з наступним розглядом на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: 

перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи,  

Термін виконання: червень, грудень 2019 р. 

 

2. З метою формування сучасного наукового кадрового потенціалу ХКТЕІ, 

здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок: 

2.1. Забезпечити науково-методичний супровід науково-педагогічних 

працівників, які вступили до аспірантури; визначити кандидатури для вступу у 2019 

році. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи,  

Термін виконання: щомісячно, протягом  2019 р. 

 

2.2. Забезпечити виконання плану отримання вченого звання доцента для усіх 

без виключення науково-педагогічних працівників ХКТЕІ, які мають ступінь 

кандидата наук і відповідну кількість років науково-педагогічного стажу. 

 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи, вчений секретар 

Термін виконання: 30 червня 2019 р. 

 

2.4. Організувати і провести тренінг для аспірантів з методики підготовки 

наукових фахових статей і праць апробаційного характеру. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи,  

завідувач кафедри соціально-гуманітарної та  

загальноекономічної підготовки 

Термін виконання: січень 2019 р. 

 

2.5. Продовжити практику публікації наукових фахових статей з 

обґрунтування ролі кооперативних ЗВО в системі споживчої кооперації, висвітлити 

сучасний світовий досвід функціонування кооперативних ЗВО. 

Відповідальні: 

проректор з науково-педагогічної роботи,  



керівник навчально-методичного відділу 

Термін виконання: січень-лютий 2019 р. 

 

3. З метою посилення позитивного іміджу ХКТЕІ у зовнішньому середовищі, 

налагодження ефективної співпраці, напрацювання і комерціалізації результатів 

науково-практичних досліджень: 

 

 3.1. З метою реалізації компетентісного підходу у підготовці фахівців, 

виконання положень чинного законодавства та статуту ХКТЕІ щодо інтеграції ланок 

«освіта – наука – виробництво», здійснити науково-методичне обґрунтування 

програми дуальної співпраці між ХКТЕІ і ТОВ «Епіцентр К» 

Відповідальні: 

перший проректор, проректор з науково- 

педагогічної роботи, завідувачі випускових кафедр 

Термін виконання: січень 2019 р. 

 

3.2. Продовжити практику активної участі ХКТЕІ у неформальних проектах 

(рішення засідання Вченої ради від 21.12.2017 р.), що реалізовуються на базі 

Хмельницької обласної ради, Хмельницької обласної державної адміністрації, 

Хмельницької торгово-промислової палати, Хмельницької міської ради, їх 

структурних підрозділів, підприємств, громадських організацій тощо. 

  

Відповідальні: 

перший проректор, проректор з науково- 

педагогічної роботи, завідувачі випускових кафедр 

Термін виконання: щомісяця, упродовж 2019 р. 

 

3.3. Продовжити практику роботи викладачів коледжу та залучення його нових 

співробітників у програмі E-twinning+, розширювати можливості участі науково-

педагогічних працівників інституту у програмі Еразмус+. 

  

Відповідальні:  

перший проректор, проректор з науково- 

педагогічної роботи, директор коледжу 

Термін виконання: щомісяця, упродовж 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар                                                          О. С. Шкодіна 

 


