МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ВФЕУ
План роботи
Вченої ради Вінницького фінансово-економічного
університету
на 2015-2016 навчальний рік
Серпень 31 серпня 2015 р.
1. Звіт про роботу університету у 2014-2015 навчальному році.
2. Підсумки роботи у 2014-2015 навчальному році та завдання колективу
університету щодо організації навчально-виховного процесу у 2015-2016
навчальному році.
3. Затвердження графіку навчального процесу на 2015-2016 навчальний
рік.
4. Затвердження Звітів голів Державних екзаменаційних комісій.
5. Затвердження планів роботи на 2015-2016 навчальний рік.
6. Про присвоєння вченого звання доцента викладачам університету.
Жовтень 13 жовтня 2015 р.
1. Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо набору
студентів на 1-й курс навчання та для продовження навчання в бакалавраті та
магістратурі.
2. Про стан підготовки до акредитації спеціальностей за освітнім рівнем
«магістр» на випускових кафедрах.
3. Про рекомендацію до друку журналу «Регіональна бізнес-економіка та
управління».
Листопад 10 листопада 2015 р.
1. Про підсумки проведення комплексних контрольних робіт та
затвердження акредитаційних матеріалів з підготовки магістрів за
спеціальностями: «Економічна кібернетика», «Облік і аудит» та «Менеджмент
організацій».
2. Про підсумки успішності студентів заочної форми навчання.
3. Про перспективи викладання окремих навчальних дисциплін
іноземними мовами.
Грудень 16 грудня 2015 р.
1. Про активізацію роботи професорсько-викладацького складу щодо
організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів.

2. Про розробку та затвердження нових освітніх програм.
3. Звіт про роботу бібліотеки університету за 2015 рік.
Січень 26 січня 2016 р.
1. Про виконання плану науково-дослідної роботи університету за 2015
рік та перспективні напрями розвитку наукової та інноваційної діяльності.
2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету за 2015
рік.
Лютий 23 лютого 2016 р.
1. Про підсумки успішності студентів денної форми навчання у першому
семестрі 20125-2016 навчального року.
2. Про хід виконання Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в університеті.
Березень 29 березня 2016 р.
1. Про діяльність органів студентського самоврядування та наукового
товариства.
2. Про використання активних методів навчання у процесі підготовки
фахівців на кафедрі фінансів.
Квітень 12 квітня 2016 р.
1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та Державної
атестації студентів.
2. Про стан комп’ютеризації навчального процесу та запровадження
елементів дистанційного навчання.
Травень 10 травня 2016 р.
1. Про розширення міжнародних та партнерських зв’язків університету з
вищими закладами освіти.
2. Про хід виконання Положення про організацію освітнього процесу на
випускових кафедрах університету.
Червень 14 червня 2016 р.
1.Про заходи з підготовки матеріально-технічної бази університету до
нового навчального року та роботи в зимових умовах.

Рішення Вченої ради
Вінницького фінансово-економічного університету
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 29 березня 2016 р. (Протокол № 8)
І. «Про діяльність органів студентського самоврядування»
1. Інформацію голови студентської ради Русанюк Аліни прийняти до
відома.
2. Визнати в цілому позитивною роботу студентської ради та її голови.
3. Рекомендувати органам студентського самоврядування активніше
відстоювати законні права та інтереси студентів, спрямовувати зусилля на
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, сприяти розвитку
науково-дослідної, культурно-виховної та спортивно-масової роботи серед
студентської молоді.
4. Проректору з виховної роботи, завідувачам кафедр, керівникам
структурних

підрозділів

університету

та

кураторам

академічних

груп

забезпечити дієву підтримку позитивних ініціатив студентської ради, всіляко
сприяти розповсюдженню інформації про здобутки студентів у ЗМІ, приймати
активну участь у проведенні культурних заходів та спортивних змагань.
ІІ. Затвердження Ліцензійних матеріалів по підготовці бакалаврів з
спеціальності 081 «Право» Економіко-правового коледжу ВФЕУ.
1.

Ліцензійних матеріалів по підготовці бакалаврів з спеціальності 081

«Право» Економіко-правового коледжу ВФЕУ затвердити
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 23 лютого 2016 р. (Протокол № 7)
«Про підсумки успішності студентів денної форми навчання у першому
семестрі 2015-2016 навчального року»
1.

Інформацію начальника навчального відділу Мусієнко

прийняти до відома.

О.Л.

2.

Завідувачам кафедр, головам циклових комісій, начальникам

відділів і служб у поточному семестрі мобілізувати особовий склад на
безумовне дотримання вимог Положення про організацію навчального процесу
в університеті та навчального плану, посилити контроль за дотриманням
студентами і викладачами навчальної дисципліни та норм педагогічної етики.
3.

Проректору з виховної роботи разом з інспекторами навчального

відділу та активістами Студентської ради до 02 березня 2016 р. організувати
написання листів-подяки батькам студентів, які мають найвищий рейтинг за
результатами успішності у 1-му семестрі.
4.

Проректору з виховної роботи разом з інспекторами навчального

відділу та активістами Студентської ради до 02 березня 2016 р. організувати
написання листів-подяки батькам студентів, які мають найвищий рейтинг за
результатами успішності у 1-му семестрі.
5.

Кураторам академічних груп активізувати профілактичну виховну

роботу зі студентами, які мають заборгованість з дисциплін, що вивчаються.
6.

З метою наближення кафедр та циклових комісій до студентів

частіше запрошувати їх на свої засідання, залучати до проведення наукових
досліджень, екскурсій на підприємства та установи, активніше вивчати їх
духовні потреби, особистим прикладом пропагувати здоровий спосіб життя.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 26 січня 2016 р. (Протокол № 6)
«Про виконання плану науково-дослідної роботи університету за 2015 рік
та перспективні напрямки розвитку наукової та інноваційної діяльності»
1.

Інформацію проректора з наукової роботи Бігуна П.П. прийняти до

відома.
2.

Звіт про виконання плану науково-дослідної роботи університету за

2015 рік затвердити.
3.

Перспективні напрями розвитку наукової та інноваційної діяльності

університету схвалити, до 05 лютого 2016 р. обговорити в усіх структурних

підрозділах та покласти в основу планування наукової роботи кафедр
університету та циклових комісій коледжу.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 16 грудня 2015 р. (Протокол № 5)
«Про активізацію роботи професорсько-викладацького складу щодо
організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів»
У доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
здійснено поглиблений аналіз роботи професорсько-викладацького складу
щодо організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів,
зокрема відзначено, що аудиторна СРС внесена до розкладу занять і
проводиться працівниками університету та студентами магістратури, викладачі
лише контролюють рівень проведення занять. Поза аудиторна самостійна
робота студентів у методичному плані забезпечена, її облік та оцінювання
здійснюються викладачами та враховується при проведенні підсумкового
контролю. Запропоновано систему заходів та рекомендацій використовувати
окремі елементи дистанційного навчання при проведенні традиційних форм
занять, для чого слід активізувати наповнення системи управління навчанням
методичними матеріалами та підготувати відповідну нормативно-правову базу.
1.

Інформацію Ярового А.М. прийняти до відома.

2.

Систему заходів з активізації роботи професорсько-викладацького

складу щодо організації і методичного забезпечення самостійної роботи
студентів та запровадження елементів дистанційного навчання схвалити та
забезпечити виконання протягом навчального року.
3.

Відповідальність за виконання даного рішення покласти на

завідувачів кафедр університету.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 24 листопада 2015 р. (Протокол № 4)
«Про затвердження Правил прийому до університету та економікоправового коледжу на 2016 рік»

1.

Інформацію

відповідального

секретаря

приймальної

комісії

Марченко Ю.Г. прийняти до відома.
2.

Правила прийому до університету та економіко-правового коледжу

на 2016 рік затвердити.
3.

До 30 листопада 2015 р. розробити та подати до МОН України Акт

узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу ВФЕУ.
4.

До 15 грудня 2015 р. розробити Положення про приймальну

комісію ВФЕУ.
5.

До 25 грудня 2015 р. заповнити та верифікувати Інформаційні

таблиці в Єдиній базі.
6.

До 31 грудня 2015 р. сформувати склад приймальної комісії на 2016

7.

Відповідальність за виконання даного рішення покласти на

рік.
секретаря приймальної комісії Марченко Ю.Г.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 10 листопада 2015 р. (Протокол № 3)
Про підсумки проведення ККР та затвердження акредитаційних матеріалів
з підготовки магістрів за спеціальностями: «Економічна кібернетика», «Облік і
аудит» та «Менеджмент організацій»
1.Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
прийняти до відома.
2. Акредитаційні матеріали з підготовки магістрів за спеціальностями:
«Економічна кібернетика», «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій»
затвердити та до 15 листопада 2015 р. спрямувати за призначенням.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 13 жовтня 2015 р. (Протокол № 2)
«Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо набору
студентів на 1-й курс навчання та для продовження навчання в бакалавраті та
магістратурі»

1.

Інформацію

відповідального

секретаря

приймальної

комісії

Марченко Ю.Г. прийняти до відома.
2.

З метою покращення ситуації з набором абітурієнтів у новому

навчальному році:
2.1. поглибити та розширити проведення профорієнтаційної роботи,
залучати до цього усіх працівників університету;
2.2. до 15 грудня 2015 р. розробити та затвердити Правила прийому на
2016 рік , враховуючи вимоги нового Закону України «Про вищу освіту» та
передбачену ним більшу автономію ВНЗ;
2.3. модернізувати рекламну кампанію у ЗМІ та на web-сайті університету;
2.4. брати активну участь у ярмарках професій, виставках навчальних
закладів з рекламою ВФЕУ;
2.5. 12 грудня 2015 р. провести на належному інформаційному та
організаційному рівні День відкритих дверей університету.
3.

Відповідальному секретарю та членам приймальної комісії до 20

грудня 2015 р. ознайомити з правилами прийому і забезпечити додатковою
інформацією щодо вступу усіх працівників університету та поглибити контроль
за якістю проведення профорієнтаційних заходів.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 31 серпня 2015 р. (Протокол № 1)
«Про підсумки роботи у 2014-2015 навчальному році та завдання
колективу університету щодо організації навчально-виховного процесу у 20152016 навчальному році »
У доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
здійснено поглиблений аналіз результатів діяльності колективу університету у
минулому навчальному році, відзначені досягнення, недоліки та особливості
організації навчального процесу, також сформульовані основні завдання
професорсько-викладацького складу та інших працівників на новий навчальний
рік у світлі вимог нового Закону України «Про вищу освіту» та нормативних
документів МОН України.

1.

Інформацію Ярового А.М. прийняти до відома.

2.

Головні зусилля професорсько-викладацького складу спрямувати на

підвищення якості викладання навчальних дисциплін, активізацію НДР та
оновлення інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.
3.

До 5 вересня 2015 р. навчальному відділу, завідувачам кафедр

внести корективи до внутрішніх нормативних документів, планів роботи на
2015-2016 навчальний рік, затвердити графіки відпрацювань академічної
заборгованості та привести в систему організацію навчального процесу у
відповідності до вимог нового Положення, затвердженого Вченою радою.
4.

План проведення Дня знань 1-го вересня 2015 р. с х в а л и т и.

5.

Висновки та рекомендації, викладені у Звіті про роботу у 2014-2015

н.р., доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
прийняти до неухильного виконання.
6.

Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого

проректора Драбаніч А.В.

