Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного
університету за 2016 – 2017 н.р.
Рішення Вченої радиВінницького фінансово-економічного університету від
11 квітня 2017 р. (Протокол № 8)
«Про підготовку до проведення Державної атестації студентів»
У доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
акцентовано увагу на результатах перевірки діяльності випускових кафедр
щодо підготовки до проведення Державної атестації студентів та наголошено
на необхідності ліквідації виявлених недоліків, зокрема у розробці та оновленні
методичного забезпечення окремих дисциплін, аналізі успішності студентів
заочної форми навчання.
1. Інформацію Ярового А.М. прийняти до відома.
2. За результатами обговорення питання начальнику навчального відділу
(Мусієнко О.Л.) до 15 квітня 2017 р. підготувати проект Наказу по
університету про підготовку до проведення Державної атестації та
заліково-екзаменаційної сесії і подати його на розгляд ректору.

Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 21 березня 2017 р. (Протокол № 7)
«Про роботу кафедри менеджменту щодо підвищення якості
викладання фахових дисциплін»
1. Інформацію завідувача кафедри менеджменту Луцяка В.В. прийняти до
відома.
2. Звіт про роботу кафедри менеджменту щодо підвищення якості
викладання фахових дисциплін з а т в е р д и т и.
3. Стан роботи кафедри щодо підвищення якості викладання фахових
дисциплін вважати задовільним.
4. Рекомендувати всім випусковим кафедрам посилити практичну складову
фахової підготовки студентів, особливо в частині розв’язання конкретних
ситуацій та використання активних методів навчання.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 14 лютого 2017 р. (Протокол № 6)
«Аналіз підсумків успішності студентів у першому семестрі
2016-2017 навчального року»

1. Інформацію начальника навчального відділу Мусієнко О.Л. прийняти до
відома.
2. Звіт навчального відділу про підсумки успішності студентів у першому
семестрі 2016-2017 навчального року схвалити.
3. До 20 лютого 2017 р. інспекторам навчального відділу сумісно із
завідувачами кафедр завершити визначення і оформлення рейтингових
показників за підсумками екзаменаційної сесії на спеціальних стендах та
довести інформацію до відома батьків студентів.
4. Редколегії газети «Вузівські вісті» у черговому випуску висвітлити
підсумки екзаменаційної сесії та досягнення і досвід кращих студентів.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 24 січня 2017 р. (Протокол № 5)
«Про виконання плану науково-дослідної роботи
університету за 2016 рік та затвердження плану НДР на 2017 рік»
1. Інформацію начальника наукового відділу Федорцової О.Г. прийняти до
відома.
2. Звіт про виконання плану науково-дослідної роботи університету за 2016
рік схвалити.
3. План НДР університету на 2017 рік з а т в е р д и т и.
4. Професорсько-викладацькому складу університету активізувати наукову
роботу над темами Державної реєстрації, проміжні звіти представити до
захисту до 15 червня 2017 р.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 27 грудня 2016 р. (Протокол № 4)
«Про хід виконання програми внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
У повідомленні проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
відзначено, що питання якості освіти завжди знаходилось у центрі уваги
адміністрації та членів Вченої ради університету. Основні підходи до
формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти розроблені
на підставі вимог Закону України «Про вищу освіту» (розділ V) і затверджені
ректором у 2015 році. Відповідно до затверджених заходів робота проводилась
за такими напрямками: моніторинг та перегляд освітніх програм;
оприлюднення системи оцінювання; підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу; наявність і публічність інформаційних систем тощо.
Акцент потрібно зробити сьогодні на якості освітніх програм з погляду як
роботодавців, так і європейських стандартів. Наразі настав час повністю
перейти на нові навчальні плани. Ключовою залишається проблема набору
студентів на відповідні спеціальності з врахуванням спеціалізації. Серед
недоліків – уповільнення розробки НМКД туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. Потрібно вдосконалювати рейтингову систему
оцінювання викладачів. В цілому найголовніше завдання університету – вийти
на принципово новий рівень якості освітньої діяльності, що забезпечить його
конкурентоспроможність
в
сучасних
складних
умовах.
1. Інформацію Ярового А.М. прийняти до відома.
2. Проректорам, декану факультету, завідувачам кафедр та відділів
активізувати процес виконання програми внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти, для чого:
- завідувачам кафедр (головам циклових комісій) забезпечити якісну
розробку освітніх програм та навчально-методичного забезпечення
дисциплін;
- начальнику відділу кадрів (Чиженко І.В.) до 20 січня 2017 р. скласти
графік направлення викладачів на стажування у 2-му семестрі та
довести його до відома завідувачів кафедр. Завідувачам кафедр та
головам
циклових
комісій
скерувати
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників на стажування у відповідності з профілем
професійного спрямування;
- начальнику відділу інтеграції навчання з виробництвом (Марченко
Ю.Г.), завідувачам кафедр, головам випускових циклових комісій
посилити роботу з якісного проведення виробничої практики студентів
з метою набуття ними виробничих компетенцій, активізувати зв’язки з
виробництвом (підприємствами, фірмами, установами Подільського
регіону). Для покращення фахової підготовки студентів до 15 лютого
2017 р. начальнику організаційно-методичного відділу (Лопатюк Р.І.)
спланувати та провести науково-методичний семінар викладачів
випускових кафедр з питання методики складання виробничих
ситуацій;
- до 15 березня 2017 р. декану факультету економіки та управління
(Громова О.Є.) розробити Положення про конкурс на заміщення
вакантних посад, опрацювати процедурні питання та створити
відповідну комісію;
- проректору з науково-педагогічної роботи (Яровий А.М.), начальнику
навчального відділу (Мусієнко О.Л.) з 1-го вересня забезпечити
повний перехід університету на нові навчальні плани;
- професорсько-викладацькому складу університету, викладачам
економіко-правового коледжу активніше підвищувати свою
педагогічну майстерність та науково-теоретичний рівень викладання,
ретельно підготуватись до проведення занять у 2-му навчальному
семестрі та оновити навчально-методичні комплекси дисциплін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора
Драбаніч А.В.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 29 листопада 2016 р. (Протокол № 3)
«Про підготовку до проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії»
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Ярового А.М.
прийняти до відома.
2. З метою забезпечення виконання навчальних планів у відповідності до
графіків навчального процесу провести зимову заліково-екзаменаційну
сесію на підставі «Положення про організацію освітнього процесу у
ВФЕУ» для студентів 1-5 курсів всіх спеціальностей з 12.12.2016 р. по
18.12.2016 р.
3. Термін канікулярної відпуски студентів спланувати з 09.01.2017 р. по
29.01.2017 р.
4. Аудиторні навчальні заняття для студентів університету розпочати за
розкладом занять 2-го семестру з 30.01.2017 р.
5. Начальнику навчального відділу (Мусієнко О.Л.) до 1 грудня 2016 р. за
результатами обговорення на засіданні Вченої ради підготувати проект
наказу по університету «Про проведення зимової заліково-екзаменаційної
сесії 2016-2017 навчального року».
6. Завідувачам кафедр взяти під особистий контроль процес ліквідації
академічної заборгованості студентами денної та заочної форм навчання,
забезпечити вчасне інформування студентів стосовно переліку питань, що
виносяться на підсумковий контроль.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 29 листопада 2016 р. (Протокол № 2)
«Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо набору студентів
на 1-й курс та для продовження навчання у магістратурі»
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Марченко
Ю.Г. прийняти до відома.
2. З метою радикального покращення ситуації з набором абітурієнтів у
новому навчальному році:
2.1. поглибити та розширити проведення профорієнтаційної роботи,
залучати до цього усіх працівників університету та студентів;
2.2. приймальній комісії до 15 грудня 2016 р. розробити та затвердити
Правила прийому на 2017 рік , враховуючи вимоги нового Закону
України «Про вищу освіту» та передбачену ним більшу автономію ВНЗ;

2.3. відповідальним особам модернізувати рекламну кампанію у ЗМІ та на
web-сайті університету;
2.4. всім завідувачам кафедр розробити конкретні плани активізації
профорієнтаційної роботи, брати активну участь у ярмарках професій,
виставках
навчальних
закладів
з
рекламою
ВФЕУ;
2.5. 26 листопада 2016 р. провести на належному інформаційному та
організаційному рівні День відкритих дверей університету.
3. Відповідальному секретарю та членам приймальної комісії до 20 грудня
2016 р. ознайомити з правилами прийому і забезпечити додатковою
інформацією щодо вступу усіх працівників університету та посилити
контроль за якістю проведення профорієнтаційних заходів.
Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 30 серпня 2016 р. (Протокол №1)
«Про підсумки роботи у 2015-2016 навчальному році та завдання щодо
організації навчально-виховного процесу у новому 2016-2017 навчальному
році»
1. Інформацію першого проректора Драбаніч А.В. прийняти до відома.
2. Головним
завданням
працівників
університету,
професорськовикладацького складу вважати продовження наполегливої імплементації
положень нового Закону України «Про вищу освіту», цілеспрямоване та
активне впровадження у навчальний процес новітніх педагогічних
технологій та методів навчання з метою підвищення якості освітньої
діяльності.
3. Всім працівникам університету:
- продовжувати підвищувати рівень фахової підготовки
випускників, забезпечуючи їх конкурентоспроможність на ринку
праці;
- наполегливо працювати над впровадженням Європейських
стандартів освіти в університеті через вдосконалення освітніх
програм за новими спеціальностями та спеціалізаціями;
- всіляко підвищувати рівень демократизації навчального
процесу через розвиток громадського та студентського
самоврядування.
4. Професорсько-викладацькому складу докласти максимум зусиль при
проведенніпрофорієнтаційної роботи, від ефективності якої буде значною
мірою залежати не тільки рейтинг, але й майбутнє університету.

