Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 12 квітня 2016 р. (Протокол № 9)
«Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та Державної
атестації студентів»
1. З метою забезпечення успішного виконання навчальних планів літню
заліково-екзаменаційну сесію та Державну атестацію випускників університету
провести у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у
терміни та у відповідності із графіком навчального процесу на 2015-2016
навчальний рік з 06.06.2016 р. по 26.06.2016 р.
2. Навчальному відділу (начальник Мусієнко О.Л.) до 5 травня 2016 р.
сформувати розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії та графік проведення
Державної атестації. До складання заліків та іспитів з дисциплін допускати
студентів за умови виконання навчального плану з цих дисциплін у повному
обсязі.
3. Завідувачам кафедр до 25.04.2016 р. провести засідання кафедр, на яких
обговорити завдання щодо підготовки до проведення сесії, організаційно
забезпечити її проведення та підготувати методичні матеріали до Державної
атестації.
4. Організаційно-методичному відділу (начальник Лопатюк Р.І.) до
06.05.2016 р. підготувати всю необхідну навчально-методичну документацію на
допомогу викладачам у проведенні літньої заліково-екзаменаційної сесії та
перевірити комплектність папок екзаменатора.
5. Начальнику відділу кадрів (Чиженко І.В.) до 15.04.2016 р. підготувати
проект наказу по університету про проведення літньої заліково-екзаменаційної
сесії.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи Ярового А.М.

Рішення Вченої ради Вінницького фінансово-економічного університету
від 17 травня 2016 р. (Протокол № 10)
«Про хід виконання вимог Положення про організацію освітнього процесу
випусковими кафедрами університету»
Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної
роботи Ярового А.М., Вчена рада відмічає, що Положення про організацію
освітнього процесу є основним нормативним документом ВНЗ, отже, всі його
вимоги мають бути виконані. За результатами детального аналізу стану
виконання

Положення

випусковими

кафедрами

університету

випливає

висновок, що кафедри в цілому дотримуються зазначених вимог, але рівень
викладання деяких профільних навчальних дисциплін потребує подальшого
підвищення. Особливу увагу слід звернути на якість проведення самостійної
роботи студентів під керівництвом викладача, організацію всіх видів практик та
підготовку до підсумкової Державної атестації студентів.
Зважаючи на наведене, Вчена рада ухвалила:
1.

Випусковим

кафедрам

університету

продовжувати

чітко

і

неухильно дотримуватись всіх вимог Положення про організацію освітнього
процесу ВФЕУ, схваленого Вченою радою.
2.

Звернути увагу завідувачів кафедр на необхідність комплексного

підходу до забезпечення ефективності форм контролю рівня знань здобувачів
вищої освіти та посилити роботу із забезпечення якості вищої освіти
структурними підрозділами університету у новому навчальному році.
3.

Завідувачам

кафедр,

начальнику

навчального

відділу

до

15.06.2016 р. подати пропозиції щодо оновлення Положення про самостійну
роботу студенів, враховуючи можливості системи дистанційного управління
навчальним процесом та формування електронного каталогу бібліотеки
університету.
4.

З метою оптимізації навчального процесу на початку нового

навчального року проректору з виховної роботи (Моісеєнко С.І.) до 15 жовтня

2016 р. організувати та провести зустріч студентів з випускниками
університету.
5.

Контроль за реалізацією даного рішення покласти на першого

проректора Драбаніч А.В.

