. Грищенко
__2016 р.

РІШЕННЯ
Вченої ради від 22 червня 2016 р.
«Про результати роботи кафедр та коледжів Університету за 2015-2016 н.р.»
Згідно з наказом «Про завершення 2015-2016 н.р. та підготовку Університету
до нового навчального року» від 01.06.2016 №115 в період з 01 по 13 червня 2016
року співробітниками Н М Ц У П Ф на чолі з директором центру в співпраці з деканами
факультетів, директорами інститутів та коледжів та завідувачами кафедр здійснено
перевірку роботи кафедр у 2015-2016 н.р. та їхньої готовності до роботи в новому
навчальному році.
Перевірено виконання плану роботи кафедр та коледжів, індивідуальних планів
роботи 1І11 і II111, якість навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених
за кафедрами та представлених у МСОГІ. Особлива увага зверталася на виконання
зауважень Де ржавної інспекції навчальних закладів отриманих під час перевірки у
травні 2016 р. Підведено підсумки рейтингового оцінювання діяльності НПП кафедр
та проаналізовано зведені результати роботи коледжів Університет)' у звітному році.
За результатами перевірки зроблено висновок:
усі кафедри та коледжі Університету виконали план роботи на 2015-2016
н.р. задовільно:
рівень готовності до нового навчального року, в цілому, задовільний.
Заслухавши доповідь т.в.о. проректора з НПР Гаркавенко С.С. про результати
роботи кафедр та коледжів у 2015-2016 н.р. та перевірки готовності до нового
навчального року. Вчена рада
ВИРІШИЛА:
1.

Інформацію т.в.о. проректора з НПР Гаркавенко С.С. про результати звітів

кафедр та коледжів за 2015-2016 н.р. та перевірку готовності до п о в о ю навчального
року взяти до відома.
2.

Провести внутрішній аудит кафедр на відповідність ліцензійним вимогам.

2 .1 .Т.в.о. проректора з 111ІР Гаркавенко С.С. до 01.09.2016 р. запропонувати
склад комісії з внутрішнього аудиту кафедр.
2.2. Директору Н М Ц У П Ф Моргулець О.В. до 01.09.2016 р. розробити програму
внутрішнього аудиту.
2.3. Комісії з внутрішнього аудиту провести перевірку кафедр до 20.10.2016 р.
Термін виконання: до 30.10.2016 р.
3.

Актуалізувати показники рейтингового оцінювання діяльності НГІП на

2016-2017 н.р.
3.1.

Деканам
механізм)

факультетів
рейтингового

пропозиції щодо
оцінювання

вдосконалення

діяльності

НПГІ

показників та
подати

комісії

створеній наказом по університету від 06.06.2016 р. №118 на розгляд до
25.06.2016 р.;
3.2.

Комісії зазначеній вище розглянути пропозиції і подати на затвердження
ректору проект змін до анкети рейтингового оцінювання діяльності

НПП

до 01.07.2016р.
3.3.

Проректор}' з І-ІПР та міжнародних зв'язків оприлюднити результати
рейтингового

оцінювання

діяльності

НПП

у 2015-2016

н.р.

на сайті

університету.
Термін виконання: до 01.09.2016 р.
4.
Керуючись рекомендаціями МОН

України (лист №

1/9-126 від

березня 2015 р.) щодо особливостей організації освітнього процес}
максимальне

навчальне

навантаження

на

одну

ставку

13

встановити

науково-недагогічного

працівника на 2016-2017 н.р. у розмірі 750 год. Максимальне навчальне навантаження
на одну ставку педагогічного працівника коледжів залишити у розмірі 700 год.
Зменшення м а к с и м а л ь н о ю навчального навантаження на одну ставку НПП не є
підставою

для

збільшення

чисельності

штатних

одиниць

НПП.

Збільшення

чисельності штатних одиниць НПП допускається тільки у разі суттєвого збільшення
контингенту студентів.
Термін виконаний: до 25.08.2016 р. (уточнення навантаження і розподілу)
5.

Директору Н.МЦУПФ Моргулець О.Б. забезпечити складання Графіку

освітнього процесу та розкладу аудиторних занять осіннього семестрі 2016-2017 н.р.
згідно з технологічною картою енергопостачання в період опалювального сезону.
5.1. Спланувати

відпрацювання

аудиторної роботи

відповідно до робочих

планів осіннього семестру в повному обсязі у вересні-жовтні 2016 р.
дотри муючись нормативів планування навчальної роботи студента;
5.2. Спланувати

в

співпраці

з

деканами

факультетів

облік

і

контроль

проведення самостійної роботи студентами у листопаді 2016 р. через
електронний журнал та роботи НП П через графіки консультування.
Термін виконання: до 28.08.2016 р.
6.

Завідувачам кафедр:

6.1.

Чітко дотримуватися нормативних показників при розподілі навчального

навантаження між НПП

кафедри (виконання заходів направлених на виконання

зауважень Д1НЗ). а саме:
-

не допускати перебільшення навчального навантаження (750 год.) на одну
ставку НПП;

-

при розподілі ю д и н на проведення лекційних і практичних (лабораторних)
занять, кількість лекційних не повинна перебільшувати 250 год.;

-

до

чигання

допускаються

лекцій
тільки

та

керівництва
НПП,

які

дипломними

мають

роботами

науковий

ступінь

(проектами)
та

освіту

(підвищення кваліфікації, наявність відповідних фахових публікацій), що
відповідає дисципліні та науковому напрямку дипломної роботи (проекту);

створеній наказом по університету від 06.06.2016 р. №118 на розгляд до
25.06.2016 р.;
3.2.

Комісії зазначеній вище розглянути пропозиції і подати на затвердження
ректору проект змін до анкети рейтингового оцінювання діяльності

НПП

до 01.07.2016р.
3.3.

Проректор)

з НПР га міжнародних зв'язків оприлюднити результати

рейтингового

оцінювання

діяльності

НПП

у 2015-2016

н.р.

на сайті

університету.
Термін виконання: до 01.09.2016 р.
4.

Керуючись рекомендаціями

МОН

України (лист №

1/9-126 від

13

березня 2015 р.) щодо особливостей організації освітнього процесу встановити
максимальне

навчальне

навантаження

на

одну

ставку

науково-педагогічного

працівника на 2016-2017 н.р. у розмірі 750 год. Максимальне навчальне навантаження
на одну ставку педагогічного працівника коледжів залишити у розмірі 700 год.
Зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку НП П не є
підставою

для

збільшення

чисельності

штатних

одиниць

НПП.

Збільшення

чисельності штатних одиниць НПП допускається тільки у разі суттєвого збільшення
контингенту студентів.
Термін виконання: до 25.08.2016 р. (уточнення навантаження і розподілу)
5.

Директор)' Н М Ц У П Ф Моргулець О.Б. забезпечити складання Графіку

освітнього процесу та розкладу аудпторних занять осіннього семестрі 2016-2017 н.р.
згідно з технологічною картою енергопостачання в період опалювального сезону.
5.1. Спланувати

відпрацювання

аудиторної роботи

планів осіннього семестр)

відповідно до робочих

в повному обсязі у вереені-жовтні 2016 р.

дотримуючись нормативів планування навчальної роботи студента;
5.2. Спланувати

в

співпраці

з

деканами

факультетів

облік

і

контроль

проведення самостійної роботи студентами у листопаді 2016 р. через
електронний журнал та роботи НП П через графіки консультування.
Термін виконання: до 28.08.2016 р.
6.

Завідувачам кафедр:

6.1.

Чітко дотримуватися нормативних показників при розподілі навчального

навантаження між НГІП кафедри (виконаний заходів направлених на виконання
зауважень Д1НЗ). а саме:
-

не допускати перебільшення навчального навантаження (750 год.) на одну
ставку НПП;

-

при розподілі ю д и н на проведення лекційних і практичних (лабораторних)
занять, кількість лекційних не повинна перебільшувати 250 год.;

-

до

чигання

допускаються

лекцій
тільки

та

керівництва
НПП,

які

дипломними

мають

роботами

науковий

ступінь

(проектами)
та

освіту

(підвищення кваліфікації, наявність відповідних фахових публікацій), що
відповідає дисципліні та науковому напрямку дипломної роботи (проекту);

-

при

розподілі

годин

на

консультування

дипломним

проектуванням

за

науковим керівником (не залежно від частки ставки, на яку зарахований)
закріплюється не більше 8 дипломних робіт (проектів), з яких не більше 5
магістерського рівня.
Термін виконання: протягом 2016-2017 н.р.
6.2.

Посилити контроль за заповненням індивідуальних планів НПП.

Термін виконання: постіймо
6.3.

Забезпечити

підготовку

акредитаційних

справ

за

освітніми

програмами ОКР «Спеціаліст». ОР «Магістр», які зобов'язані пройти
первину або планову акредитацію в 2016-2017 н.р. (Додаток 1).
Термін виконання: до 30.10.2016 р.
6.4.

Забезпечити розробку нових і оновлення існуючих Е11МК дисциплін,

закріплених

за

кафедрами

на

2016-2017

н.р.

і

їхнє

своєчасне

представлення у МСОП.
Термін

виконання:

дисципліни

осіннього

семестр}1 до

01.09.2016

р.;

весняного семестру - до 01.02.2017 р.
6.5.

Забезпечити

підвищення

кваліфікації НПП

кафедр

відповідно до

ліцензійних умов.
Термін виконання: до 01.12.2016 р.
7.

Контроль за виконання рішення покласти на т.в.о. проректора з НПР

аркавенко С.С.

Додаток 1
Перелік спеціальностей, що підлягають акредитації у 2016-2017 н.р.
1.
Напрями підготовки і спеціальності, які будуть проходити акредитацію згідно
Постанови КМУ від 09.08.2001р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» в 2016-2017 н.р.
№№
з/п
1
2

4
5
6

Шифр та назва напряму
підготовки/спеціальності
8.18010012 Управління
інноваційною діяльністю
5.02020701 Дизайн (підготовка і
перепідготовка)
5.02020702 Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика (підготовка та
перепідготовка)
5.02021 101 Художнє
фотографування (підготовка та
перепідготовка)
5.05160201 Швейне виробництво
5.14010202 Організація
побутового обслуговування
(підготовка і перепідготовка)

Факультет
ЕБ

Випускова
кафедра

Примітка

Ми

Первинна
акредитація
доЗ 1.01.2017

Коледж К1ІУТД

Чергова
акредитація

2.
Для забезпечення можливості видачі випускникам, що навчаються (зимовий
набір) і будуть навчатись (за результатами вступної кампанії 2016р.) документів про освіту
державного зразка >2016-2017 н.р. будуть проходити акредитацію:
- всі освітні програми 0К Р спеціаліста, причому освітні програми, за якими здійснено
зимовий набір 2016р.. повинні акредитуватись до випуску студентів 31.01.2017р. Це такі як:
Дата
Нипускова
На ша освітньої програми
№№
випуску
Факультет
кафедра
О К Р спеціаліста
з/п |
студентів
ЕБ
ОА
Облік і аудит в промисловості
1
Фінансовий менеджмент у сфері
2
ФФЕБ
ЕБ
бізнесу
31.01.2017
економіки
РІІТ
Нконом іка п ідп риє мства
3
Конструювання та технології
ГМД та П ІП
РІП
4
швейних виробів
ПІ
IIГІ
Го с под а рс ь ко-право ва д іял ь н іст ь
5
Всі інші освітні програми повинніі пройти аі р^ иггацію до 30.06.2017р.

- всі освітні програми ступеня магістра, причому освітні програми, за якими здійснено
зимовий набір 2016р.. повинні акредитуватись до випуску студентів 30.06.2017р. Це такі як:
------- --— -------- ... ---№№

з/п

Назва освітньої програми
ОКР спеціаліста

)— ....................... ....і
Факультет

Вшіускова
кафедра

Да і а
випуску
студентів

ЕКМр
Бізнес-аналі'тика
БИ
Бізнес-економіка
ОД
Облік і аудит в промисловості
3
Фінансовий менеджмент у сфері
Ф ФЕБ
4
ЕБ
бізнесу
N411
Управління розвитком організації
5
ЕКМр
Комун і каці йни й маркетинг
6
Ф і н а 11 с о в о - е к о 11 о м і ч н а б е з и е к а
Ф Ф ЕБ
7
с у б ’е кт і в го с н од а р іо в а и н я
Г1Б
Бізнес дідм і ніеі руванпя
8
ПГІ
І1Б
” ч ..~ Малий та середній бізнес
1нформаційні техпології
і
і! ; і
і
10
проектування
~~ ЕМС
МКТ
11
Електропобутова техніка
30.06.2017
Якість, стандартизація та
КІТВТ
12
сертифікація
Моделювання, конструювання та
1
Е110
Дизайну
художнє оздоблення виробів легкої
13
промисловості
Конструювання та технології
ТК Ш В
14
швейних виробів
тем
Проектування взуття та
КІ ННІ
15
галантерей них виробів
1 1 15
Технологія 'іа д и ш і м тр пк оіа жу
1о
ЕЕХ
Гехн і ч на е; іе ктрох і м і я
17
і
Хімічні технології переробки
11
ХБТ
ПИТІ IXВ
18
полімерних і а композиційних
1
матеріалів
|
Всі інші освітні програми повинні пройти акредитацію до 31.01.2018р.
1
о
“

