«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова Вченої ради
________________ проф. М.О. Соляніченко
« ______ » _________________ 2021 р.

ПЛАН
засідань Вченої ради
ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»
на 2021 – 2022 навчальний рік
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31 серпня 2021 р. (Протокол №1)
Підсумки роботи у 2020-2021 навчальному році та основні завдання на 20212022 навчальний рік (доповідач в.о. ректора Соляніченко М.О.)
Про заходи безпеки в Інституті пов’язані з пандемією коронавірусу Сovid19 у ПВНЗ
«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва». (доповідач Щерба
Ю.А.)
Про готовність інституту до нового навчального року та основні завдання на 2021 –
2022 н.р. (доповідачв.о. ректораСоляніченко М.О.)
Про
заміщення
вакантних
посад
науково-педагогічних
працівників
(доповідач Швець І.М.)
Про затвердження педагогічного навантаження на 2021 – 2022 навчальний рік
(доповідач Британська Н.Н.)
Про затвердження кошторису студентської ради інституту. (доповідач
Цирульник О.О.)
8 вересня 2021 р. (Протокол №2)
Про затвердження складу Вченої ради (доповідачБританська Н.Н.)
Про вдосконалення та оптимізацію освітнього процесу ПВНЗ ВІКОП (доповідач в.о.
ректора Соляніченко М.О.)
Розгляд та затвердження положень ВІКОП (доповідач Британська Н.Н.)
Про розгляд та затвердження Положення про планування й звітування науковопедагогічних працівників ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і
підприємництва»(доповідач Британська Н.Н.)
Про затвердження планів робіт кафедр. (доповідачізав. кафедри ТКШВ, ОФП)
Підсумки роботи приймальної комісії за 2021 – 2022 рік (доповідач відповідальний
секретар приймальної комісії Щерба Ю.А.)

12 жовтня 2021 р. (Протокол №3)
1. Про затвердження навчально-методичної документації викладачів кафедр. (доповідач
Британська Н.Н.)
2. Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки в підрозділах
інституту (доповідач Щерба Ю.А.)

3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та проблеми енергозбереження для
можливості забезпечення раціональної організації навчального процесу (доповідач
Щерба Ю.А.)
4. Різне.
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9 листопада 2021 р. (Протокол №4)
Про роботу та перспективи розвитку кафедри ТКШВ (доповідач Арапов О.С.)
Про підвищення кваліфікації викладачів (доповідач Щерба Ю.А.)
Про
організацію
наукової
роботи
студентів
економічного
напряму
(доповідачБілецька Н.В.)
Різне.
14 грудня 2021 р. (Протокол №5)
Про роботу та перспективи розвитку кафедр економічного розвитку
(доповідачБританська Н.Н.)
Розгляд та затвердження правил прийому у 2022 році (Британська Н.Н.)
Про основні результати діяльності інституту за напрямами у 2021р. (Соляніченко
М.О.)
Про
організацію
наукової
роботи
студентів
технологічного
напряму
(доповідачБілецька Н.В.)
Різне.

11 січня 2022 р. (Протокол №6)
1. Про річний план закупівель інституту (доповідач Швець І.М.)
2. Звіт про наукову роботу викладачів за 2021 рік. (доповідачБританська Н.Н.,
Захарова Е.А.)
3. Різне.
8 лютого 2022 р. (Протокол №7)
1. Аналіз підсумків зимової екзаменаційної сесії (доповідачМазуркевич О.П.)
2. Планування роботи Вченої ради на ІІ-й семестр 2021 – 2022н.р. (доповідач Британська
Н.Н.)
3. Різне.
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9 березня 2022 р. (Протокол №8)
Про затвердження фінансового плану на 2022 р. (доповідач Цирульник О.О.)
Про організацію вступної кампанії (доповідач Британська Н.Н.)
Про затвердження програм фахових випробувань на здобуття ОКР на фаховий
молодший бакалавр, бакалавр, магістр. (доповідачБілецька Н.В.)
Різне.

12 квітня 2022 р. (Протокол №9)
1. Про організацію, планування та матеріально-технічне забезпечення навчальнометодичного та виховного процесів у ВІКОПу на 2021 – 2022н.р.
(доповідачСоляніченко М.О.)
2. Розгляд та затвердження положень по ВІКОП (доповідач Мазур Г.О.)

3. Різне.
10 травня 2022 р. (Протокол №10)
1. Інноваційні шляхи розвитку інституту за напрямами діяльності (доповідач
проректорів)
2. Розгляд та затвердження положень по ВІКОП (доповідач Мазур Г.О.)
3. Різне.
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7 червня 2022 р. (Протокол №11)
Підсумки літньої екзаменаційної сесії та проходження державної атестації
(доповідачМазуркевич О.П.)
Розгляд та затвердження положень по ВІКОП (доповідач Мазур Г.О.)
Розгляд та затвердження навчальних планів ВІКОП (доповідач Білецька Н.В.,
Британська Н.Н., Мазур Г.О.)
Про стан виконання рішень Вченої ради у 2021 – 2022 н. р. та планування роботи
Ради на ІІ-й семестр 2022 – 2023н.р. (доп. Британська Н.Н.)
Різне.

Примітка:
У разі необхідності проводити позапланові (позачергові) засідання вченої
ради для вирішення (розгляду) актуальних питань.

Вчений секретар

Н.Н. Британська

