ПРОТОКОЛ >Го6
засідання Вченої ради
Волинського інституту економіки та менеджменту
від 25 лютого 2016 року
ПРИСУТНІ:

доц. Байцим В.Ф.. доц. Степанюк О.М.,
дон. Ьоидарук С.Д., доц. Гвоздьов С.С..
доц. Власова А.М.. Стспанюк В.И..
доц. Муляр С.І І.. Ожема С.В..
проф. Оксаннч О.К., доц. Колісник М.В..
проф. Липчук В.В., проф. Ліпич Л.Г.,
доц. Кривовязюк І.В., доц. Нагорнова О.В..
доц. Милько І.П.. Яновець Л.І.. Павлова С.В.,
М иронкж Н.В.. Ш кльода Т.С.

Морилок (сіііінїі:

1. Про результати навчально-методичної і виховної роботи інституту у І семестрі та
організацію навчально-виховного процесу у II семестрі 2015-2016 навчального
року. Доповідач: Степанюк О.М.
2. І Іро підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії. Доповідач: Андрієнко О.С.
3. Звіт про результати наукових досліджень. Доповідачі: Крошка К.Л..
Лавренчук Л.ІІ.
Різне:
4. Про рекомендацію до друку фахового видання «Вісник ВІКМ»
14. Доповідач:
Лавренчук В.В.
1. СЛУХАЛИ: першого проректора Степанюк О.М., яка зазначила що важливий напрям
навчально-методичної роботи це наповнення навчального процесу
навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи
студентів і викладачів.
Навчально-методична робота ВІЕМ здійснюється відповідно до
затвердженого плану під керівництвом навчально-методичної ради.
На засіданнях навчально-методичної ради обговорюються найважливіші
питання методичного забезпечення навчального процесу, критерії
оцінювання знань студентів, проведення та результати контрольного зрізу
знань у студентів, підсумки заліково-екзаменаційної сесії, організація
роботи ДЕК і заходи щодо вдосконалення їх роботи та ін.
Відповідно до поданих завідувачами кафедр графіків, викладачами
проведені відкриті заняття, після відвідування яких, обговорювалися
методики і педагогічні прийоми, що застосовуються на зан яп ях зі
студентами, обговорювалися
використання різноманітних стилів
спілкування на лекціях і практичних за н я п я х . розглядалися принципі!
підготовки викладачів до занять, обговорювалися зауваження та недоліки
при проведенні занять, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності
викладачів нашого інституту та покращенню якості викладання.
Навчальне навантаження викладачів у І семестр 2015-2016
н. р.
виконано в повному обсязі:
Щодо організації навчально-методичної роботи у II семестрі, то на
підставі робочого навчального плану навчально-методичним відділом для

кафедр складається обсяг навчальних доручень з дисциплін, які не
читались за старими навчальними планами, або читались, але не
відповідають кількості кредитів до навчального плану, затвердженого у
2011 році.
ВИСТУПИЛИ: Муляр С.П.. яка запропонувала результати навчально-методичної і
виховної роботи інституту' у І семестрі вважати задовільними іа
інформацію щодо організації навчально-виховного процесу у II семестрі
2015-2016 навчального року взяти до відома.
УХВАЛИЛИ: результати навчально-методичної і виховної роботи інституту у І
семестрі вважати задовільними та інформацію щодо організації навчальновиховного процесу у II семестрі 2015-2016 навчального року взяти до
відома.
Голосували: "за” - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: завідувача навчально-методичного відділу Андріенко О.С.. яка
розповіла присутнім про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Зимова сесія поточного навчального семестру пройшла без зривів,
своєчасно, за встановленими правилами відповідно до «Положення про
організацію навчального процесу у ВІКМ».
Деякі студенти на сьогоднішній день мають академічну заборгованість.
ВИСТУПИЛИ: Нагорнова О.В.. яка запропонувала інформацію про підсумки
зимової заліково-екзаменаційної сесії взяти до відома.
УХВАЛИЛИ: інформацію про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії взяти
до відома.
Голосували: “за” - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ старшого викладача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних
дисциплін Лаврснчук Л.П.. яка повідомила присутніх про те. що
підготувала у співавторстві зі студентами дві тези доповідей до наукової
студентської конференції «Інтеграція молоді Європи в єдиний науково
культурний простір» ( 17 грудня, 2015 р.).
У листопаді 2015 року взяла участь у науковому семінарі: «Мовна
політика Польщі: досягнення та перспективи в Україні».
Викладач кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін
Крошка К.А. повідомила, що у грудні 2015 року була проведена наукова
студентська конференція на тему «Інтеграція молоді Європи в єдиний
науково культурний простір» на яку у співавторстві зі студентами було
підготовлено дві тези.
У травні 2016 р. заплановано опублікувати «Збірник граматичних вправ
для студентів 1-2 курсів нсмовних спеціальностей», який слугуватиме
додатковим навчальним матеріалом, за допомогою якого студенти зможуть
поглибити свої знання з граматики англійської мови.
ВИСТУПИЛИ: Ванним В.Ф.. який запропонував звіти Лаврснчук Л.П. іа Кроіики
К.А. затвердити та активізувати роботу' для захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук.

УХВАЛИЛИ: звіти Лавренчук Л.П. та Крошки К.А. затвердити та активізувати
роботу для захисту дисергацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук.
Голосували: **за" - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: інспектора наукового відділу Лавренчук В.В., яка охарактеризувала
зміст та структуру «Вісника ВІНМ» Ху 14 га звернулась до членів Вченої
ради з клопотанням рекомендувати його до друку.
ВИСТУПИЛИ: Бондарук С.Д., яка зазначила, що. виходячи
наповнення збірника. Його слід рекомендувати до друку.

із

змістовного

УХВАЛИЛИ: рекомендувати «Вісник ВІНМ» № 14 до друку.
Голосували: “за" - одноголосно.

Голова Вченої ради

В.Ф. Ьанцнм

Вчений секретар

С.Д. Ьоидарук

