
УКРКООПСПІЛКА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

 

 
ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

     вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21009                    59 Frunze St., Vinnytsia, Ukraine, 21009 
                               тел.., факс: (0432) 26 53 38                                                  Tel.,Fax  (0432) 26-53-38 

                                  admin@vki.vin.ua                                                          admin@vki.vin.ua  

 
                                      В И Т Я Г З П Р О Т О К О Л У № 6 

Засідання приймальної комісії Вінницького кооперативного інституту. 

 

“05 ” березня  2018 р.                                                                        м. Вінниця  

 

Порядок денний: 

1. Про підготовку програм вступних іспитів та фахових випробувань для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра.  

Доповідач – Драбовський А. Г. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад предметних (екзаменаційних) та фахових 

(атестаційних) комісій  для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра. 

(додаток №1). 

2. Підготувати до 23.03.2018р. програми вступних іспитів та фахових 

випробувань для затвердження на засіданні вченої ради . 

3. Підготувати до 23.03.2018р. перелік питань до вступних іспитів та 

фахових випробувань. 

4. Розмістити програми вступних іспитів та фахових випробувань до 

Інституту на  офіційному веб-сайті ВКІ не пізніше 30.03.2018р. 

 

2. Про підготовку програм вступних іспитів та фахових випробувань для 

здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

                                      Доповідач – Якимчук К.Д. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад предметних (екзаменаційних) та фахових 

(атестаційних) комісій  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста (додаток №2). 

2. Підготувати до 23.03.2018р. програми вступних іспитів та фахових 

випробувань для затвердження на засіданні педагогічної ради . 

3. Підготувати до 23.03.2018р. перелік питань до вступних іспитів та 

фахових випробувань. 

4. Розмістити програми вступних іспитів та фахових випробувань до 

Коледжу  на офіційному веб-сайті ВКІ не пізніше 30.03.2018р. 

 

 



 

3. Про підготовку екзаменаційної документації для вступних іспитів та 

випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра. 

Доповідач – Олійник Л.Г 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підготувати до 23.03.2018р. екзаменаційну документацію для 

вступних іспитів та фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра, магістра. 

 

4.Про підготовку екзаменаційної документації для вступних іспитів та 

випробувань для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. 

                                Доповідач – Кушнір О.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

       1. Підготувати до 23.03.2018р. екзаменаційну документацію для 

вступних іспитів та фахових випробувань для здобуття для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 

 

 

Голова приймальної комісії           ___________    А.Г. Драбовський 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                         ___________    О.Ю.Кушнір 

 

 

 

 

 

 

 

 


