
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 21 червня 2017 р., протокол №11 

 

«Звіт про діяльність коледжу економіки і права Вінницького кооперативного 

інституту у 2016-2017 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Коледжу економіки та права «Звіт про 

діяльність коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту у 2016-2017 

н.р.» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Звіт про стан підготовки та проведення Міжнародної науково-теоретичної 

конференції  «Молодь, освіта і національна самосвідомість  умовах Євроінтеграції» та 

Міжвузівської науково-теоретичної конференції «Якісна освіта – основа формування 

майбутніх лідерів суспільства» - затвердити. 

2. Врахувати при розподілені педнаватаження на 2017-2018 навчальний рік серед 

викладачів їх вклад у НДР студентів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови ц/к, викладачі 

Термін: серпень 2017 р. 

 

 

 «Підсумки проведення державної підсумкової атестації у Коледжі економіки та 

права Вінницького кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача комерційно-технологічного 

відділення Мельник Е.Г. та завідувача економіко-правового відділення Нагорняк С.В. 

«Підсумки проведення державної підсумкової атестації у Коледжі економіки та права 

Вінницького кооперативного інституту» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Посилити контроль за відповідністю поточної якісної успішності та якісної 

успішності по предметах, що виносяться на ДПА та комплексні кваліфікаційні екзамени.  

2. Здійснити аналіз результатів ДПА та комплексних кваліфікаційних екзаменів за 

протоколами засідань циклових комісій за останні 5 років та розробити пропозиції щодо 

покращення їх проведення та подати їх на обговорення педагогічної ради у 2017-2018 н.р. 

Відповідальні:  завідувачі відділень, голови ц/к, викладачі 

Термін: до 15 вересня 2017 р. 

 

«Підсумки освітньої діяльності в Інституті та Коледжі інституту за 2016-2017 н.р.» 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді  проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. та декана факультету економіки та підприємництва Мацери С.М. 

«Підсумки освітньої діяльності в Інституті та Коледжі інституту за 2016-2017 н.р.» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Урізноманітнити форми і методи виховної роботи у студентських групах на 

відділенні і факультеті; 

2. Проводити відкриті виховні заходи з пріоритетних напрямків, визначених 

Положенням про організацію виховної роботи ВКІ; 

3. Забезпечити систематичне подання структурними підрозділами новин та досягнень 

викладачів для розміщення на сайт інституту; 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, завідувачі 

відділень, декан факультету, куратори груп 

Термін: протягом навчального року 



 

4. Розглянути звіти голів атестаційних комісій на засіданні вченої ради факультету, 

проаналізувати їх дані за три роки й зробити висновки. 

5. До переліку дипломних робіт включити теми, пов’язані з діяльністю споживчої 

кооперації, а також з актуальним проблемам децентралізації управління на регіональному 

рівні. 

6. Завідувачам кафедр звернути увагу на практичну складову комплексних 

кваліфікаційних завдань, систематично оновлювати їх зміст. 

7. Освітню діяльність на факультеті визнати позитивною. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: вересень-жовтень 2017 р. 

 

«Стан виконання плану профорієнтаційної роботи у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Стан виконання плану профорієнтаційної роботи у ІІ семестрі 2016-

2017 н.р.».  

Вчена рада ухвалила: 

1. Вважати план профорієнтаційної роботи у ІІ семестрі 2016-2017 н. р. виконаним в 

повному обсязі 

2. Викладачам, відповідальним за проведення профорієнтації, прийняти участь в 

консультативній роботі з абітурієнтами під час вступної кампанії 

3. Завідувачам кафедр та головам циклових комісій надати пропозиції щодо 

вдосконалення організації та проведення профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р. 

4. Проректору з гуманітарної освіти та соціальних питань Солоїд О.В. оновити 

програму профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н.р., враховуючи надані пропозиції 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, 

 завідувачі кафедр, голови ц/к, викладачі 

Термін: липень-серпень 2017 р. 

 

 

 

Голова Вченої  ради      _______________         А.Г. Драбовський 
                                                                            (підпис) 

Секретар Вченої ради   ________________       М.О. Шмагельська  
                                                                              (підпис) 

 

 
 


