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Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 25 жовтня 2017 р., протокол №2 

 

«Результати вступної кампанії 2017 року та завдання щодо забезпечення обсягів 

прийому студентів у 2018 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кушнір О.Ю. «Результати вступної кампанії 2017 року та завдання щодо забезпечення обсягів 

прийому студентів у 2018 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Вважати результати вступної кампанії задовільними.  

1.2. Покращити профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів. 

1.3. Посилити відповідальність викладацького складу інституту за результати  вступної 

кампанії. 

 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії. 

Впродовж навчального року. 

 

«Обговорення та рекомендація до друку навчального посібника: «Філософія» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію д.ф.н., професор Морозової Л.П., проректора з 

науково-методичної роботи Прицюк Л.А. «Обговорення та рекомендація до друку навчального 

посібника: «Філософія»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Філософія» - професора, доктора 

філософських наук Морозової Л.П. 

 

«Результати рейтингового оцінювання якості  

роботи НПП інституту у 2016-2017 н. р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП інституту у 2016-2017 

н. р.» 

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Інформацію прийняти до відома. 

3.2. Посилити наукову діяльність викладачів кафедр. 

 

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, методист відділу науково-

пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків, завідувачі кафедр. 

Впродовж навчального року. 

 

 

«Про акредитацію спеціальностей в інституті» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Олійник Л.Г. «Про акредитацію спеціальностей в інституті» 

 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 
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4.2. Затвердити акредитаційну справу підготовки бакалавра зі спеціальності 6.030601 

«Менеджмент»; 

4.3. Затвердити акредитаційну справу підготовки магістра зі спеціальності 073 

«Менеджмент». 

 

 

 

«Особливості організації та тематика конференцій викладачів та студентів 

Вінницького кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-методичної роботи Прицюк 

Л.А. «Особливості організації та тематика конференцій викладачів та студентів Вінницького 

кооперативного інституту» 

 

Вчена рада ухвалила: 

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Затвердити тематику конференцій викладачів та студентів Вінницького кооперативного 

інституту.  

 

 

 

 

 

 

    Голова  засідання Вченої  ради      ___________________   А.Г. Драбовський 
(підпис) 

    Секретар засідання Вченої ради    ___________________   М.О. Шмагельська  
(підпис) 

 

 


