
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 27 грудня 2017 р., протокол №3 

 

«Звіт про результати наукової роботи у 2017 р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Звіт про результати наукової роботи у 2017 р.» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити звіт про результати наукової роботи у 2017 р. 

2. Активізувати наукову діяльність викладачів кафедр щодо роботи з виконання наукової 

теми “Інституціональне забезпечення функціонування і розвитку регіонального споживчого 

ринку”. 

3. Активізувати наукову та методичну діяльність викладачів коледжу з метою виконання  

ліцензійних вимог. 

4. Розподіляти час на виконання наукової роботи таким чином, щоб всіляко покрити всі 

необхідні напрями наукової роботи. Планувати щорічно підготовку та публікацію 1 фахової 

статті та брати участь щонайменше у 1 науковій конференції. 

5. З метою виконання ліцензійних вимог викладачам коледжу опублікувати статтю  у 

Віснику ВКІ. 

 

 

«Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри маркетингу та 

підприємництва» 

 

Оговоривши подану заяву і заслухавши претендента на посаду завідувача кафедри 

маркетингу та підприємництва – Дибчук Людмилу Василівну  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Шляхом таємного голосування, визначилися: завідувач кафедри маркетингу та 

підприємництва  – Дибчук Людмила Василівна. 

Претендент на об’явлену посаду успішно витримав конкурсний відбір і рекомендуються 

до зарахування на роботу.  

2. Рекомендувати ректору інституту Драбовському А. Г., згідно з рішенням Вченої ради 

Вінницького кооперативного інституту, зарахувати на посаду, згідно поданої заяви. 

3. У відповідності з Законом України «Про Вищу освіту» контракт укладається на 5-ти 

річний термін.  

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

Термін: січень 2017 р. 

 

«Затвердження правил прийому на 2018-2019 навчальний рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кушнір О.Ю. - відповідального секретаря 

приймальної комісії «Затвердження правил прийому на 2018-2019 навчальний рік» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити Положення про приймальну комісію Вінницького кооперативного 

інституту. 

2. Затвердити Правила прийому до Вінницького кооперативного інституту в 2018 році. 

3. Приймальній комісії у своїй практичній роботі керуватися Правилами прийому до 

Вінницького кооперативного інституту в 2018 році, документами Міністерства освіти і науки 

України, Укркоопспілки та Положення про приймальну комісію інституту. 



Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії 

Термін: І півріччя 2018 р. 

 

 «Про результати проведення профорієнтаційної роботи у І семестрі: досягнення, 

недоліки, перспективи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Про результати проведення профорієнтаційної роботи у 1 семестрі: 

досягнення, недоліки, перспективи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Провести загальноінститутський День відкритих дверей;  

2. Оновити рекламні та презентаційні матеріали на 2018 рік; 

3. Продовжувати співпрацю з районними центрами зайнятості; 

4. Прийняти участь в роботі зборів райспоживспілок у 2018 році; 

5. Залучати потенційних абітурієнтів на культурно-масові заходи навчального закладу та 

Дні відкритих дверей кафедр та циклових комісій. 

 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, працівники 

 інформаційно-аналітичного відділу, завідувачі кафедр, викладачі 

Термін: І півріччя 2018 р. 

 

 

 

 
    Голова засідання Вченої  ради      ___________________   А.Г. Драбовський 

(підпис) 

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


