
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 20 лютого 2018 р., протокол №5 

 

«Пріоритетні напрямки розвитку інституту у 2018 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора інституту Драбовського А.Г. 

«Пріоритетні напрямки розвитку інституту у 2018 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги 

 

 «Про підготовку інституту до вступної кампанії 2018 року» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кирилюк Н.Г. «Про підготовку інституту до вступної кампанії 2017 року»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити пільги на оплату освітніх послуг учасникам АТО. 

2. Затвердити форму іменного сертифіката на право вступу до Вінницького 

кооперативного інституту на пільгових умовах. 

3. Затвердити потенційним абітурієнтам до 01.07.2018 року знижку 5% від вартості 

освітніх послуг в 2018 році для вступу до Вінницького кооперативного інституту за іменним 

сертифікатом. 

4. З метою якісного проведення акції «Приведи друга» ,студентам Інституту, які 

забезпечили вступ до закладу освіти  у поточному році, оформити знижку 5% від вартості 

освітніх послуг  за 2018/2019 навчальний рік. 

5. Поновити інформаційну базу «Абітурієнт» згідно затверджених Правил прийому 

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії,  

        члени предметних екзаменаційних, фахових (атестаційних) комісій. 

Термін: лютий 2018 р. 

 

«Підсумки освітньої діяльності факультету управління та права за І семестр 2017-

2018 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету Мацери С.М. «Підсумки 

освітньої діяльності факультету управління та права за І семестр 2017-2018 н.р.» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги; 

2. Провести засідання випускових кафедр, на яких обговорити результати атестації 

студентів освітнього ступеня Бакалавр. Розробити комплекс заходів, спрямованих на 

підвищення якості підготовки фахівців. 

3. Чітко дотримуватись графіка проведення РКР на факультеті та вчасно подавати 

інформацію про результати виконання до деканату; 

4. Результати проведення РКР ґрунтовно обговорити на засіданнях кафедр, розробити 

заходи щодо підвищення якості навчання студентів ФУП, особливу увагу приділити питанням 

якості складання контрольних завдань для проведення РКР зі студентами І-х курсів; 

5. Посилити роботу з невстигаючими студентами. 

Відповідальні:  декан ФУП, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: впродовж навчального семестру 

 

«Стан підготовки до науково-методичної конференції викладачів на тему: «Моє бачення 

шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю» 
 



Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Інституту Якимчука К.Д. 

«Стан підготовки до науково-методичної конференції викладачів на тему: «Моє бачення шляхів 

удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Активізувати діяльність викладачів та студентів щодо роботи над матеріалами до 

науково-практичних конференцій; 

2. Дотримуватись строків виконання і подачі матеріалів до науково-практичних 

конференцій тощо. 

 

 

 
 

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

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

 


