
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 28 березня 2018 р., протокол №6 

 

«Затвердження документації для проведення вступних та вступних фахових 

випробувань у 2018 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кушнір О.Ю. «Затвердження документації для проведення вступних та вступних фахових 

випробувань у 2018 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1.Затвердити програми вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти. 

2. Затвердити програми фахових вступних випробувань  для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

3. Затвердити програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра. 

4. Затвердити екзаменаційну документацію для вступних іспитів до Вінницького 

кооперативного інституту в 2018 році. 

5. Затвердити екзаменаційну документацію для фахових вступних випробувань до 

Вінницького кооперативного інституту в 2018 році. 

6. Затвердити екзаменаційну документацію з додаткових вступних випробувань.  

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії    

Термін: березень 2018 р. 

 

«Рекомендація до друку матеріалів тез доповідей учасників Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний підхід до викладання дисциплін» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Рекомендація до друку матеріалів тез доповідей учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасний підхід до викладання дисциплін» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Рекомендувати до друку збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний підхід до викладання дисциплін». 

 

 «Результати проведення профорієнтаційної роботи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Результати проведення профорієнтаційної роботи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Розробити та надати пропозиції по оновленню рекламних та презентаційних 

матеріалів щодо вступної кампанії 2019 року, просування в соціальних мережах; 

2. Відвідати батьківські збори у школах міста Вінниці та Вінницького району; 

3. Популяризувати акцію «Приведи друга» серед студентів всіх форм навчання; 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань,  завідувачі 

кафедр та голови циклових комісій, викладачі 

Термін: впродовж навчального року. 

 

 

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

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

 


