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Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 25 квітня 2018 р., протокол №7 

 

«Затвердження змісту колективної монографії «Інституціональне забезпечення 

розвитку споживчого ринку регіону» та терміни виконання науково-дослідної роботи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Затвердження змісту колективної монографії «Інституціональне забезпечення 

розвитку споживчого ринку регіону» та терміни виконання науково-дослідної роботи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги; 

2. Затвердити зміст колективної монографії «Інституціональне забезпечення розвитку 

споживчого ринку регіону» 

3. Затвердити терміни виконання науково-дослідної роботи та терміни виконання науково-

дослідної роботи. 

Відповідальні: : проректор з науково-методичної роботи, завідувачі кафедр 

Термін: відповідно до встановленого графіку. 

 

«Внесення змін до Правил прийому до ВКІ в 2018 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії Кушнір 

О.Ю. «Внесення змін до Правил прийому до ВКІ в 2018 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до Вінницького кооперативного 

інституту в 2018 році. 

2. Затвердити Зміни до Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту в 2018 році. 

3. Приймальній комісії у своїй практичній роботі керуватися Змінами до Правил прийому на 

навчання до Вінницького кооперативного інституту в 2018 році, Змінами до  Правил прийому на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста до Коледжу 

економіки і права Вінницького кооперативного інституту в 2018 році, документами Міністерства 

освіти і науки України, Укоопспілки та Положення про приймальну комісію інституту. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії. 

Впродовж навчального року. 

 

«Стан успішності студентів І-ІІ курсі із загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та 

правознавчих дисциплін станом на 01.04.2018р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповіді кураторів навчальних груп Коледжу Інституту: «Стан 

успішності студентів І-ІІ курсі із загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та правознавчих 

дисциплін станом на 01.04.2018р.»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. З метою підвищення інтересу студентів до навчання осучаснювати форми та методи 

роботи,  інтегрувати інноваційні технології навчання;  

2. Активізувати роботу з проведення консультацій з навчальних дисциплін, щомісячно 

подавати інформацію про відпрацювання незадовільних оцінок кураторами  академічних груп; 

3. Кураторам академічних груп систематично інформувати батьків невстигаючих студентів 

про відпрацювання незадовільних оцінок; 

4. Завідувачам кафедр загальноосвітніх дисциплін на черговому засіданні заслухати звіти 

викладачів та кураторів академічних груп  про виконану роботу по підвищенню успішності 
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студентів І – ІІ курсів  

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори академічних груп, викладачі   

Термін: травень 2018 р. 

 

 

 

 

 

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

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


