
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 25 червня 2018 р., протокол №8 

 

«Звіт про діяльність коледжу економіки і права Вінницького кооперативного 

інституту у 2017-2018 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Коледжу економіки та права «Звіт 

про діяльність коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту у 2017-

2018 н.р.» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити звіт про діяльність коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту у 2017-2018 н.р. 

 

«Результативність навчання та вивчення іноземних мов студентами Коледжу та 

Інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію викладачів іноземних мов Інституту та 

Коледжу Інституту: Драбовську В.А., Ткачук Н.П., Памазанову О.І., Житомірову І.Л. 

«Результати проведення профорієнтаційної роботи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Зайняття з іноземної мови проводити в лінгвістичних класах; 

2. Постійно використовувати мультимедійні забезпечення у процесі викладання 

дисципліни; 

3. Ефективно використовувати години, які відведені на інформаційно-комунікабельні 

роботи. Зав. кафедрам узгодити навчальні плани з викладачами іноземні мови; 

4. Використовувати різні форми мотивації; 

5. Проводити парні заняття з дисциплін фахової підготовки та іноземної мови; 

6. Націлювання студентів на здачу тестування, на рівень знань англійської мови 

В1/В2 та отримання сертифікатів; 

7. З метою популяризації вивчення мов провести дослідження - як вплинуло на 

кар’єру випускників вивчення іноземних мов. 

Відповідальні: проректор науково-методичної роботи, завідувачі кафедр,  

викладачі - предметники 

Термін: впродовж навчального року. 

 

«Внесення змін до Правил прийому до Вінницького кооперативного інституту в 

2018 році. Затвердження розподілу ліцензійного обсягу на денну та заочну форми 

навчання» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кушнір О.Ю. «Внесення змін до Правил прийому до Вінницького кооперативного інституту 

в 2018 році. Затвердження розподілу ліцензійного обсягу на денну та заочну форми 

навчання»  

 

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. 

4. Затвердити  розподіл ліцензованих обсягів прийому на денну та заочну форми 

навчання. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар  

приймальної комісії    

Термін: червень 2018 р. 

 

«Затвердження положення про практику» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк Н.Г. - завідувача відділу практики, 

перепідготовки та працевлаштування «Затвердження Положення про практику»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити Положення про проведення практики студентів Вінницького 

кооперативного інституту. 

2. Затвердити Положення про проведення практики студентів Коледжу економіки і 

права Вінницького кооперативного інституту. 

Відповідальні: завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування, 

    керівники практик,завідувачі відділень, завідувачі кафедр. 

Термін: червень 2018 р. 

 

«Затвердження тематики науково-практичних конференцій Інституту та 

Коледжу інституту на 2018-2019 навчальний рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Затвердження тематики науково-практичних конференцій Інституту та 

Коледжу інституту на 2018-2019 навчальний рік» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити тематики науково-практичних конференцій викладачів та студентів 

Інституту та Коледжу інституту на 2018-2019 навчальний рік 

 

 

 

 

 

Голова Вченої  ради      _______________         А.Г. Драбовський 
                                                                            (підпис) 

Секретар Вченої ради   ________________       М.О. Шмагельська  
                                                                              (підпис) 

 

 

 


