
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 12 жовтня 2016 р., протокол №2 

 

«Результати вступної кампанії 2016 року та завдання щодо забезпечення обсягів 

прийому студентів у 2017 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кирилюк Н.Г. «Результати вступної кампанії 2016 року та завдання щодо забезпечення обсягів 

прийому студентів у 2017 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Оцінити задовільно підготовку та проведення вступної кампанії 2016 року.  

2. Покращити профорієнтаційну роботу серед молоді для забезпечення обсягів прийому у 

2017 році. 

 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії. 

Впродовж навчального року. 

 

«Роль органів студентського самоврядування в освітньо - виховній роботі серед 

студентів інституту та шляхи підвищення ефективності співпраці ректорату інституту та 

органів студентського самоврядування» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Роль органів студентського самоврядування в освітньо - виховній роботі 

серед студентів інституту та шляхи підвищення ефективності співпраці ректорату інституту та 

органів студентського самоврядування» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Посилити контроль за виконанням правил проживання в гуртожитку. 

2. Вдосконалювати методи співпраці ректорату та Студентської ради.  

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти і соціальних питань, 

 куратори студентських груп, викладачі. 

Впродовж навчального року. 

 

«Про результати перевірки готовності кафедр та структурних підрозділів до нового 

навчального року» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про результати перевірки готовності кафедр та структурних підрозділів до 

нового навчального року» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Посилити дисципліну викладачів кафедр та профорієнтаційну відповідальність. 

2. Завідувачам кафедр врахувати зауваження, які були виявлено під час перевірки 

навчально-методичних комплексів дисциплін кафедр. 

3. Сформувати та систематично вдосконалювати дистанційні курси та використовувати 

їх у роботі. 

4. Екзаменаційні білети здавати щорічно в архів (термін зберігання 1 рік). 

 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, методист  

відділу науково-пошукової роботи, управління якістю освіти 

   та зовнішніх зв’язків, завідувачі кафедр. 



Впродовж навчального року. 

 

 

«Про ліцензування та акредитацію  спеціальностей в інституті» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про ліцензування та акредитацію спеціальностей в інституті» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

«Про рекомендацію до друку тез доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих науковці, аспірантів та студентів» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-методичної роботи Олійник 

Л.Г. «Про рекомендацію до друку тез доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих науковці, аспірантів та студентів» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити матеріали доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів «Європейська інтеграція України: соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри» та рекомендувати їх до друку.  

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 


