
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 20 грудня 2018 р., протокол №4 

 

 

«Затвердження правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інститут в 2019 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кушнір О.Ю. - відповідального секретаря 

приймальної комісії «Затвердження правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інститут в 2019 році» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити  Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста  до Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного 

інституту в 2019 році.  

2. Приймальній комісії у своїй практичній роботі керуватися  Правилами прийому на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  до Коледжу 

економіки і права Вінницького кооперативного інституту в 2019 році, документами 

Міністерства освіти і науки України, Укркоопспілки та Положення про приймальну комісію 

Вінницького кооперативного інституту. 

 

 

«Акредитація освітніх програм в Інституті та Коледжі Інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Поджаренко К.Є. «Акредитація освітніх програм в Інституті та Коледжі Інституту. 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги. 

 

 

«Підготовка випускових кафедр Інституту до складання студентами підсумкової 

атестації» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри маркетингу та 

підприємництва – Дибчук Л.В., завідувача кафедри менеджменту – Іванюту П.В. «Підготовка 

випускових кафедр Інституту до складання студентами підсумкової атестації» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги. 

2. Посилити контроль за ходом проведення підсумкової атестації бакалаврів за 

спеціальностями 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, з дотриманням встановленого графіку та термінів подачі документації по 

підсумковій атестації. 

3. Посилити контроль до здачі дипломних робіт магістрів спеціальності 073 

Менеджмент, з дотриманням встановленого графіку та термінів подачі документації по захисту 

магістерських дипломних робіт. 

Відповідальні Декан, завідувачі кафедр, керівники магістерських дипломних робіт 

Термін: лютий 2019 р. 

 

 

«Звіт про результати наукової роботи у 2018 р.» 



 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Звіт про результати наукової роботи у 2018 р.» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити звіт про результати наукової роботи у 2018 р. 

 

 

«Стан підготовки студентів Коледжу та Інституту до ЗНО для вступу на перший 

(бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Стан підготовки студентів Коледжу та Інституту до ЗНО для вступу на перший 

(бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Викладачам, що здійснюють підготовку до ЗНО у випадку порушення графіка 

проведення занять повідомляти проректора з науково-методичної роботи або завідувачів 

відділень. 

2. Проводити постійний контроль щодо відвідування студентами занять. 

3. У присутності завідувачів відділень провести перевірочні контроль роботи з 

дисциплін. об’єктивно оцінити їх та результати надати завідувачам відділень. 

4. Декану факультету та кураторам випускних посилити роботу щодо залучення 

студентів бакалаврських груп до вивчення іноземної мови для вступу в магістратуру 

Відповідальні: викладачі курсів, куратори, зав. відділеннями, проректор з науково-

методичної роботи 

Термін: І півріччя 2019 р. 

 

«Оформлення документації відповідно до Національного стандарту України (ДСТУ 

8302:2015)» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Стан підготовки студентів Коледжу та Інституту до ЗНО для вступу на перший 

(бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Починаючи з 2019 р. у наукових виданнях Інституту (збірнику ВКІ, збірниках, 

виданих за матеріалами конференцій) використовувати стандарт ДСТУ 8302:2015 

2. Розмістити на офіційному сайті бібліотеки правила оформлення літератури 

відповідно до нових стандартів з прикладами оформлення. 

Відповідальні: Борисова О.С. 

3. Всі навчальні матеріали оформляти відповідно нового стандарту починаючи з 

2019-2020 н.р.  

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

бібліотеки 

Термін: протягом навчального року. 

 

 

«Рекомендація до друку матеріалів студентської міжнародної науково-практичної 

конференції «Європейська інтеграція України гуманітарно-правові та інституційні 

механізми» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Прицюк Л.А. «Рекомендація до друку матеріалів студентської міжнародної науково-практичної 



конференції «Європейська інтеграція України гуманітарно-правові та інституційні механізми» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Рекомендувати матеріали студентської міжнародної науково-практичної 

конференції «Європейська інтеграція України гуманітарно-правові та інституційні механізми до 

друку 

 

 

 

 

 

 

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

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


