
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 30 січня 2019 р., протокол №5 

 

«Затвердження Правил прийому на навчання до Вінницького кооперативного 

інституту в 2019 році та змін до Правил прийому до Коледжу економіки і права ВКІ в 2019 

році» 

 

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

приймальної комісії «Затвердження Правил прийому на навчання до Вінницького 

кооперативного інституту в 2019 році та змін до Правил прийому до Коледжу економіки і права 

ВКІ в 2019 році» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Вінницького кооперативного інституту в 

2019 році. 

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

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту в 2019 році.  

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

навчання до Вінницького кооперативного інституту в 2019 році, Змінами до Правил 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. 

 

«Успішність студентів Вінницького кооперативного інституту та Коледжу 

економіки і права ВКІ за І-й семестр 2018-2019 н.р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача комерційно-технологічного 

відділення Мельник Е.Г., завідувача економіко-правового відділення Нагорняк С.В., декана 

факультету управління та права Колотій С.В. «Успішність студентів Вінницького 

кооперативного інституту та Коледжу економіки і права ВКІ за І-й семестр 2018-2019 н.р.» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію прийняти до уваги; 

2. Підсумки успішності студентів за І семестр 2018-2019 н.р. обговорити на засіданнях 

кафедр із зазначенням в протоколі; 

3. Посилити роботу щодо контролю за відвідуванням студентами занять та 

відпрацювання пропусків; 

4. ДКР, РКР, модульні контрольні роботи проводити у чітко встановлені терміни; 

5. Посилити рівень відповідальності викладачів щодо ведення навчальної документації 

та вчасності її здачі.  

 

Відповідальні:  декан ФУП, завідувачі відділень, завідувачі кафедр, викладачі, куратори 

груп. 

Термін: лютий 2019 р. 

 

 

 

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

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

 


