
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 30 листопада 2016 р., протокол №3 

 

«Про рейтинги ВНЗ Вінницької області та результати рейтингового оцінювання 

якості роботи НПП інституту у 2015-2016 н. р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Олійник Л.Г. - проректора з науково-методичної 

роботи «Про рейтинги ВНЗ Вінницької області та результати рейтингового оцінювання якості 

роботи НПП інституту у 2015-2016 н. р.»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Завідувачам кафедри проаналізувати рейтинги викладачів за 2016 рік та визначити 

перспективи їх зростання. 

1.2. Посилити контроль відповідник структурних підрозділів над формуванням 

рейтингової оцінки науково-практичних працівників. 

1.3. Завідувачам кафедр врахувати, при плануванні науково-дослідної роботи викладачів 

кафедри, статті рейтингу, які потребують зростання.  

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, декан ФЕП,  

  завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: грудень 2016 р. 

 

«Особливості практичного навчання студентів. Затвердження баз практик та їх 

відповідність сучасним вимогам ринку праці» 

 

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

перепідготовки та працевлаштування «Особливості практичного навчання студентів. 

Затвердження баз практик та їх відповідність сучасним вимогам ринку праці» 

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Затвердити положення про проведення практики студентів Вінницького 

кооперативного інституту. 

2.2. Забезпечити студентів базами практики, що відповідають сучасним вимогам. 

2.3. Поновити біржу практичного навчання та до 01.02.2016 р. розмістити на сайті ВКІ. 

2.4. Поновити методичне забезпечення з практики до 01.12.2016 р. 

2.5. Організувати профорієнтаційну роботу практикантів за місцем проходження 

практики.  

2.6. Запровадити в навчальний процес новітні форми проведення заліків з практики. 

2.7. Поновити договори про проведення практики. 

 

Відповідальні: завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування, 

    керівники практик, декан ФЕП, завідувачі кафедр. 

Термін: грудень-січень 2016 р. 

 

 

«Міжнародне співробітництво в системі підвищення якості освітнього процесу 

інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів випускових кафедр: економіки і 

фінансів Петренка М.І., обліку і аудиту Ільченко Л.Б., маркетингу та підприємництва Дибчук 

Л.В. «Міжнародне співробітництво в системі підвищення якості освітнього процесу інституту» 

 

Вчена рада ухвалила: 



3.1. Інформацію прийняти до відома; 

3.2. Активізувати роботу  по складанню інтегрованих навчальних планів; 

3.3. Зобов’язати професорсько-викладацький склад інституту щорічно приймати участь  

у науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах за кордоном; 

3.4. Активізувати роботу по навчанню та стажуванню викладачів та студентів ВКІ; 

3.5. Рекомендувати викладачам кафедри розпочати вивчення польської мови. 

 

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, декан ФЕП,  

      завідувачі кафедр, викладачі. 

Впродовж навчального року. 

 

 

«Про рекомендацію до друку Вісника Вінницького кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Олійник Л.Г. «Про рекомендацію до друку Вісника Вінницького кооперативного інституту» 

 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. Затвердити науковий вісник Вінницького кооперативного інституту та 

рекомендувати його до друку.  

 

«Конкурс на заміщення вакантної посади директора бібліотеки ВКІ» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-методичної роботи 

Олійник Л.Г. «Конкурс на заміщення вакантної посади директора бібліотеки ВКІ»  

 

Вчена рада ухвалила: 

5.1. Розглянувши і оговоривши подану заяву і заслухавши претендента на посаду 

директора бібліотеки, члени Вченої ради, шляхом таємного голосування, визначилися: 

директор бібліотеки Вінницького кооперативного інституту – Борисова Ольга Савівна. 

Таким чином, претендент на об’явлену посаду успішно витримав конкурсний відбір і 

рекомендуються до зарахування на роботу.  

5.2. Рекомендувати ректору інституту Драбовському А. Г., згідно з рішенням Вченої 

ради Вінницького кооперативного інституту, зарахувати на посаду, згідно поданої заяви. 

5.3. У відповідності з Законом України «Про Вищу освіту» контракт укладається на 5-ти 

річний термін.  

 

«Розгляд та затвердження акредитаційної справи підготовки бакалавра зі 

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Розгляд та затвердження акредитаційної справи підготовки бакалавра зі 

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

6.1. Затвердити акредитаційну справу підготовки бакалавра зі спеціальності 6.030509 

«Облік і аудит» 

 

«Розгляд та затвердження акредитаційних справ підготовки молодшого спеціаліста 

зі спеціальностей: 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 

5.03040101 «Правознавство»» 

 



Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Розгляд та затвердження акредитаційних справ підготовки молодшого 

спеціаліста зі спеціальностей: 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік», 5.03040101 «Правознавство»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

7.1. Затвердити акредитаційну справу підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності  

5.03050801 «Фінанси і кредит»; 

7.2. Затвердити акредитаційну справу підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 

5.03050901 «Бухгалтерський облік»; 

7.3. Затвердити акредитаційну справу підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 

5.03040101 «Правознавство» 

 

 

 

 

 

 
    Голова  засідання Вченої  ради      ___________________   А.Г. Драбовський 

(підпис) 

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

 

 


