
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 15 грудня 2016 р., протокол №4 

 

«Про хід виконання рішень Вченої ради інституту за 2016 рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про хід виконання рішень Вченої ради інституту за 2016 рік» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Надати проректору з науково-методичної роботи протоколи засідань кафедри за рік, 

попередньо перевіривши їх з рішеннями вченої ради, розміщеними на сайті ВКІ; 

1.2. Включити до порядку денного засідань кафедр та вченої ради у 2017 році розгляд 

наступних питань:  

- звіт про проведену виховну роботу (які форми використовуються, які заходи 

проводяться, які підходи потрібно використовувати в своїй діяльності тощо);  

- звіти про проведену роботу з питань охорони праці; 

- аналіз використання дистанційних курсів студентами. 

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, проректор з гуманітарної 

освіти та соціальних питань, проректор з науково - педагогічної роботи, 

декан ФЕП,  завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: І півріччя 2017 р. 

 

 

«Вимоги МОН до науково-педагогічних працівників щодо їхнього рівня наукової та 

професійної активності (за останні 5 років)» 

 

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

роботи «Вимоги МОН до науково-педагогічних працівників щодо їхнього рівня наукової та 

професійної активності (за останні 5 років)»  

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Завідувачам кафедр подати звіт про наукову діяльність кафедр до 16 січня 2017 р.; 

2.2. Завідувачам кафедр опрацювати рейтинги викладачів з підтвердженням усіх балів у 

розшифровках; 

2.3. Завідувачам кафедр сформувати графік написання статей до міжнародних видань 

включених до науко метричних баз; 

2.4. Розробити стратегію наукової роботи студентів інституту з врахуванням 

інтернаціоналізації освіти; 

2.5. Директору бібліотеки провести тренінг з правильності оформлення бібліографічного 

списку. 

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

 завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: січень 2017 р. 

 

 

«Затвердження правил прийому на 2017-2018 навчальний рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк Н.Г. - відповідального секретаря 

приймальної комісії «Затвердження правил прийому на 2017-2018 навчальний рік» 

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Затвердити Положення про приймальну комісію Вінницького кооперативного 

інституту. 

3.2. Затвердити Правила прийому до Вінницького кооперативного інституту в 2017 році. 



3.3. Приймальній комісії у своїй практичній роботі керуватися Правилами прийому до 

Вінницького кооперативного інституту в 2017 році, документами Міністерства освіти і науки 

України, Укркоопспілки та Положення про приймальну комісію інституту. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії 

Термін: І півріччя 2017 р. 

 

 

«Перспективи використання електронного навчання» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ільніцької Ю.Б. - завідувача відділу науково-

пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків «Перспективи використання 

електронного навчання» 

 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. Завідувачеві відділу науково-пошукової роботи, управління якістю освіти та 

зовнішніх зв’язків розробити нову редакцію Положення про ДК. 

4.2. Викладачеві комп’ютерних дисциплін Горобець Л.В. провести навчальні тренінги з 

тематики: «Вдосконалення та оновлення навчального контенту ДК».  

4.3. Завідувачам кафедр надати свої пропозиції щодо модернізації сайту ВКІ до 23 

грудня 2016 р.  

4.4. Директорові бібліотеки взяти участь у проведені тренінгу для викладачів 

«Пріоритетні напрями бібліотеки». 

4.5. Працівникам інформаційно-аналітичного відділу, викладачеві комп’ютерних 

дисциплін Горобець Л.В. створити та адаптувати мобільну версію сайту та ДК для 

використання на мобільних пристроях та планшетах.  

Відповідальні: завідувач відділу науково-пошукової роботи, управління якістю освіти та 

   зовнішніх зв’язків, працівники інформаційно-аналітичного відділу, 

завідувачі кафедр, директор бібліотеки. 

Термін: І півріччя 2017 р. 

 

 

«Про результати проведення профорієнтаційної роботи у І семестрі: досягнення, 

недоліки, перспективи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Про результати проведення профорієнтаційної роботи у 1 семестрі: 

досягнення, недоліки, перспективи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

5.1. Провести загальноінститутський День відкритих дверей;  

5.2. Оновити рекламні та презентаційні матеріали на 2017 рік; 

5.3. Продовжувати співпрацю з районними центрами зайнятості; 

5.4. Прийняти участь в роботі зборів райспоживспілок у 2017 році; 

5.5. Залучати потенційних абітурієнтів на культурно-масові заходи навчального закладу 

та Дні відкритих дверей кафедр та циклових комісій. 

 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, працівники 

 інформаційно-аналітичного відділу, завідувачі кафедр та  

голови циклових комісій, викладачі 

Термін: І півріччя 2017 р. 

 

«Затвердження програм комплексних кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей 

6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 



Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Затвердження програм комплексних кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей 

6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 

Вчена рада ухвалила: 

6.1. Затвердити програми комплексних кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей 

6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 

 

 

 
    Голова засідання Вченої  ради      ___________________   А.Г. Драбовський 

(підпис) 

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


