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Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 26 квітня 2017 р., протокол №9 

 

«Про хід виконання рішень Вченої ради інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

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

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Вважати незадовільним стан розміщення навчального контенту на дистанційних курсах, 

зокрема розміщення «Тестів». У зв’язку з цим, викладачам кафедр та ц/к до 01 червня необхідно: 

систематизувати дистанційні курси. Розмістити тести у відповідному форматі, за допомогою 

елемента курсу «ТЕСТ».  

1.2. Директорові бібліотеки провести тренінг з викладачами та студентами інституту щодо 

правильності оформлення бібліографічного списку; 

1.3. Завідувачам кафедр перевірити виконання рішень вченої ради та у подальшому 

дотримуватись термінів їх виконання; 

1.4. Головам ц/к посилити контроль щодо ведення навчальної документації викладачами. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови циклових комісій, директор бібліотеки, 

 викладачі, Горобець Л.В. 

Термін: до 01 червня 2017 р. 

 

«Звіт про виконання плану роботи випускової  кафедри обліку та аудиту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача випускової кафедри обліку і аудиту 

Ільченко Л.Б. «Звіт про виконання плану роботи випускової  кафедри обліку та аудиту» 

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Інформацію завідувача кафедри обліку та аудиту прийняти до відома. 

 

 

«Звіт про виконання плану роботи випускової кафедри економіки і фінансів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача випускової кафедри економіки і 

фінансів Петренка М.І. «Звіт про виконання плану роботи випускової кафедри економіки і 

фінансів» 

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Інформацію завідувача кафедри економіки та фінансів прийняти до уваги. 

 

 

«Підсумки проведення міжнародної науково-практичної конференції  

«Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції» та стан 

підготовки до конференції студентів І-ІІ курсів коледжу «Якісна освіта –  

основа формування майбутніх лідерів суспільства» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу економіки і права ВКІ 

«Підсумки проведення міжнародної науково-практичної конференції «Молодь, освіта і 

національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції» та стан підготовки до конференції студентів 

І-ІІ курсів коледжу «Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів суспільства»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. Звіт про стан підготовки та проведення Міжнародної науково-теоретичної конференції 

«Молодь, освіта і національна самосвідомість  умовах Євроінтеграції» та Міжвузівської науково-
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теоретичної конференції «Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів суспільства» - 

затвердити. 

4.2. Врахувати при розподілені педнаватаження на 2017-2018 навчальний рік серед 

викладачів їх вклад у НДР студентів. 

4.3. Звільнити із посади голови ц/к Мельник А.Б., а також вивести її із складу педагогічної 

ради коледжу. 

4.4. Рекомендувати на голову ц/к правознавчих дисциплін Яковець О.В. 

4.5. Ввести в склад Педагогічної ради Коледжу Яковець О.В.  

 

 

«Про запровадження пільг на оплату освітніх послуг учасникам АТО» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Драбовського А.Г. – ректора інституту, 

Кирилюк Н.Г. - завідувача відділу практики, перепідготовки та працевлаштування «Про 

запровадження пільг на оплату освітніх послуг учасникам АТО» 

  

Вчена рада ухвалила: 

5.1. Затвердити пільги на оплату освітніх послуг учасникам АТО.  

5.2. Затвердити пільги на оплату освітніх послуг студентам, батьки яких є учасниками АТО. 

5.3. Затвердити форму іменного сертифіката на право вступу до Вінницького 

кооперативного інституту на пільгових умовах. 

5.4. Затвердити потенційним абітурієнтам до 01.07.2017 року знижку 5% від вартості 

освітніх послуг в 2017 році для вступу до Вінницького кооперативного інституту за іменним 

сертифікатом. 

5.5. З метою проведення якісної профорієнтаційної роботи студентам Інституту, які 

забезпечили вступ до навчального закладу  студентів  у поточному році, оформити знижку 5% від 

вартості освітніх послуг  за 2017/2018 навчальний рік. 

 

Відповідальні: голова приймальної комісії, члени приймальної комісії. 

Впродовж навчального року. 

 

 

 

 

 

 

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

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


