
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 19 лютого 2020р., протокол №5 

 

«Пріоритетні напрямки розвитку інституту у 2020 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора інституту Драбовську В.А. 

«Пріоритетні напрямки розвитку інституту у 2020 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Для забезпечення обсягів прийому до ВКІ у 2020 році: 

- активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників 11-х класів з метою вступу до 

інституту; 

- проводити рекламні заходи з питань отримання другої вищої освіти, “перехресного 

вступу”, подвійних дипломів, навчання у Польщі, вивчення іноземних мов, комп’ютерної 

освіти; 

- покращити роботу веб-сайту Інституту з питань профорієнтації та вступу; 

- з метою підвищення якості та ефективності процесу прийому документів оновити 

інформацій базу «Абітурієнт». 

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

освіти та соціальних питань,  декан ФУП,  завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: І півріччя 2020 р. 

 

 

 «Підготовка інституту до вступної кампанії 2020 року» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Вечірко О.В. «Підготовка інституту до вступної кампанії 2020 року»  

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Вінницького кооперативного інституту в 

2020 році. 

2.2. Підготувати до 29.03.2020р. програми вступних випробувань та екзаменаційну 

документацію для вступу до ВКІ. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії,  

        члени предметних екзаменаційних, фахових (атестаційних) комісій. 

Термін: березень 2020 р. 

 

«Про роботу факультету у 2020 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету Колотій С.В. «Про роботу 

факультету у 2020 році» 

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Інформацію прийняти до відома; 

3.2. Посилити контроль за якістю навчання студентів ФУП;  

3.3. Спонукати студентів до  покращення успішності та результативності навчання, 

шляхом поглибленого вивчення матеріалу під час консультацій, індивідуальних занять, 

виконання індивідуальних завдань; 

3.4. Систематично та оперативно відображати у журналах результати успішності 

студентів у міжсесійний період; 

3.5. Обговорити на засіданнях кафедр результати зимової сесії та внести пропозиції 

щодо  підвищення якісного рівня знань студентів. 

Відповідальні:  декан ФУП, завідувачі кафедр, викладачі. 



Термін: березень 2020 р. 

 

 

«Підсумки господарської діяльності інституту у 2020 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача господарської частини  Шконді В.Д.  

«Підсумки господарської діяльності інституту у 2020 році» 

 

Вчена рада ухвалила: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                ___________  В.А. Драбовська 
                                                                          (підпис) 

 

Секретар вченої ради            ____________  М.О. Шмагельська 
                                                                            (підпис) 

 


