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Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 20 грудня 2019р., протокол №5 

 

«Затвердження правил прийому на навчання до Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інститут в 2020 році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Вечірко О.В. «Затвердження правил прийому на навчання до Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інститут в 2020 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Затвердити Правила прийому на навчання до Коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту в 2020 році.  

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

навчання до Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту в 2020 році, 

документами Міністерства освіти і науки України, Укркоопспілки та Положення про 

приймальну комісію Вінницького кооперативного інституту. 

 

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії,  

        члени предметних екзаменаційних, фахових (атестаційних) комісій. 

 

 «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. 

 

«Підготовка випускових кафедр Інституту до складання студентами підсумкової 

атестації» 

 

Заслухавши та обговоривши доповіді завідувачів випускових кафедр: Менеджменту, 

Маркетингу та підприємництва та декана факультету Колотій С.В. «Підготовка випускових 

кафедр Інституту до складання студентами підсумкової атестації» 

 

Вчена рада ухвалила: 

 

2.1. Інформацію прийняти до відома; 

2.2. Посилити контроль за ходом проведення підсумкової атестації бакалаврів за 

спеціальностями 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, з дотриманням встановленого графіку та термінів подачі документації по 

підсумковій атестації. 

2.3. Посилити контроль до здачі дипломних робіт магістрів спеціальності 073 

Менеджмент, з дотриманням встановленого графіку та термінів подачі документації по захисту 

магістерських дипломних робіт. 
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Відповідальні: декан ФУП, завідувач кафедри менеджменту, керівники магістерських 

дипломних робіт 

Термін: березень 2020 р. 

 

 

 

 

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

 

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


