
УКРКООПСПІЛКА 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

 

Списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації  

у 2018/2019 н.р. 

 
Атестаційній комісії  

Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту 

«____»___________2018 р. 

 
Відповідно до пункту 3.1. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників направляю список педагогічних працівників, які у 2018-2019 н.р. 

підлягають черговій атестації.  

 

№ 
ПІП 

педпрацівника 

Строки проходження 

підвищення кваліфікації 

1.  

Вечірко  

Ольга 

Григорівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні 

підходи до навчання». Модульні технології вивчення дисциплін «Облікова 

політика підприємства», «Облік в бюджетних установах» «Фінансовий облік». 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 057160 від 24.10.2014 р. 

2.  

Кметюк 

Марія  

Романівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні 

підходи до навчання». Модульні технології вивчення дисциплін «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова та українська 

література», «Світова література». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ 133126 від 23.10.2015 р. 

3.  

Нагорняк 

Світлана 

Василівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі. Сучасні технології вивчення дисциплін «Трудове 

право та право соціального забезпечення», «Юридична деонтологія», 

«Договірне право», свідоцтво про ПК 12 СПВ 147179 від 16 вересня 2016 р. 

Захист кандидатської дисертації на тему: «Педагогічні умови формування 

правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство у процесі виховної 

роботи коледжу». Спеціальність: 13.00.07 - теорія і методика виховання. Захист 

відбувся 26.06.2018. 

4.  

Лиса  

Галина 

Василівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні 

технології навчання у вищій школі. Модульні технології вивчення дисциплін 

«Фізика», «Астрономія», свідоцтво ПК 01597997\00580-17 від 29. 09. 2017 р.  

5.  

Березюк 

Людмила 

Леонідівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі «Біологія», «Екологія». Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПК 938515 від 31.10.2013 р. 

6.  

Павлюк  

Віта 

Анатоліївна 

Захист кандидатської дисертації 26 квітня 2016 р. на здобуття наукового 

ступеню кандидата філологічних наук у Донецькому національному 

університеті. Тема кандидатської дисертації: Становлення неофіційного 

антропонімікону Вінниччини. Спеціальність 10.02.01 – українська мова 



7.  

Шмичкова  

Інна 

Юріївна 

Захист кандидатської дисертації на тему: «Облік і оподаткування прибутку 

торговельних підприємств». Спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).    Захист кандидатської 

дисертації відбувся 29.06.2016 р. 

8.  

Гринчук  

Тетяна  

Петрівна 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі. Сучасні технології вивчення дисциплін «Фінанси 

підприємств», «Фінанси. Гроші і кредит», «Фінанси підприємств і організацій 

споживчої кооперації», свідоцтво про ПК 12 СПВ 147178 від 16 вересня 2016 р. 

Захист кандидатської дисертації на тему: «Інвестиційне забезпечення 

ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку 

зерна». Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємства (за 

видами економічної діяльності).    Захист кандидатської дисертації відбувся 

08.09.2017 р.  

9.  
Івасюк 

Ірина 

Олексіївна 

Стажування у ПАТ «Вінницягаз» на посаді помічника фахівця з податків та 

зборів відділу податкового планування. Довідка про підсумки стажування від 

25.11.2017 р.  

 

Директор коледжу      К.Д. Якимчук 



УКРКООПСПІЛКА 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

 

Списки працівників  

які підлягають черговій атестації у 2018 / 2019 н.р. 
 

Атестаційній комісії  

Коледжу економіки і права 

Вінницького кооперативного 

інституту 

«____»___________2018 р. 

 

 

 

 

 

Директор коледжу                  К.Д. Якимчук 

 

 

№ 
ПІП 

 працівника  

Строки проходження 

підвищення кваліфікації 

1.  
Поліщук  

Юлія  

Гендриківна 

Департамент культури Вінницької міської ради Вінницька дитяча 

школа мистецтв «Вишенька». Довідка про підсумки стажування 

від 15.11.2013 р.  


