
«Задачі які стоять перед колективом та організація освітнього процесу в Інституті у 2016 - 

2017 навчальному році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови вченої ради Інституту Драбовського А. Г. «Задачі 

які стоять перед колективом та організація освітнього процесу в Інституті у 2016-2017 навчальному 

році»  

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Керівникам структурних підрозділів подати на затвердження вченої ради та до наказу 

ректора нові положення, або, зміни до діючих положень, якщо попередні положення не відповідають 

Статуту Інституту.  

1.2. Під час підготовки до затвердження наукових тем, над якими працюватимуть працівники 

кафедр, слід враховувати їх актуальність і можливу прив’язку до спеціалізації ліцензованих та 

акредитованих спеціальностей. Завідувачам кафедр провести моніторинг спеціалізації та надати 

пропозиції їхніх назв. Запропоновані кафедрами наукові теми та спеціалізації розглянути на черговому 

засіданні вченої ради для подальшої реєстрації тем у ЦНТІ.  

1.3. На засіданнях кафедр розглянути та затвердити плани проведення відкритих занять, 

тематику методичних розробок, графіки підвищення кваліфікації викладачів та подати їх до 

методичного кабінету до 16.09.2016. 

1.4. Головам циклових комісій загальноосвітніх та суспільно-гуманітарних дисциплін білети до 

державної підсумкової атестації подавати на затвердження відповідним кафедрам.  

1.5. Розробляти навчальні програми дисциплін за освітнім рівнем бакалавра та магістра за 

освітніми програмами 2016 року з урахуванням пропозицій та рекомендацій практичних працівників, 

зокрема працівників системи споживчої кооперації. Таких практичних працівників включити до 

списку укладачів програми або її рецензентів. 

1.6. Декану факультету економіки та підприємництва скласти графік проведення контрольних 

робіт для визначення залишкових знань студентів та довести цю інформацію до відома студентів. 

1.7. Завідувачам відповідних кафедр до 15 жовтня підготовити та подати до методичного 

кабінету акредитаційні справи: бакалавра з обліку і аудиту; бакалавра з права.  

1.8. Завідувачам кафедр до 15 вересня подати пропозиції щодо дисциплін, тематика яких 

підходить до публічних лекцій. Солоїд О.В. та Ільніцькій Ю.Б. узагальнити тематику публічних лекцій 

та включити їх до заходів профорієнтаційної роботи. 

1.9. Завідувачам кафедр оновити список наукових публікацій викладачів на сайті Інституту.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі відділень,  

декан ФЕП, голови циклових комісій, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: вересень-жовтень 2016 р. 

 

«Про внесення змін до Положення про Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту щодо його місцезнаходження, в зв’язку з перейменуванням вулиці 

Фрунзе на вулицю Академіка Янгеля» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про внесення змін до Положення про Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту щодо його місцезнаходження, в зв’язку з перейменуванням вулиці Фрунзе 

на вулицю Академіка Янгеля» 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Внести зміни до п. 1.4 Положення про Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту та викласти його в наступній редакції: «1.4. Місцезнаходження Коледжу: 

вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, Україна». 

 

«Про затвердження Положення про Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту в новій редакції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про затвердження Положення про Коледж економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту в новій редакції» 

Вчена рада ухвалила: 

- 3.1. Затвердити, керуючись п. 7.3.2 Статуту Інституту, Положення про Коледж економіки і 



права Вінницького кооперативного інституту в новій редакції. 

 

«Про затвердження Положення про вчену раду Вінницького кооперативного  

інституту у новій редакції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про затвердження Положення про вчену раду Вінницького кооперативного інституту у 

новій редакції» 

Вчена рада ухвалила: 

- 4.1. Затвердити, керуючись п. 7.3.2 Статуту Інституту, Положення про вчену раду 

Вінницького кооперативного інституту в новій редакції. 

 

«Про вибори директора відокремленого підрозділу «Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Про вибори директора відокремленого підрозділу «Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту» 

Вчена рада ухвалила: 

- 5.1. Перевести з посади проректора з науково-методичної роботи Інституту на посаду 

директора відокремленого підрозділу «Коледж економіки і права Вінницького кооперативного 

інституту Якимчука Костянтина Дмитровича. 

 

«Про кадрове забезпечення навчального процесу» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрів Прозоровської І.О. «Про 

кадрове забезпечення навчального процесу» 

Вчена рада ухвалила: 

- 6.1. Інформацію прийняти до відома. 

 

«Про внесення пропозицій до складу Наглядової ради Вінницького кооперативного 

інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Інституту Драбовського А. Г.  «Про 

внесення пропозицій до складу Наглядової ради Вінницького кооперативного інституту» 

Вчена рада ухвалила: 

- 7.1. Внести пропозиції щодо складу Наглядової ради Вінницького кооперативного інституту. 

- 7.2. Персональний склад осіб Наглядової ради Вінницького кооперативного інституту: 

- Подолян Василь Васильович - голова Наглядової ради, голова правління Вінницької 

облспоживспілки; 

- Якименко Володимир Павлович - перший заступник голови правління Вінницької 

облспоживспілки; 

- Кирилюк Віталій Анатолійович - заступник голови правління Вінницької облспоживспілки; 

- Дячинський Володимир Васильович - заступник голови правління Вінницької 

облспоживспілки; 

- Студенець Олександр Анатолійович - заступник голови правління Вінницької 

облспоживспілки; 

- Ладаняк Тетяна Петрівна - головний бухгалтер Вінницької облспоживспілки; 

- Смик Людмила Михайлівна - начальник юридичного відділу Вінницької облспоживспілки; 

- Коба Микола Михайлович - голова правління Немирівської райспоживспілки. 

 

«Про затвердження змін до складу Вченої ради Інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Інституту Драбовського А. Г. «Про 

затвердження змін до складу Вченої ради Інституту» 

Вчена рада ухвалила: 

- 8.1. Затвердити зміни до складу вченої ради Вінницького кооперативного інституту. 



- 8.2. Затвердити персональний склад осіб, які входять до вченої ради Вінницького 

кооперативного інституту: 

- Драбовський А.Г. - голова вченої ради, ректор інституту, д.е.н. 

- Прицюк Л.А. - заступник голови вченої ради, проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцент кафедри;  

- Якимчук К.Д. - директор Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту, 

к.е.н., доцент кафедри; 

- Шмагельська М.О. - секретар вченої ради, зав. кафедри фундаментально-економічних дисциплін, 

к.г.н., доцент кафедри;  

- Олійник Л.Г. - проректор з науково-методичної роботи, к.е.н., доцент кафедри;  

- Солоїд О.В. - проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, к.е.н., доцент кафедри;  

- Кашпрук Ю.А. – проректор із заочної освіти, к.е.н., доцент кафедри;  

- Мацера С.М. - декан факультету економіки та підприємництва, к.е.н., доцент кафедри;  

- Коваль А.В. - завідувач кафедри гуманітарних наук та інформаційних технологій, к.і.н., 

доцент кафедри;  

- Петренко М.І. - завідувач кафедри фінансів, к.е.н., доцент кафедри;  

- Ільченко Л.Б. – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент кафедри;  

- Дибчук Л.В. - доцент кафедри маркетингу, к.і.н., доцент кафедри;  

- Іванюта П.В. - завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, 

професор кафедри. 

- Маньгора Т.В. – в.о. завідувача кафедри права, к.ю.н., доцент кафедри; 

- Мельник Е.Г. - завідувач комерційно-технологічного відділення Коледжу Інституту, к.е.н., 

доцент кафедри;  

- Нагорняк С.В. - завідувач економіко-правового відділення Коледжу Інституту; 

- Вознюк Т.К. - голова профспілкового комітету інституту, к.е.н., доцент кафедри;  

- Кирилюк Н.Г. - завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування; 

- Ладаняк І.А. - голова циклово-комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, к.і.н.  

- Лиса Г.В. - голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання; 

- Гурман О.В. - головний бухгалтер Інституту; 

- Борисова О.С. - в. о. директора бібліотеки Інституту;  

- Дудник К.І. - студентка факультету економіки та підприємництва; 

- Берчук В.-Ю.І. - студентка факультету економіки та підприємництва; 

- Бакута Я.С. - голова студентської ради Вінницького кооперативного інституту. 

 

«Про затвердження Програми профорієнтаційної роботи Інституту та Коледжу на 2016 - 

2017 н. р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних питань 

Солоїд О.В. «Про затвердження Програми профорієнтаційної роботи Інституту та Коледжу на 2016 - 

2017 н. р» 

Вчена рада ухвалила: 

9.1. Затвердити Програму профорієнтаційної роботи Інституту та Коледжу на 2016 - 2017 н. р. 

 

«Про затвердження планів роботи структурних підрозділів Інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних підрозділів та відповідальних 

осіб: секретаря вченої ради Шмагельської М.О., декана Факультету економіки та підприємництва 

Інституту Мацери С.М., завідувача Заочного відділення Кашпрук Ю.А, проректора з гуманітарної 

освіти та соціальних питань Солоїд О.В. «Про затвердження планів роботи структурних підрозділів 

Інституту» 

Вчена рада ухвалила: 

- 10.1. Затвердити плани роботи: Вченої ради інституту, Факультету економіки та 

підприємництва Інституту, Заочного відділення, план виховної роботи. 

 

«Про затвердження нових Програм нормативних та вибіркових дисциплін підготовки 

бакалавра» 

 



Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: фундаментально-економічних 

дисциплін - Шмагельської М.О., гуманітарних наук та інформаційних технологій - Коваля А.В., 

економіки і фінансів - Петренка М.І., в.о завідувача кафедри обліку і аудиту - Ільченко Л.Б., 

менеджменту - Іванюти П.В., в.о. завідувача кафедри права - Маньгори Т.В., завідувач кафедри 

маркетингу та підприємництва - Марчук О.В. «Про затвердження нових Програм нормативних та 

вибіркових дисциплін підготовки бакалавра» 

Вчена рада ухвалила: 

- 11.1. Затвердити нові Програми нормативних та вибіркових дисциплін підготовки бакалавра. 

 

«Про призначення виконуючого обов’язки завідувача кафедри права,  виконуючого 

обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту та оголошення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора бібліотеки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Інституту Драбовського А. Г.  «Про 

призначення виконуючого обов’язки завідувача кафедри права, виконуючого обов’язки завідувача 

кафедри обліку і аудиту та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

бібліотеки» 

Вчена рада ухвалила: 

12.1. Призначити Ільченко Л.Б., к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту в.о. завідувача кафедри 

обліку і аудиту; 

12.2. Перевести Маньгору Т.В., к.ю.н., викладача циклової комісії правознавчих дисциплін 

Коледжу, на посаду доцента кафедри права, призначити її в.о. завідувача кафедри права; 

12.3. Призначити Борисову О.С. в. о. директора бібліотеки Інституту. Оголосити конкурс на 

заміщення вакантної посади директора бібліотеки Інституту. 

 

 

«Розгляд та затвердження ліцензійної справи спеціальності «Право» освітнього ступеня 

«Бакалавр»» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Розгляд та затвердження ліцензійної справи спеціальності «Право» освітнього ступеня 

«Бакалавр»» 

Вчена рада ухвалила: 

13.1. Затвердити ліцензійну справу спеціальності «Право» освітнього ступеня «Бакалавр» та 

подати на розгляд до МОН. 

 

«Про обговорення порядку організації охорони праці у 2016 - 2017 н. р.» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Інституту Драбовського А. Г. «Про 

обговорення порядку організації охорони праці у 2016 - 2017 н. р.» 

Вчена рада ухвалила: 

14.1. Інформацію прийняти до відома. 

 

«Обговорення та рекомендація до друку наочного посібника: «Система права України в 

схемах і таблицях» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію викладачів правознавчих дисциплін Собчук А.О., 

Яковець О.В. «Обговорення та рекомендація до друку наочного посібника: «Система права України в 

схемах і таблицях» 

Вчена рада ухвалила: 

- 15.1. Рекомендувати до друку наочний посібник: «Система права України в схемах і 

таблицях». 

 

 

«Про надання права підпису» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора голови вченої ради Інституту Драбовського 



А. Г.. «Про надання права підпису» 

Вчена рада ухвалила: 

16.1. Доручити секретарю засідання Вченої ради оформити цей протокол в двох оригінальних 

примірниках, один із яких підшити у справи Вінницького кооперативного інституту, другий - 

направити державному реєстратору для внесення змін у відомості про відокремлений підрозділ 

«Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту». 

16.2. Уповноважити проректора Інституту Прицюк Людмилу Анатоліївну направити 

державному реєстратору документи щодо внесення вищезазначених змін та видати їй довіреність. 

 

«Затвердження освітньо-професійних програм Вінницького кооперативного інститут та 

Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи 

Прицюк Л.А. «Затвердження освітньо-професійних програм Вінницького кооперативного інститут 

та Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту» 

 

Вчена рада ухвалила: 

17.1. Затвердити освітньо-професійні програми Вінницького кооперативного інституту 

спеціальностей: 

073 «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр»; 

071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр»; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр»; 

073 «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр»; 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеня «Бакалавр»; 

 

17.2. Затвердити освітньо-професійні програми Коледжу економіки та права Вінницького 

кооперативного інституту спеціальностей: 

071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст»; 

073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

075 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст»; 

081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

181 «Харчові технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


