
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 30 серпня 2017р., протокол №1 

 

«Задачі які стоять перед колективом та організація освітнього процесу в Інституті у 2017 - 

2018 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 2017-2018 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 16.09.2017. 

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

освітніми програмами 2017 року з урахуванням пропозицій та рекомендацій практичних працівників, 

зокрема працівників системи споживчої кооперації. Таких практичних працівників включити до 

списку укладачів програми або її рецензентів. 

1.5. 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. 

1.6. 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 2017 р. 

 

«Про кадрове забезпечення навчального процесу» 

 

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

кадрове забезпечення навчального процесу» 

Вчена рада ухвалила: 

- 1. Інформацію прийняти до відома. 

- 2. Затвердити склад кафедр. 

 

«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: 

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

- 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. 

 

«Обговорення та рекомендація до друку навчального посібника: «Філософія» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію д.ф.н., професор Морозової Л.П., проректора з 

науково-методичної роботи Прицюк Л.А. «Обговорення та рекомендація до друку навчального 

посібника: «Філософія»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Філософія» - професора, доктора 

філософських наук Морозової Л.П. 

 

 «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: 

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

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

кооперативного інституту: 

1 
ДРАБОВСЬКИЙ Анатолій 

Григорович  

голова вченої ради, ректор Інституту, д.е.н. 

2 ОЛІЙНИК Людмила Григорівна 
заступник голови вченої ради, проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцент кафедри 

3 
ЯКИМЧУК Костянтин Дмитрович директор Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту, к.е.н., 

доцент 

4 СОЛОЇД Олена Вікторівна проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, к.е.н., доцент кафедри 

5 ПРИЦЮК Людмила Анатоліївна проректор з науково-методичної роботи, к.е.н., доцент кафедри 

6 КАШПРУК Юлія Анатоліївна проректор із заочної освіти, к.е.н., доцент кафедри  

7 МАЦЕРА Світлана Миколаївна декан факультету економіки та підприємництва ВКІ, к.е.н., доцент кафедри  

8 
ШМАГЕЛЬСЬКА Марина 

Олексіївна 

секретар вченої ради, завідувач кафедри економічної теорії, фундаментальних та 

соціально-гуманітарних дисциплін, к.г.н. 

9 ІВАНЮТА Павло Васильович завідувач кафедри менеджменту, д.н.д.у., доцент, професор кафедри 

10 ДИБЧУК Людмила Василівна в.о. завідувача кафедри маркетингу та підприємництва, к.і.н., доцент 

11 ПЕТРЕНКО Микола Ілліч завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу, к.е.н., доцент кафедри 

12 МАНЬГОРА Таміла Василівна в.о. завідувача кафедри права, к.ю.н., доцент кафедри 

13 
МЕЛЬНИК Ерна Георгіївна завідувач комерційно-технологічного відділення Коледжу економіки і права 

ВКІ, к.е.н. 

14 НАГОРНЯК Світлана Василівна завідувач економіко-правового відділення Коледжу економіки і права ВКІ 

15 КИРИЛЮК Ніна Галактіонівна завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування 

16 
ЛАДАНЯК Інна Анатоліївна завідувач кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін Коледжу 

економіки і права, к.і.н. 

17 
ШМИЧКОВА Інна Юріївна завідувач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін 

Коледжу економіки і права, к.е.н. 

18 
ЛИСА Галина Василівна завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання Коледжу 

економіки і права 

19 
ВОЗНЮК Таїсія Костянтинівна завідувач кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності Коледжу 

економіки і права, голова профспілкового комітету інституту, к.е.н. 

20 
ПІТИК Оксана В’ячеславівна завідувач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування 

Коледжу економіки і права, к.е.н. 

21 
АРТЕМОВИЧ Тетяна Миколаївна викладач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування 

Коледжу економіки і права, к.е.н. 

22 ІЛЬЧЕНКО Людмила Борисівна  доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу к.е.н. 

23 
КОВАЛЬ Андрій Володимирович доцент кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних 

дисциплін, к.і.н. 

24 ГУРМАН Олена Володимирівна головний бухгалтер інституту 

25 БОРИСОВА Ольга Савівна директор бібліотеки  

26 БАКУТА Ясмін Савівна голова студентської ради Вінницького кооперативного інституту 

27 
НІКОЛАЙЧУК Анастасія 

Русланівна 

студентка факультету управління та права 



28 МЄЛЛЄР Вікторія Олегівна студентка факультету управління та права 

 

«Про затвердження Програми профорієнтаційної роботи Інституту та Коледжу на 2017 - 

2018 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 2017 - 

2018 н. р» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити Програму профорієнтаційної роботи Інституту та Коледжу на 2017 - 2018 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: 

- 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: економічної теорії, фундаментальних 

та соціально-гуманітарних дисциплін, к.г.н - Шмагельської М.О., фінансів, обліку та аналізу - Петренка 

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

кафедри маркетингу та підприємництва – Дибчук Л.В.. «Про затвердження нових Програм 

нормативних та вибіркових дисциплін підготовки бакалавра» 

Вчена рада ухвалила: 

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

 

«Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

маркетингу та підприємництва» 

 

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

«Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри маркетингу та 

підприємництва» 

Вчена рада ухвалила: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри маркетингу та 

підприємництва. 

2. Призначити виконуючою обов’язки завідувача кафедри маркетингу та підприємництва 

доцента цієї кафедри - Дибчук Л.В 
 
 

 
ВИСТУПИВ: голова засідання Вченої ради Драбовський Анатолій Григорович, який доповів 

присутнім, що всі питання порядку денного вичерпані, оголосив про закриття засідання Вченої 

ради. 

 

 

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

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



 


