
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 29 серпня 2018 р., протокол №1 

 

 

 «Затвердження змін до складу Вченої ради Інституту» 

 

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

«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.  ПОДЖАРЕНКО  Катерина Євгеніївна заступник голови вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної 

роботи, к.ю.н. 

3.  ПРИЦЮК Людмила Анатоліївна проректор з науково-методичної роботи, к.е.н. 

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

5.  СОЛОЇД Олена Вікторівна проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, к.е.н. 

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

7.  ШМАГЕЛЬСЬКА Марина Олексіївна секретар вченої ради, завідувач кафедри економічної теорії, фундаментальних 

та соціально-гуманітарних дисциплін, к.г.н. 

8.  КОЛОТІЙ Світлана Василівна в.о. декана факультету управління та права ВКІ, к.е.н.  

9.  ПЕТРЕНКО Микола Ілліч завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу, к.е.н., професор  

10.  КОВАЛЬ Андрій Володимирович викладач кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін, к.і.н. 

11.  ДИБЧУК Людмила Василівна завідувач кафедри маркетингу та підприємництва, к.і.н., доцент 

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

13.  ГЛАДКА Наталія Михайлівна в.о. завідувача кафедри права, к.ю.н. 

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

ВКІ, к.е.н. 

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

16.  КИРИЛЮК  Ніна Галактіонівна завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування 

17.  ЛАДАНЯК Інна Анатоліївна в. о. завідувача кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін 

Коледжу економіки і права ВКІ, к.і.н. 

18.  ЛИСА Галина Василівна в. о. завідувача кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання 

Коледжу економіки і права 

19.  ВОЗНЮК Таїсія Костянтинівна в. о. завідувача кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності, 

голова профспілкового комітету інституту, к.е.н. 

20.  МАМОНОВ Петро Данилович в. о. завідувача кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування, 

к.е.н. 

21.  АРТЕМОВИЧ Тетяна Миколаївна викладач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування 

22.  ГРИНЧУК Тетяна Петрівна в. о. завідувача кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін, 

к.е.н. 

23.  ГУРМАН Олена Володимирівна головний бухгалтер інституту 

24.  БОРИСОВА Ольга Савівна директор бібліотеки  

25.  ПОДОЛЯКА Степан Сергійович голова студентської ради Вінницького кооперативного інституту 

26.  МЕЛЬНИК Діана Олегівна заступник голови студентської ради  

27.  МЄЛЛЄР Вікторія Олегівна студентка факультету управління та права 

 

«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. Інформацію прийняти до відома 

 

«Організація освітнього процесу у Вінницькому кооперативному інституті та Коледжі 

Інституту у новому навчальному році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи 



Поджаренко К. Є. «Організація освітнього процесу у Вінницькому кооперативному інституті та 

Коледжі Інституту у новому навчальному році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Розглянути та затвердити на кафедрах робочі навчальні програми з дисциплін першого 

семестру 2018-2019 н.р.  для денного і заочного відділення. 

2. Розглянути і затвердити на кафедрі індивідуальні плани викладачів.  

3. Розробити графік проведення відкритих занять викладачами кафедр. 

4. Оформити інформаційні стенди щодо діяльності кафедр. 

5. Систематично забезпечувати трудову та навчальну дисципліну серед викладачів та 

студентів.  

6. Розробити план проведення перевірки залишкових знань та комплекс завдань до них, в 

деканат, завідуючим відділенням, методичний кабінет.  

7. Розробити план розробки та доопрацювання НМКД по дисциплінах, що забезпечують 

кафедри.  

8. Розробити план видання навчально-методичної літератури.  

9. Розробити план проведення методичних кафедральних семінарів. 

10. Розробити плани підвищення кваліфікації викладачів кафедр  Інституту та Коледжу 

Інституту  

 

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, методист відділу науково-

пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків, завідувачі кафедр. 

Термін: 14 вересня 2018 р. 

 

 

«Попередні підсумки вступної кампанії 2018р.» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кушнір О.Ю. «Попередні підсумки вступної кампанії 2018р»  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Вважати результати вступної кампанії задовільними. 

2. Покращити профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів.  

3. Посилити відповідальність викладацького складу  інституту за результати  вступної 

кампанії. 

4. Надати студентам можливість навчання одночасно  за різними формами ( денна і заочна) 

та рівнями освіти ( бакалавр і молодший спеціаліст) на пільгових умовах.   

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії,  

        члени предметних екзаменаційних, фахових (атестаційних) комісій. 

Термін: протягом навчального року 

 

«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. 

 

«Рекомендація до друку посібника С.В. Нагорняк «Практичний порадник з трудового 

права» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Нагорняк С.В, викладача кафедри права., 

«Рекомендація до друку посібника С.В. Нагорняк «Практичний порадник з трудового права» 

 



Вчена рада ухвалила: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практичний порадник з трудового права» - 

Нагорняк С.В., завідувача економіко-правового віділення. 

 

 «Затвердження планів роботи структурних підрозділів Інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних підрозділів та відповідальних 

осіб: секретаря вченої ради Шмагельської М.О., декана Факультету управління та права Інституту 

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

соціальних питань «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. 

 

«Затвердження Програми внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ВКІ» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Поджаренко К. Є. «Затвердження Програми внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

ВКІ» 

 

Вчена рада ухвалила: 

- 1. Затвердити Програму внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ВКІ. 

 

 

«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 – Гладкої Н.М., 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 вакантних посад декана факультету управління 

та права, завідувачів кафедр: права, загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання, 

суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін, товарознавчих дисциплін та 

комерційної діяльності, фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін, харчових 

технологій та ресторанного обслуговування» 

 

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

«Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад декана факультету управління та права, 

завідувачів кафедр: права, загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання, суспільно-

гуманітарних та правознавчих дисциплін, товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності, 

фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін, харчових технологій та ресторанного 

обслуговування» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад декана факультету управління та права, 

завідувачів кафедр: права, загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання, суспільно-

гуманітарних та правознавчих дисциплін, товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності, 

фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін, харчових технологій та ресторанного 



обслуговування 

2. Призначити виконуючими обов’язки завідувачів кафедр: права – Гладку Н.М.,  

загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання – Лису Г.В., суспільно-гуманітарних та 

правознавчих дисциплін – Ладаняк І.А., товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – 

Вознюк Т.К., фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін – Шмичкову І.Ю., харчових 

технологій та ресторанного обслуговування – Мамонова П.Д. 

 
 

 
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) 

 


