
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 22 жовтня 2018 р., протокол №2 

 

«Забезпеченість нових навчальних дисциплін робочими навчальними програмами» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Ільніцької Ю.Б. - завідувача відділу науково-

пошукової роботи, управління якістю освіти та зовнішніх зв’язків «Забезпеченість нових 

навчальних дисциплін робочими навчальними програмами» 

  

Вчена рада ухвалила: 

1. Завідувачам кафедр Коледжу та Інституту посилити перевірку змісту та структури 

робочих навчальних програм. 

2. Завідувачам відділень і декану факультету надати усю необхідну інформацію зав. 

кафедр щодо виявлених зауважень.  

3. Завідувачам кафедр врахувати усі зауваження, доопрацювати робочі навчальні 

програми та програми, які не були вчасно здані і подати до деканату, завідувачам відділень до 1 

листопада 2018 р. 

4. Усім викладачам в подальшому не допускати порушень термінів підготовки та 

здачі робочих навчальних програм.  

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, декан ФУП, завідувачі 

 відділень,   завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: грудень 2018 р. 

 

«Затвердження Положення про проведення практики за освітнім ступенем 

«Бакалавр», «Магістр»» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кирилюк Н.Г. - завідувача відділу практики, 

перепідготовки та працевлаштування «Затвердження Положення про проведення практики за 

освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр»» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1.Затвердити Положення про проведення практики студентів Вінницького 

кооперативного інституту за освітнім ступенем бакалавра. 

2. Затвердити Положення про проведення практики студентів Вінницького 

кооперативного інституту за освітнім ступенем магістра. 

3.  Поновити біржу практичного навчання для інституту до 15.01.2019 р., для коледжу 

15.05.2019р. 

 

Відповідальні: завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування, 

    керівники практик, декан ФУП, завідувачі кафедр. 

Термін: січень - травень 2019 р. 

 

 

«Затвердження Програм підсумкової атестації для студентів першого 

(бакалаврського) рівня спеціальностей: 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів випускових кафедр: маркетингу та 

підприємництва Дибчук Л.В., менеджменту – Іванюту П.В.  

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Затвердити Програми підсумкової атестації для студентів першого (бакалаврського) 



рівня спеціальностей: 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»» 

 

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, декан ФУП  

 

 

«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» 

 

Оговоривши подані заяви і заслухавши претендентів на посади 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.  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Шляхом таємного голосування, визначилися:  

- завідувач кафедри права  – Гладка Наталія Михайлівна; 

- декан факультету управління та права - Колотій Світлана Василівна; 

- завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання –  Лиса Галина 

Василівна,  

- завідувач кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін – Ладаняк Інна  

Анатоліївна,  

- завідувач кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – Вознюк Таїсія  

Костянтинівна,  

- завідувач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін – Гринчук 

Тетяна Петрівна,  

- завідувач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування – Мамонов 

Петро Данилович. 

Претенденти на об’явлені посади успішно витримали конкурсний відбір і 

рекомендуються до зарахування на роботу.  

2. Рекомендувати ректору інституту Драбовському А. Г., згідно з рішенням Вченої ради 

Вінницького кооперативного інституту, зарахувати на посаду, згідно поданої заяви. 

3. У відповідності з Законом України «Про Вищу освіту» контракт укладається на 5-ти 

річний термін.  

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

Термін: січень 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


