
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 25 листопада 2020 р., протокол №4 

 

«Затвердження Положення Фахового коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. директора Коледжу економіки та права 

Вінницького кооперативного інституту Мазур Г.О. «Затвердження Положення Фахового 

коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту» 

  

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Затвердити Положення Фахового коледжу економіки і права Вінницького 

кооперативного інституту. 

 

««Конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача кафедри права ВКІ; завідувача 

кафедри менеджменту ВКІ; завідувача кафедри фінансів, обліку та аналізу ВКІ;завідувача 

кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін ВКІ; 

завідувача кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін фахового коледжу 

економіки і права ВКІ; завідувача кафедри комерційної діяльності, харчових технологій 

та ресторанного обслуговування фахового коледжу економіки і права ВКІ» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Інституту Драбовську В.А. 

«Конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача кафедри права ВКІ; завідувача кафедри 

менеджменту ВКІ; завідувача кафедри фінансів, обліку та аналізу ВКІ; завідувача кафедри 

економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін ВКІ; завідувача 

кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін коледжу економіки і права ВКІ; 

завідувача кафедри комерційної діяльності, харчових технологій та ресторанного 

обслуговування коледжу економіки і права ВКІ» 

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Розглянувши і оговоривши кожну подану заяву на посади, члени Вченої ради шляхом 

таємного голосування обрали:  

 завідувач кафедри права ВКІ - к.і.н. Петренко В.І.;  

 завідувач кафедри менеджменту ВКІ – к.е.н. Мацера С.М.;  

 завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу ВКІ – к.е.н., проф. Петренко М.І.; 

 завідувач кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних 

дисциплін ВКІ – к.г.н. Шмагельська М.О.;  

 завідувач кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін коледжу економіки і 

права ВКІ – Яковець О.В.;  

 завідувач кафедри комерційної діяльності, харчових технологій та ресторанного 

обслуговування коледжу економіки і права ВКІ – к.е.н. Вознюк Т.К.  

2.2. Претенденти на об’явлені посади успішно витримали конкурсний відбір і 

рекомендуються до зарахування на роботу.  

2.3. Рекомендувати в.о. ректора інституту Драбовській В.А., згідно з рішенням Вченої ради 

Вінницького кооперативного інституту, зарахувати на посади, згідно поданих заяв. 

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

річний термін.  

 

 

 

    Голова  засідання Вченої  ради      ___________________   В.А. Драбовська 
(підпис) 

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


