УХВАЛА
ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ «ПРО ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД»

З метою забезпечення умов для реалізації основних напрямів діяльності
інституту, вирішення поточних та оперативних питань та у зв’язку з штатнокадровими змінами в інституті, відповідно до статті 36 Закону України «Про
вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. із змінами, внесеними згідно із
Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, Положення про
вчену раду ХКТЕІ від 30.08.18р. та в результаті проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад, вчена рада вирішила:
Рекомендувати ректору ХКТЕІ прийняти на відповідні посади
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, як таких,
яких обрано за конкурсним відбором (Додаток 1) .
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Додаток 1
Список обраних за конкурсним відбором на відповідні посади
(на підставі результатів таємного голосування)

№
з/п

ПІБ

Дата
народження

1

Ковальчук
Євгенія Костянтинівна

07.04.1954

2

Боровиков
Олександр
Володимирович

05.02.1958

3

Ємельянова
Тетяна Вячеславівна

4

Кушнір
Віктор Степанович

10.05.1965

5

Миросліп
Наталія Валентинівна

31.10.1996

6

Заячковська
Галина Адамівна

29.05.1963

7

Батьковець
Галина Андріївна
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10.05.1976

15.10.1946

Посада,яку займає
до заміщення за
конкурсом
Доцент
кафедри
фінансів, обліку та
аудиту
Доцент
кафедри
маркетингу
та
менеджменту
Доцент
кафедри
соціальногуманітарної
та
загальноекономічної
підготовки
Викладач
кафедри
маркетингу
та
менеджменту
Викладач
кафедри
права
Доцент
кафедри
маркетингу
та
менеджменту
Доцент
кафедри
маркетингу
та
менеджменту

Посада, на яку подає
документи
Доцент
кафедри
фінансів,
обліку
та
аудиту
Доцент
кафедри
маркетингу
та
менеджменту
Доцент
кафедри
соціально-гуманітарної
та загальноекономічної
підготовки
Викладач
маркетингу
менеджменту

кафедри
та

Викладач кафедри права
Доцент
маркетингу
менеджменту
Доцент
маркетингу
менеджменту

кафедри
та
кафедри
та
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Додаток 2
Склад вченої ради
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

16.

Члени вченої ради інституту за посадами
Коваль Людмила Миколаївна
- ректор інституту, голова вченої ради, доктор
економічних наук, доцент
Комарницький Ігор Михайлович
-проректор з наукової роботи, доктор економічних
наук, професор
Церклевич Вікторія Сергіївна
- проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
кандидат педагогічних наук
Коломієць Олена Миколаївна
-декан
факультету
підприємництва,
готельноресторанного бізнесу і права, кандидат філологічних
наук
Гурман Олена Миколаївна
-декан факультету управління, маркетингу та фінансів,
кандидат педагогічних наук
Приставчук Катерина Андріївна
- головний бухгалтер
Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників
Носов Олександр Юрійович
-доцент, доктор економічних наук
Олуйко Віталій Миколайович
-доктор наук з державного управління, професор
Мікула Надія Анатоліївна
- доктор економічних наук, професор
Батутіна Альбіна Петрівна
-кандидат економічних наук, доцент
Заячковська Галина Адамівна
- кандидат економічних наук, доцент
Пономарьов Петро Хомич
- кандидат економічних наук, професор
Нікольчук Юлія Миколаївна
- завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, кандидат
економічних наук
Сарай Наталія Ізидорівна
- кандидат економічних наук, доцент
Власюк Юлія Олександрівна
- завідувач кафедри маркетингу та менеджменту,
кандидат економічних наук, доцент
Матвійчук Тетяна Владиславівна
- кандидат психологічних наук, доцент

17.
18.
19.

Виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти
Подокопна Ольга Миколаївна
- голова профкому інституту
Капора Діана Сергіївна
- студентка групи ГРС(б)-31
Лукащук Анастасія Вадимівна
- студентка групи МТ-31

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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