
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж 

НАКАЗ 

28.02.2019                         м. Кам’янець-Подільський                         № 56 

Про встановлення переліку посад, 

які підпорядковуються заступнику директора з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

 

Керуючись наказом коледжу від 26.02.2019р. № 45 «Про оптимізацію 

кадрової політики коледжу», та з метою встановлення посадового 

підпорядкування заступнику директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності і конкретизації його посадових обов’язків,  

НАКАЗУЮ: 

1. Зазначити перелік посадових осіб, які  лінійно 

підпорядковуються заступнику директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності: 

1) завідувач навчально-методичного, завідувач заочного відділень (в 

частині наукової, інноваційної та міжнародної діяльності коледжу);  

2) завідувачі кафедр (в частині наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності коледжу); 

3) фахівець з профорієнтації; 

4) фахівець з працевлаштування випускників; 

5) фахівець редакційно-видавничого журналу «Вектор Поділля»; 

6) завідувач бібліотеки.  

2. Встановити, що додатковими обов’язками фахівця з питань 

працевлаштування є загальна організація і керівництво практичною 

підготовкою студентів, організація і керівництво написанням студентами 

курсових/випускових кваліфікаційних робіт, організація та керівництво 

підвищенням кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників 

коледжу 

3. Встановити, що питання, які визначають коло службових 

обов’язків вищезазначених посад, перебувають під контролем та у сфері 

діяльності заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності. 



4. Керуючись п.1 наказу коледжу від 26.02.2019р. № 45 «Про 

оптимізацію кадрової політики коледжу», з 28.02.2019 року звільнити 

КОРКУШКА О.Н. від виконання обов’язків голови групи сприяння 

академічної доброчесності у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі, голови науково-

методичної комісії Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу.  

5. Керуючись п.4 цього наказу, з 28.02.2019 року призначити 

Гуменюк І.Л. головою групи сприяння академічної доброчесності у 

Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі, головою науково-методичної комісії Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Зобов’язати Гуменюк І.Л. виконувати посадові обов’язки відповідно до 

діючих положень. 

6. Керуючись п.5 цього наказу, з 28.02.2019 року  оновити  групу 

сприяння академічної доброчесності в такому складі: 

1. Гуменюк І.Л.- голова групи 

2. Боровисюк Т.В. – заступник голови групи,  заступник директора з 

навчально-виховної роботи; 

3. Кінзерява І.В.,- секретар групи, адміністратор бази даних ЄДЕБО; 

4. Годнюк І.В.,- секретар Вченої ради; 

5. Марчак Т.А., Дужева О.Г., Годнюк І.В., завідувачі кафедр; 

6. Дужева О.Г., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції коледжу; 

7. Ковальчук О.П., студентський декан 

7. Зміст наказу довести до відома педагогічних, науково-

педагогічних працівників коледжу, осіб, зазначених у ньому та осіб за 

посадами – підпис.  

 

 

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ                                               М. ТРІПАК 


