
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ №1 

 

01 грудня 2021 р.                                                          м. Кам’янець-Подільський 

 

Порядок денний: 

1. Про вибори голови Вченої ради інституту. 

 

2. Про створення структурних підрозділів інституту відповідно до 

затвердженого МОН України штатного розпису: 

− Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський 

фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 

«Кам’янець-Подільський державний інститут».  

− Кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія.  

− Кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності 

ім. Т. Сосновської.  

− Кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук.  

− Бібліотеки Інституту.  

− Навчально-методичного відділу Інституту.  

− Інформаційної лабораторії Інституту.  

− Провадження діяльності в Інституті бази даних ЄДЕБО як сектору 

інформаційної лабораторії Інституту.  

− Відділу заочної та дистанційної форми навчання Інституту.  

− Психолого-педагогічного відділу Інституту.  

− Фінансово-бухгалтерської служби Інституту.  

− Відділу кадрів Інституту.  

− Юридичного відділу Інституту.  

− Відділу охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту 

Інституту.  

− Господарської служби та служби охорони Інституту.  

− Відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та 

акредитації Інституту.  

− Відділу міжнародних зав’язків Інституту.  

− Інклюзивно-методичного центру Інституту з відповідними секторами: 

наукової роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти; сектор підготовчого 

відділення до вступу у НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут»; сектор надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації.  

Інформація в.о. ректора НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» Тріпака М.М.  

 



 

3. Про затвердження нормативних актів, які регулюють діяльність 

інституту: 

− Затвердження Положення про Вчену раду Навчально-реабілітаційного 

закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»  

− Затвердження Положення про ректорат 

− Затвердження Положення про Наглядову раду 

− Затвердження Положення про організацію освітнього процесу 

Інституту 

− Затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання 

навчальних досягнень студентів Інституту 

− Затвердження Положення про кафедру 

− Затвердження Положення про кафедру фінансів, обліку та 

оподаткування ім. С. Юрія.  

− Затвердження Положення про кафедру соціальної роботи, психології та 

соціокультурної діяльності ім. Т. Г. Сосновської.  

− Затвердження Положення про кафедру інклюзивної економіки, 

кібернетики і комп’ютерних наук.  

− Затвердження Положення про бібліотеку Інституту.  

− Затвердження Положення про навчально-методичний відділ Інституту.  

− Затвердження Положення про інформаційну лабораторію Інституту. 

− Затвердження Положення про бази даних ЄДЕБО як сектору 

інформаційної лабораторії Інституту.  

− Затвердження Положення про відділ заочної та дистанційної форми 

навчання Інституту.  

− Затвердження Положення про психолого-педагогічний відділ 

Інституту.  

− Затвердження Положення про фінансово-бухгалтерську службу 

Інституту.  

− Затвердження Положення про відділ кадрів Інституту.  

− Затвердження Положення про юридичний відділ Інституту.  

− Затвердження Положення про відділ охорони праці, техніки безпеки та 

цивільного захисту Інституту.  

− Затвердження Положення про господарську службу та службу охорони 

Інституту.  

− Затвердження Положення про відділ забезпечення якості освітнього 

процесу, ліцензування та акредитації Інституту.  

− Затвердження Положення про відділ міжнародних зав’язків Інституту. 



− Затвердження Положення про інклюзивно-методичний центр Інституту 

з положеннями відповідних секторів: наукової роботи у сфері інклюзії та 

інклюзивної освіти; сектор підготовчого відділення до вступу у НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут»; сектор надання освітніх 

послуг та підвищення кваліфікації.  

Інформація в.о. проректора з навчальної роботи Лаврука О.В. 

 

4. Про введення посади заступника ректора (проректора) по передвищій 

освіті інституту (на громадських засадах).  

Інформація в.о. ректора НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» Тріпака М.М.  

 

5. Про затверджений МОН України штатний розпис і розподіл ставок 

науково-педагогічних працівників серед викладачів інституту. 

Інформація в.о. проректора з навчальної роботи Лаврука О.В. 
 


