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Присутні: 76 осіб -  делегатів Конференції трудового колективу (лист 
прибуття додається).

Порядок денний:
1 Про рекомендацію кандидатури на посаду директора Вінницького 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно- 
економічного університету.

Інформація ректора КНТЕУ Мазаракі

Нечипоренко В.О., секретар Конференції трудового колективу, 
проінформувала делегатів Конференції, що відповідно до Положення про 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ головою Конференції 
трудового колективу інституту є директор, але у зв’язку з її участю у 
виборному процесі щодо обрання претендента на посаду директора 
повноваження щодо ведення Конференції покладаються на ректора КНТЕУ, 
доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії 
педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Мазаракі 
Анатолія Антоновича.

1 СЛУХАЛИ:
Мазаракі A.A., ректора КНТЕУ, - проінформував делегатів Конференції, що
19.08.2019 р. наказом КНТЕУ № 2231 був оголошений конкурс на заміщення 
вакантної посади директора Вінницького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 
Умови конкурсу та вимоги до претендентів оприлюднювались на сайті 
КНТЕУ.

Відповідно до мотивованого рішення загальноуніверситетської 
конкурсної комісії КНТЕУ (протокол № 32 від 20.09.2019 р.) до конкурсу



допущено одного учасника -  Замкову Наталію Леонідівну, д.філос.н., 
професора, заслуженого працівника освіти України.

Запропонував претенденту на посаду представити свою програму 
розвитку Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

ВИСТУПИЛИ:
Замкова Н.Л., претендент на посаду, - представила програму розвитку 
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (Програма 
додається).

Голова засідання Конференції трудового колективу інституту Мазаракі A.A. 
запропонував перейти до обговорення кандидатури Замкової Н.Л.

ВИСТУПИЛИ:
1 Гирич С.В., декан ФТМСО, - високо оцінив науково-педагогічну, 
організаторську та громадську діяльність Замкової Н.Л. на посаді директора 
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 2014-2019 pp. 
Наголосив на перспективності запропонованої програми розвитку 
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Запропонував рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути 
кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого 
працівника освіти України, для обрання за конкурсним відбором на 
заміщення вакантної посади директора Вінницького торговель > 
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету.

2 Іваницька Н.Б., завідувач кафедри іноземної філології та перекладу, - 
відзначила високий професіоналізм Замкової Н.Л., ефективне сприяння 
забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки. 
Підтримала пропозицію Гирича С.В. рекомендувати вченій раді КНТЕУ 
розглянути кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., професора, 
заслуженого працівника освіти України, для обрання за конкурсним відбором 
на заміщення вакантної посади директора Вінницького торговель > 
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету.

3 Порохня Т.В., голова 11110 ВТЕІ КНТЕУ, - підкреслила, що Замкова Н.Л. 
користується повагою серед колег і студентів за професіоналізм, відкритість 
до спілкування, щирість, готовність допомогти. За плідну науково- 
педагогічну, організаторську та громадську діяльність нагороджена 
Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» 
(2018), Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2017), Федерації 
профспілок України (2016), Вінницької обласної державної адміністрації га 
обласної Ради (2016), Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців 
торгівлі, громадського харчування та послуг (2015), Департаменту освіти і



науки Вінницької ОДА (2014), медаллю Національної Академії педагогічних 
наук України «Григорій Сковорода» (2016), Почесним знаком Федерації 
професійних спілок України «За розвиток соціального партнерства» (2018), а 
також відзнакою Митрополита Вінницького і Барського (2015).

Підтримала пропозицію Гирича С.В. рекомендувати вченій раді 
КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., 
професора, заслуженого працівника освіти України, для обрання за 
конкурсним відбором на заміщення вакантної посади директора Вінницького 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно- 
економічного університету.

4 Штифурак В.Є., професор кафедри права, - закцентувала увагу на наукових 
досягненнях Замкової Н.Л., її зусиллях щодо забезпечення інтеграції 
навчального процесу, науки і виробництва, оптимізації напрацювань 
інтелектуальної власності науковців інституту, сприяння розвитку науково- 
технічної творчості студентів ВТЕІ КНТЕУ та високо оцінила запропоновані 
у програмі розвитку Вінницького торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ кроки щодо організації науково-дослідної роботи в інституті на 
інноваційних засадах та подальшої інтеграції у Європейській простір вищої 
освіти. Підтримала пропозицію Гирича С.В. рекомендувати вченій раді 
КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., 
професора, заслуженого працівника освіти України, для обрання за 
конкурсним відбором на заміщення вакантної посади директора Вінницького 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно- 
економічного університету.

5 Почапський В.P., голова РСС інституту, - зазначив, що в інституті створені 
умови для самореалізації студентів і формування у них організаторських 
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. 
Відзначив особисту роль Замкової Н.Л. у забезпеченні захисту прав та 
інтересів студентів інституту, сприянні навчальній, науковій та творчій 
діяльності здобувачів вищої освіти, їхньої участі у реалізації державної 
молодіжної політики. Підтримав пропозицію Гирича С.В. рекомендувати 
вченій раді КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, 
д.філос.н., професора, заслуженого працівника освіти України, для обрання 
за конкурсним відбором на заміщення вакантної посади директора 
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету.

6 Хачатрян В.В., завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, - 
наголосила на особистому внеску Замкової Н.Л. у справу підвищення іміджу 
інституту як надійного партнера на ринку освітніх послуг за рахунок 
інтеграції навчального процесу з науковою та виробничою діяльністю. 
Високо оцінила запропоновану програму розвитку Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ. Підтримала пропозицію Гирича С.В.



рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії 
Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого працівника освіти України, 
для обрання за конкурсним відбором на заміщення вакантної посади 
директора Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету.

7 Сухоребра Т.І., завідувач кафедри права, - наголосила на досягненнях 
інституту під керівництвом Замкової Н.Л. у 2014-2019 pp. щодо 
удосконалення навчально-методичної бази, поповнення та оновлення фондів 
бібліотеки. Позитивно оцінила зазначені у програмі розвитку ВТЕІ КНТЕУ 
кроки щодо подальшої модернізації структури, змісту та організації освіти на 
засадах компетентнісного підходу, підвищення результативності наукової 
діяльності, безперервного поліпшенні якості освітніх і наукових послуг. 
Підтримала пропозицію Гирича С.В. рекомендувати вченій раді КНТЕУ 
розглянути кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., професора, 
заслуженого працівника освіти України, для обрання за конкурсним відбором 
на заміщення вакантної посади директора Вінницького торговельно- 
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету.

8 Мартинова Л.Б., заступник директора з навчально-методичної роботи, - 
відзначила зусилля Замкової Н.Л. щодо підвищення доступності якісної, 
конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог сталого розвитку 
суспільства та економіки. Наголосила на необхідності продовження 
реалізації сформованого курсу щодо інноваційного розвитку інституту, 
запровадження сучасних форм і методів роботи, забезпечення підготовки 
висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення 
завдань практичної діяльності, що передбачено програмою розвитку ВТЕІ 
КНТЕУ, запропонованою Замковою Н.Л. Високо оцінила роботу з інтеграції 
зі світовим і європейським освітнім співтовариством. Підтримала 
пропозицію Гирича С.В. рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути 
кандидатуру Замкової Наталії Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого 
працівника освіти України, для обрання за конкурсним відбором на 
заміщення вакантної посади директора Вінницького торговельно- 
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету.

9 Кізюн А.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи, - 
закцентувала увагу на помітному розвитку матеріально-технічної бази 
інституту у 2014-2019 pp., що уможливлює забезпечення подальшого 
поліпшення умов проведення навчального процесу, фізкультурно-спортивної 
та виховної роботи, підвищення побутової комфортності для працівників і 
студентів. Відзначила постійний розвиток системи управління якістю (СУЯ), 
забезпечення участі професорсько-викладацького складу та інших категорій 
співробітників у вдосконаленні діяльності інституту. Високо оцінила



запропоновану Замковою H.JI. програму розвитку Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ. Підтримала пропозицію Гирича С.В. 
рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії 
Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого працівника освіти України, 
для обрання за конкурсним відбором на заміщення вакантної посади 
директора Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету.

СЛУХАЛИ:
Мазаракі A.A., ректора КНТЕУ, - запропонував визначитися з формою 
проведення голосування по кандидатурі Замкової Н.Л.

ВИСТУПИЛИ:
Бондаренко В.M., декан ОФФ, - запропонував відкриту форму голосування. 

Пропозицію Бондаренка В.М. було винесено на голосування.

Голосували: «за» - 76, «проти» - немає, «утримались» - немає.

УХВАЛИЛИ:
Провести відкрите голосування по кандидатурі Замкової Н.Л.

СЛУХАЛИ:
Мазаракі A.A., ректора КНТЕУ, - запропонував обрати склад лічильної 
комісії для проведення процедури голосування.

ВИСТУПИЛИ:
Поліщук 1-І-, завідувач кафедри маркетингу та реклами, - внесла пропозицію 
обрати лічильну комісію у складі 5 членів. Членами лічильної комісії обрати: 
Порохню Т.В., голову НПО інституту, Басюк H.A., коменданта навчального 
корпусу № 4, Самохвал О.О., доцента кафедри іноземної філології та 
перекладу, Бондар С.Д., начальника відділу наукової роботи та міжнародної 
співпраці, Почапського В.P., голову РСС інституту.

Пропозицію Поліщук І.І. було винесено на голосування.

Голосували: «за» - 16, «проти» - немає, «утримались» - немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад лічильної комісії: Порохня Т.В., голова НПО інституту, 
Басюк H.A., комендант навчального корпусу № 4, Самохвал О.О., доцент 
кафедри іноземної філології та перекладу, Бондар С.Д., начальник відділу 
наукової роботи та міжнародної співпраці, Почапський В.Р., голова РСС 
інституту.



Голова засідання Мазаракі A.A. оголосив початок голосування. Присутні на 
засіданні голосували шляхом підняття мандатів делегатів Конференції 
трудового колективу інституту. Члени лічильної комісії здійснили 
підрахунок голосів та заповнили протоколи лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:
Порохню Т.В., голову 11110 інституту, - про затвердження протоколів 
лічильної комісії.
Порохня Т.В.: Прошу затвердити:
Протокол № 1 засідання лічильної комісії про обрання Порохні Т.В. головою 
лічильної комісії.
Протокол № 2 засідання лічильної комісії про результати голосування по 
кандидатурі Замкової Н.Л.
Голосували: «за» -76, «проти» - немає, «утримались» — немає.

Мазаракі A.A., ректора КНТЕУ, - вніс пропозицію на підставі результатів 
обговорення кандидатури та результатів відкритого голосування 
рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової Наталії 
Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого працівника освіти України, 
для обрання за конкурсним відбором на заміщення вакантної посади 
директора Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету.

УХВАЛИЛИ:
1.1 Протоколи №1 - 2  засідання лічильної комісії про результати голосування 

затвердити.
1.2 Рекомендувати вченій раді КНТЕУ розглянути кандидатуру Замкової 

Наталії Леонідівни, д.філос.н., професора, заслуженого працівника освіти 
України, для обрання за конкурсним відбором на заміщення вакат ої 
посади директора Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету.

Голосували: «за» -76, «проти» - немає, «у —

Голова засідання
Конференції трудового колективу A.A. Мазаракі

СЛУХАЛИ:

Секретар


