
Протокол№ 10
засідання Вченої ради
Запорізького інституту економіки
та інформаційних технологій

м. Запоріжжя, Україна

Голова: Туровцев Геннадій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор,
ректор ЗІЕІТ, ГоловаВченої ради.

Вчений секретар: Переверзєв Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор,
проректор з науковоїроботи.

Присутні члени Вченої ради: Туровцев Геннадій Володимирович, Переверзєв Анатолій

Васильович, Швець Дмитро Євгенович, Боярова Тетяна Олександрівна, Примаков

Павло Олександрович, Абрасимова О.П., Сташкевічус Ольга Володимирівна, Перова

Тамара Олексіївна, Максимцова Леся Валентинівна, Тіщенко Ірина Володимирівна,

Гнєушев Олександр Миколайович, Левицький Станіслав Іванович, Венгерова Олена

Василівна, Магар Надія Георгіївна, Михайлик Денис Павлович, Іваницька Світлана

Григорівна, ПанковаМарина Олексіївна, Жерліцин Дмитро Михайлович, Чуча Поліна

Олегівна, Захарова Світлана Олександрівна, Борода Євген Вікторович, Подколзін

Дмитро Олегович, ТуніковСергій Андрійович, Зінченко Владислав Сергійович

Відсутні: Єрохіна Дар’я Андріївна

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Про результати науковоїшкільної конференції «Хортицькі читання 2019».

2. (Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

3. Про рекомендаціюдо друку навчального посібника.

(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

4. Про розгляд та затвердження Стандарту підприємства СТП-41-2017 «Положення про

відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства ПрАТ«ПВНЗ «Запорізький

інститут економіки та інформаційних технологій».

(Доповідач начальник юридичного відділу ПодколзінД.О.)

1. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи проф. Переверзєва А.В. про результати
науковоїшкільної конференції «Хортицькі читання 2019».

11 квітня 2019 р. відбулась VIII щорічна шкільна наукова конференція «Хортицькі

читання 2019 р.». В конференції прийняли участь 73 особи з 22 навчальних закладів, з

них школярів 41 особа, студентів проф.-тех. Ліцеїв - 7. студентів з коледжів - 25. Доповіді

зроблені на 6 секціях. За результатами протоколів наукових керівників секцій сформовані

підсумкові протоколи окремо для 9 кл., 10-11 кл., студентів проф.-тех. ліцеїв, коледжів.

Оргкомітет конференції підготував пропозиції для заохочення учеників конференції

відповідно до набраних балів шляхом нагородження Вченою радою ЗІЕІТ грантами на

26 квітня 2019 р.



навчання в ЗІЕІТ.

ВИСТУПИЛИ: д.с.н., проф., проректор з навчальної роботи Швець Д.Є., д.с.н.,

проф.,зав. каф. економічної кібернетики Левицький СІ., проректор з профорієнтаційної та

виховної роботи Боярова Т.О.

УХВАЛИЛИ: результати конференції «Хортицькі читання 2019» затвердити.

Рекомендувати нагородити учасників конференції грантами Вченої ради ЗІЕІТ на

навчання в ЗІЕІТ відповідно до набраних балів.

Голосували: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: про доповідь проректора з наукової роботи, проф. Переверзєва А.В., щодо
рекомендації до друку навчально-методичного посібника «Публічне управління в умовах
реформування державотворчості в Україні», 170стр. авторів ПавліченкоС.В., Косяка О.В.

Сучасні суспільні процеси поставили гостру потребу в професійно підготовлених

фахівцях, які здатні ефективно працювати в органах державної влади, вирішувати

складні проблеми сьогодення. Тому необхідно практично по-новому вести підготовку

фахівців, які володітимуть основами адміністративно-управлінської науки і мистецтва

управління для роботи в центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах

місцевого самоврядування. Саме тому актуальність вивчення навчальної дисципліни

«публічне управління» в системі вищої школи України є незаперечною, адже підготовка

професійних управлінців стала особливим напрямом у розвитку науки і практики в усіх

високо-розвинутих країнах світу.

У посібнику глибоко і всебічно проаналізовано основні складові частини публічного

управління з урахуванням сучасної наукової думки, чинного законодавства та практики

його застосування. Структура посібника має чітку логічну побудову,матеріал викладено

послідовно, зрозумілою мовою, доступною як для фахівців, так і для тих, хто тільки

розпочинає вивчення дисципліни.

Представлені в посібнику тестові завдання для контролю знань, особливо цінним є те, що

для тестів надані правильні відповіді.

Посібник охоплює найважливіші питання публічного управління, його виконано високо

професійно, доступно, системно, він повністю відповідає вимогам, що ставляться до

підручників та навчальних посібників для вищої школи.

Навчально-методичний посібник може використовуватись в навчальному процесі у

вищих навчальних закладах, корисним він будетакож для науковців і практиків.

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., проф., зав.каф. економічної кібернетики Левицький С.І.,

к.е.н..доц. зав. каф. міжнародних економічних відносин Михайлик Д.П., к.с.н., доц., зав.

каф. Маркетингу, менеджменту та туризму Швець Л.М., які рекомендували посібник до

друку.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Публічне

управління в умовах реформування державотворчої в Україні» авторів Павліченко С.В..

Косяка О.В.



Голосували: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: про Про розгляд та затвердження Стандарту підприємства СТП-41-2017
«Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства ПрАТ «ПВНЗ
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій».

(Доп. начальник юридичного відділу ПодколзінД.О.)

Подколзін Д.О. надав інформаціюю, що згідно з Ліцензійними умовами провадження

освітньої діяльності п.15: «У разі підготовки іноземців та осіб без громадянства заклади

вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти

повинні мати: структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без

громадянства». У зв’язку з цим, ПодколзінД.О. запропонував ввести до складу інституту

структурний підрозділ – відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства ПрАТ

«ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» та надав на

розгляд проект Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства

ПрАТ«ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій».

УХВАЛИЛИ: Структурний підрозділ – відділ роботи з іноземцями та особами без
громадянства ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних
технологій» - внести до структури інституту.Положення - затвердити.

Голосували: «За» - одноголосно.

Головазасідання Туровцев Г.В.

Секретар Переверзєв А.В.


