
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол № 10  
засідання Вченої ради  
Запорізького інституту економіки  
та інформаційних технологій 
 
м. Запоріжжя, Україна 30 квітня 2021 р. 

 
Голова: Туровцев Геннадій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

ректор ЗІЕІТ, Голова Вченої ради. 

Вчений секретар: Переверзєв Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи. 

Присутні члени Вченої ради: Туровцев Геннадій Володимирович,  Переверзєв Анатолій 

Васильович,  Швець Дмитро Євгенович, Боярова Тетяна Олександрівна,  Примаков 

Павло Олександрович, Магар Надія Георгіївна, Абрасимова Олена Петрівна, Перова 

Тамара Олексіївна,  Максимцова Леся Валентинівна,  Кірєєва Тетяна Павлівна,  

Тіщенко Ірина Володимирівна,  Святовець Ірина Федорівна, Костроміна Олена 

Георгіївна, Левицький Станіслав Іванович, Михайлик Денис Павлович, Мілюкова 

Ірина Раїфівна, Оглобліна Вікторія Олександрівна,  Чуча Поліна Олегівна,  Павленко 

Ірина Ігорівна, Шляга Ольга Володимирівна, Сташкевічус Ольга Володимирівна,  

Борода Євген Вікторович,  Подколзін Дмитро Олегович, Булах Оксана Олександрівна, 

Рожко Ілля Сергійович, Балабанова Вікторія Сергіївна. 

 

Відсутні: - 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про результати наукової шкільної конференції «Хортицькі читання 2021». 

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

2. Про затвердження спеціалізованих блоків дисциплін з циклу вільного вибору бакалавра 

для студентів всіх спеціальностей (крім 081 Право) на 2021-22 н.р. 

(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.) 
 

3. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін для студентів ОП Право на 2021-22 н.р. 

(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.) 

4. Про розгляд та затвердження Стандарту підприємства: 

-  СТП-64-2021 «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій». 

(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.) 

 

1. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи проф. Переверзєва А.В. про результати 

наукової шкільної конференції «Хортицькі читання 2021». 

15 квітня відбулась щорічна науково-пошукова конференція «Хортицькі читання». 

Загалом 97 учасників з різних навчальних закладів міста та області представили свої 

роботи у секціях загального мовознавства та літературознавства; математики фізики та 



астрономії; історії, правознавства та суспільних наук; інформатики та програмування; 

основ економіки, географії та екології. Випущено Збірник статей науково-пошукової 

конференції «Хортицькі читання». Оргкомітет конференції підготував пропозиції для 

заохочення учеників конференції відповідно до набраних балів шляхом нагородження 

Вченою радою ЗІЕІТ грантами на навчання в ЗІЕІТ. 

 

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

проф.,зав. каф. економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення 

Левицький СІ., проректор з науково-педагогічної роботи та формування контингенту 

Боярова Т.О. 

 

УХВАЛИЛИ: результати конференції «Хортицькі читання 2021» затвердити. 

Рекомендувати нагородити учасників конференції грантами Вченої ради ЗІЕІТ на 

навчання в ЗІЕІТ відповідно до набраних балів. 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. про 

результати здійснення студентами вільного вибору спеціалізованих блоків дисциплін для 

студентів всіх спеціальностей (крім 081 Право) на 2021-22 н.р.  

З метою виконання п.15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення 

права студентів вільно обирати навчальні дисципліни в межах, передбачених 

відповідними освітніми програмами та навчальними планами, у відповідності до 

«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій» (Затверджено Вченою 

радою ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» Протокол № 7 від  26.02.2021р.), деканатами факультетів 

було проведене опитування серед студентів ОР «бакалавр» щодо вибору спеціалізованих 

блоків дисциплін з циклу вільного вибору студента. За результатами обробки отриманої 

інформації встановлено, що більшість студентів обрали для вивчення наступні блоки 

навчальних дисциплін – додатки. 

 

      УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. прийняти до 

відома 

2.Затвердити переліки вибіркових навчальних дисциплін, які мають викладатися 

студентам ОР «бакалавр», зарахованим на навчання у 2021 році (Додаток 1). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. про 

результати здійснення студентами ОП Право вільного вибору дисциплін на 2021-22 н.р.  

З метою виконання рекомендацій Експертної групи та Галузевої експертної ради 

спеціальності 081 Право наданих під час акредитації ОП Право, а саме:  «Рекомендовано   

впровадити   механізм   забезпечення   вибірковості  навчальних  дисциплін  здобувачами  

освіти  через  використання  технології  так  званого  «загального кошика», науково-

педагогічними працівниками кафедри Право та соціально-гуманітарних дисциплін 

розроблено  так  званий «Кошик правника»  та організовано вибір дисциплін для 

студентів ОП Право на 2021-22 н.р.  



Деканатами факультетів було проведене опитування серед студентів ОР «бакалавр» ОП 

Право щодо вибору дисциплін з «Кошик правника». За результатами обробки отриманої 

інформації встановлено, що більшість студентів обрали для вивчення наступні навчальні 

дисциплін – додаток. 

 

 

      УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. прийняти до 

відома 

2.Затвердити переліки вибіркових навчальних дисциплін, які мають викладатися 

студентам ОР «бакалавр» ОП Право у 2021-22 навчальному році (Додаток 2). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд та затвердження Стандартів підприємства: 

-  СТП-64-2021 «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій». 

Визнати таким, що втратило чинність  СТП-42-2019 «Положення про розроблення, 

затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм Запорізького 

інституту економіки та інформаційних технологій»  ( ухвалене Протоколом Вченої ради 

№ 1 від 28.08.2019). (Доп. проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Стандарти підприємства ЗІЕІТ,  ввести в дію з 01.06.2021 

року. Оригінали Стандарту підприємства зберігати в  відділі ліцензування та акредитації, 

копії надати відповідним структурним підрозділам та оприлюднити на офіційному сайті 

інституту.  

2. До початку 2021-2022 н.р. розробити ОП усіх спеціальностей згідно СТП-64-2021 

«Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій». 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

Голова засідання        Туровцев Г.В. 

 

 

Секретар          Переверзєв А.В. 

 

 

  
  



 


