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Протокол № 1  
засідання Вченої ради  
Запорізького інституту економіки  
та інформаційних технологій 
 
м. Запоріжжя, Україна 
 
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, Оглобліна 
Вікторія Олександрівна,  Чуча Поліна Олегівна,  Мілюкова Ірина Раїфівна, 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. Розгляд та затвердження плану роботи ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р. 
(Доповідач ректор інституту, д.ф-м.н., проф. Туровцев Г.В.) 
2. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р. 
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.) 
3. Про результати прийому до ЗІЕІТ у 2020 р. 
(Доповідач відповідальний секретар ПК Борода Є.В.) 
4. Про надання дозволу викладати лекційні години науково-педагогічним працівникам, які 
не мають наукового ступеня або вченого звання. 
(Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
5. Про надання дозволу керівництва дипломними проектами науково-педагогічним 
працівникам, які не мають наукового ступеня або вченого звання. 
(Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
6. Розгляд та затвердження структури інституту на 2020-2021 н.р.  
(Доповідач начальник відділу кадрів Є.В.Борода) 
7. Про підготовку до акредитації ОП Право спеціальності 081 Право першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.  



 
(Доповідачі Завідувач кафедрою  права та соціально-гуманітарних дисциплін Костороміна 
О.Г.) 
8. Про розгляд та затвердження Стандартів підприємства: 

-  СТП-54-2020 «Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної 
дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 

- СТП-55-2020 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 
Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 

- СТП-56-2020 «Порядок організації інклюзивного навчання у Запорізькому інституті 
економіки та інформаційних технологій»; 

- СТП-57-2020 «Положення  про  організацію та проведення опитування здобувачів 
вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та 
інформаційних технологій»; 

- СТП-58-2020 ««Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки 
та інформаційних технологій результатів попереднього навчання»; 

- СТП-59-2020 «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 
дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 

- СТП-60-2020 «Положення про політику га процедури врегулювання конфліктних 
ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій» 

 (Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
 

 
1. СЛУХАЛИ: Ректора інституту доктора ф.м.н., професора Туровцева Г.В., який 

ознайомив з головними задачами та планом роботи інституту на 2020-2021 н.р. 
ВИСТУПИЛИ: проректор з навчальної роботи професор Швець Д.Є., проректор з 
наукової роботи професор Переверзєв А.В. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: про план роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р. 
(Доповідач Проректор з наукової роботи, проф. Переверзєв А.В.) 
ВИСТУПИЛИ: декан денного відділення Перова Т.О., завідувач кафедрою  права та 
соціально-гуманітарних дисциплін Костороміна О.Г. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р.  
План роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2020-2021 н.р. – додається. 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: про результати прийому до ЗІЕІТ у 2020 р. 
(Доповідач відповідальний секретар ПК Борода Є.В.) 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про результати прийому до ЗІЕІТ у 2020 р. прийняти до 
відома. Роботу приймальної комісії вважати – задовільною. 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу викладати лекційні години науково-педагогічним 
працівникам, які не мають наукового ступеня або вченого звання. 

       (Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
ВИСТУПИЛИ: декан денного відділення Перова Т.О., завідувач кафедрою фінансів та 
аудиту проф.. Оглобліна В.О., завідувач кафедрою економічної кібернетики та інженерії 
програмного забезпечення проф.. Левицький С.І. 

      УХВАЛИЛИ: Надати  дозвіл викладати лекційні години науково-педагогічним 
працівникам, які не мають наукового ступеня або вченого звання. Списки –     
      додаються. 

Голосували: «За» - одноголосно. 



 
 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу керівництва дипломними проектами науково-
педагогічним працівникам, які не мають наукового ступеня або вченого звання. 

       (Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
      УХВАЛИЛИ: Надати  дозвіл керівництва дипломними проектами науково-          
      педагогічним працівникам, які не мають наукового ступеня або вченого звання. Списки –      
      додаються. 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження структури інституту на 2020-2021 н.р. 

 (Доп. Начальник відділу кадрів Борода Е.В.) 
УХВАЛИЛИ: затвердити структуру інституту на 2020-2021 н.р. Проект структури 
інституту та проект наказу на склад кафедр  - додається.  
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про підготовку до акредитації ОП Право спеціальності 081 Право першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.  
 (Доповідач  Завідувач кафедрою  права та соціально-гуманітарних дисциплін 
Костороміна О.Г.) 
 
УХВАЛИЛИ: затвердити план підготовки до акредитації ОП Право спеціальності 081 
Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

8.   СЛУХАЛИ: Про розгляд та затвердження Стандартів підприємства: 
- СТП-54-2020 «Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної 

дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 
- СТП-55-2020 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 
- СТП-56-2020 «Порядок організації інклюзивного навчання у Запорізькому інституті 

економіки та інформаційних технологій»; 
- СТП-57-2020 «Положення  про  організацію та проведення опитування здобувачів 

вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та 
інформаційних технологій»; 

- СТП-58-2020 ««Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки 
та інформаційних технологій результатів попереднього навчання»; 

- СТП-59-2020 «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 
дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій»; 

- СТП-60-2020 «Положення про політику га процедури врегулювання конфліктних 
ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій» 

- Визнати таким, що втратило чинність  СТП-25-2016 «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут 
економіки та інформаційних технологій»  ( ухвалене Протоколом Вченої ради № 9 від 
08.04.2016). 

(Доп. проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
 
 



 
УХВАЛИЛИ: затвердити Стандарти підприємства ЗІЕІТ,  ввести в дію з 01.09.2020 року. 
Оригінали Стандартів підприємства зберігати в навчальному  відділі, копії надати 
відповідним структурним підрозділам та оприлюднити на офіційному сайті інституту. 
 
Голосували: «За» - одноголосно. 
 

 
 
 

Голова засідання        Туровцев Г.В. 
 
 
Секретар          Переверзєв А.В. 


