
 
 

Протокол № 1 

засідання Вченої ради 

Запорізького інституту економіки 

та інформаційних технологій 
 

м. Запоріжжя, Україна 27 серпня 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, Оглобліна 

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

Ірина Ігорівна, Шляга Ольга Володимирівна, Сташкевічус Ольга Володимирівна, 

Подколзін Дмитро Олегович, Костерной Дмитро Олегович, Мірошникова Ярослава 

Олександрівна, Булах Оксана Олександрівна, Іванова Катерина Андріївна. 

Відсутні: 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд та затвердження плану роботи ЗІЕІТ на 2021-2022 н.р. 

(Доповідач ректор інституту, д.ф-м.н., проф. Туровцев Г.В.) 

2. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2021-2022 н.р. 

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

3. Про результати прийому до ЗІЕІТ у 2021 р. 

(Доповідач відповідальний секретар ПК Абрасимова О.П.) 

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. Про реорганізацію кафедри «Права та соціально-гуманітарних дисциплін». 

(Доповідач завідувач кафедрою права та соціально-гуманітарних дисциплін Костроміна 

О.Г.) 

7. Розгляд та затвердження структури інституту на 2021-2022 н.р. 



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

8. Про підготовку до акредитації ОП Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

повторної акредитації ОП Право спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

(Доповідачі: Завідувач кафедрою економічної кібернетики та інженерії програмного 

забезпечення Левицький С.І та завідувач кафедрою права та соціально-гуманітарних 

дисциплін Костроміна О.Г.) 

9. Про розгляд та затвердження ОП та навчальних планів всіх спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у ЗІЕІТ та ОПП та навчальних планів освітньо-

професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр. 

(Доповідачі завідувачі кафедр, голови циклових комісій) 

10. Про результати рейтингової оцінки науково-педагогічних та педагогічних працівників за 

2020-2021н.р. 

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

11. Про обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. 

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

 

1. СЛУХАЛИ: Ректора інституту доктора фізико-математичних наук, професора Туровцева 

Г.В., який ознайомив з головними задачами та планом роботи інституту на 2021-2022 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 2021-2022 н.р. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: про план роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2021-2022 н.р. 

(Доповідач Проректор з наукової роботи, проф. Переверзєв А.В.) 

ВИСТУПИЛИ: декан денного відділення Перова Т.О., завідувач кафедрою природничо- 

наукових дисциплін Святовець І.Ф. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2021-2022 н.р. 

План роботи Вченої ради ЗІЕІТ на 2021-2022 н.р. – додається. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

3.  СЛУХАЛИ: про результати прийому до ЗІЕІТ у 2021 р. 

(Доповідач відповідальний секретар ПК Абрасимова О.П.) 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про результати прийому до ЗІЕІТ у 2021 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 та/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 та/або вченого звання. Списки – 

додаються. 



Голосували: «За» - одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу   керівництва дипломними проектами науково- 

педагогічним працівникам, які не мають наукового ступеня та/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 та/або вченого звання. Списки 

– додаються. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про реорганізацію кафедри «Права та соціально-гуманітарних дисциплін» 

(Доповідач завідувач кафедрою права та соціально-гуманітарних дисциплін Костроміна 

О.Г.) 

УХВАЛИЛИ: 6.1. Змінити назву кафедри «Права та соціально-гуманітарних 
дисциплін» на кафедру «Права та публічного управління». 

6.2. Закріпити за кафедрою Права та публічного управління наступні спеціальності: 

081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
7. СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження структури інституту на 2021-2022 н.р. 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити структуру інституту на 2021-2022 н.р. Проект наказу на склад 
кафедр - додається. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

8.  СЛУХАЛИ: Про підготовку до акредитації ОП Інженерія програмного забезпечення 

спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та повторної акредитації ОП 

Право спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

(Доповідачі: Завідувач кафедрою економічної кібернетики та інженерії програмного 

забезпечення Левицький С.І та завідувач кафедрою права та публічного управління 

Костроміна О.Г.) 

УХВАЛИЛИ: затвердити план підготовки до акредитації ОП Інженерія програмного 

забезпечення та повторної акредитації ОП Право спеціальності 081 Право першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

 
9. СЛУХАЛИ:  

9.1.Про розгляд та затвердження освітньо-професійних програми та навчальних планів 

спеціальностей ЗІЕІТ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- ОП Переклад спеціальності 035 Філологія; 

- ОП Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка; 

- ОП Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

- ОП Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування; 

- ОП Менеджмент спеціальності 073Менеджмент 

- ОП Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг 

- ОП Підприємництво та біржова діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 



біржова діяльність 

- ОП Право спеціальності 081 Право 

- ОП Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програм-ного 

забезпечення 

- ОП Комп’ютерна інженерія спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

-  ОП Будівництво та цивільна інженерія спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

- ОП Туризм спеціальності 242 Туризм 

- ОП Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування 

- ОП Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини 

Освітньо-професійних програми та навчальних планів спеціальностей ЗІЕІТ – розроблені 

на відповідних кафедрах та розглянуті на засіданні Науково-методичної ради інституту. 

(Доповідачі – завідувачі кафедрами) 

 

9.2. Про розгляд та затвердження освітньо-професійних програми та навчальних  планів 
спеціальностей Фахового коледжу ЗІЕІТ освітньо-професійного ступеня: фаховий 

молодший бакалавр.: 

- ОПП Бізнес-аналітика  спеціальності 051 Економіка; 

- ОПП Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

- ОПП Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування; 

- ОПП Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг; 

- ОПП Підприємництво та біржова діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

- ОПП Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

- ОПП Комп’ютерна інженерія спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

- ОП Туризм спеціальності 242 Туризм 
 

УХВАЛИЛИ:   

- освітньо-професійні програми - відповідають вимогам Стандартів вищої освіти та мають 

чітко визначені цілі та програмні результати навчання, які забезпечуються освітньою 

компонентою програми. Затвердити освітні програми та навчальні плани першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Оригінали освітньо-професійних програм зберігати у 

відділі ліцензування та акредитації, копії на кафедрі та оприлюднити ОП на офіційному 

сайті інституту. 

- освітньо-професійні програми - відповідають вимогам Стандартів фахової передвищої 

освіти та мають чітко визначені цілі та програмні результати навчання, які забезпечуються 

освітньою компонентою програми. Затвердити освітньо-професійні програми та навчальні 

плани освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр. Оригінали освітньо- 

професійних програм зберігати у відділі ліцензування та акредитації, копії в цикловій 

комісії та оприлюднити ОПП на офіційному сайті інституту (сторінка коледжу). 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про результати рейтингової оцінки науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за 2020-2021н.р 

(Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.) 
Надав інформацію про узагальнені дані завідувачів кафедр ЗІЕІТ та голів циклових 

комісій Фахового коледжу щодо проведення рейтингової оцінки діяльності науково- 

педагогічних та педагогічних працівників. 

 



УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти до відому інформацію щодо результатів роботи науково- 

педагогічних та педагогічних працівників, 

2. Завідувачам кафедр та Головам ЦК використовувати рейтингові показники при 

розподілу педагогічного навантаження та заохочування НПП. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 
 

11.СЛУХАЛИ: Про обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. 

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

Оприлюднив рішення кафедр стосовно претендентів на посади: 

- завідувача кафедри права та публічного управління – Гулєвську Ганну Юріювну к.ю.н., 
доцент; 

- доцента кафедри права та публічного управління – Костроміну Олену Георгіївну, 

к.ю.н., доцент; 

- доцента кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення – 

Жеребцова Олександра Анатолійовича; 

- доцента кафедри підприємництва, менеджменту та туризму  Бабича Олександра 

Борисовича, к.н.д.у.,; 

- доцента кафедри природничо-наукових дисциплін – Стрєляєва Юрія Михайловича, 

к.ф.-м.н.. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, 

д.е.н.,доцент Михайлик Денис Павлович, запропонував для таємного голосування 

вибрати лічильну комісію у складі: 

1. Максимцова Леся Валентинівна – декан, голова комісії; 

2. Шляга Ольга Володимирівна – доцент кафедри, зав. практиками, член комісії; 

3. Мілюкова Ірина Раіфівна – завідувач кафедри, член комісії. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протоколи лічильної комісії щодо обрання на посади: 

- Завідувача кафедри права та публічного управління – Гулєвську Ганну Юріювну к.ю.н., 

доцент; 

- доцента кафедри права та публічного управління – Костроміну Олену Георгіївну, 

к.ю.н., доцент; 

- доцента кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення – 

Жеребцова Олександра Анатолійовича; 

- доцента кафедри підприємництва, менеджмента та туризму – Бабича Олександра 

Борисовича, к.н.д.у.,; 

- доцента кафедри природничо-наукових дисциплін – Стрєляєва Юрія Михайловича, 

к.ф.-м.н.. 
 

Голосували: «За» - одноголосно. 
 

Голова засідання Туровцев Г.В. 

 
 

Секретар Переверзєв А.В. 
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