
Протокол№ 2
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, Магар Надія Георгіївна, Сташкевічус Ольга Володимирівна,

Перова Тамара Олексіївна, Борода Євген Вікторович, Максимцова Леся

Валентинівна, Тіщенко Ірина Володимирівна, Гнєушев Олександр Миколайович,

Левицький Станіслав Іванович, Михайлик Денис Павлович, Іваницька Світлана

Григорівна, ПанковаМарина Олексіївна, Жерліцин Дмитро Михайлович, Чуча Поліна

Олегівна, Цвілий Сергій Миколайович, Захарова Світлана Олександрівна, Баранник

Олена Вадимівна, Подколзін Дмитро Олегович, Туніков Сергій Андрійович, Єрохіна

Дар’я Андріївна.

Запрошені: Єреп О.А., начальник відділу ліцензування та акредитації, Бабець Ірина

Георгіївна.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:
1. Про результати ліцензування та акредитації у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р.

(Доповідач нач. відділу ліцензування та акредитації Єреп О.А.)

2. Про затвердження науковихкерівників аспірантів та тем кандидатських дисертацій

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

3. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

(Доповідач декан Перова Т.О.)

4. Про результати підсумкової атестації бакалаврів.

(Доповідач декан Перова Т.О.)

5. Про виконання рішень Вченої ради у 2017-2018 н.р.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

6. Про створення комісії для перевірки науково-методичногорівня викладання навчальних

дисциплін та відповідності професора кафедриМЕВ Бабець І.Г. для подання атестаційної

справи до МОН на присвоєння Вченого звання «професор».

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

1. СЛУХАЛИ: начальника відділу ліцензування та акредитації, яка ознайомила з
результатами роботи з питань ліцензування та акредитації за 2017-2018 н.р. та
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висновками експертів з акредитації спеціальностей і освітніх програм. Та надала
основні напрямки і план роботи відділу на 2018-2019 н.р. (Звіт - додається).
ВИСТУПИЛИ: проректор з навчальної роботи професор Швець Д.Є.
УХВАЛИЛИ: Роботу відділу ліцензування та акредитації вважати задовільною.
Затвердити план роботи відділу ліцензування та акредитації на 2017-2018 н.р.
Голосували: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження науковихкерівників та тем кандидатських дисертацій

аспірантів.

(Доп. Проректор з науковоїроботи, проф. Переверзєв А.В.)
ВИСТУПИЛИ: декан денного відділення Перова Т.О., завідувач кафедрою економічної
кібернетики та програмної інженерії, проф. Левицький С.І.
УХВАЛИЛИ: Затвердити науковихкерівників аспірантів:
- К.ф.-м.н. Таланін В.І. – науковийкерівник аспіранта Рибалка О.В.
- К.е.н. Шляга О.В. – науковийкерівник аспіранта Василенка В.В.
- К.е.н. Солодухін С.В. – науковийкерівник аспіранта Синька О.А.

Теми кандидатських дисертацій аспірантів:
- Рибалко О.В. – «Математична модель дефектоутворення у напівпровідниковому

кремнію»
- Василенко В.В. – «Інформаційні технологій моделювання складних систем у цифровій

економіці»
- Синько О.А. – «Моделювання систем раннього попередження загроз економічної

захищеності промислового підприємства».

Голосували: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

(Доповідач декан Перова Т.О.)

УХВАЛИЛИ: Інформацію про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018
н.р. прийняти до відома. На навчальний рік 2018-2019:
- навчальному відділу посилити контроль за якістю проведення навчальних занять,
відвідування та взаємовідвідування викладачів.
- деканам посилити контроль за відвідуванням навчальних занять студентами.

Голосували: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про результати підсумкової атестації бакалаврів.
(Доповідач декан Перова Т.О.)
УХВАЛИЛИ:Підсумковаатестація бакалаврів проведена якісно, згідно Стандартів
підприємства ЗІЕІТ. Якість захисту дипломних робіт та складання екзаменів – задовільна.

Голосували: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про виконання рішень Вченої ради у 2017-2018 н.р.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
УХВАЛИЛИ: На період 2017-2018 н.р. було заплановано 12 засідань Вченої ради для
вирішення 48 питань з різних напрямків діяльності інституту. Всі рішення Вченої
ради за 2017-2018 н.р. – затверджені Наказами Ректора та виконанні.
Голосували: «За» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про створення комісії для перевірки науково-методичного рівня
викладання навчальних дисциплін та відповідності професора кафедри МЕВ Бабець І.Г.



для подання атестаційної справи до МОН на присвоєння Вченого звання «професор».
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.).
Створити комісію у складі:
- Голова:Проректор з науковоїроботи, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.;
- Члени: Проректор з міжнародних зв’язків , д.е.н., професор Мокій А.В.,

Завідувач кафедри економічної кібернетики , д.е.н., доцент Левицький С.І.
Завідувач кафедри фінансів та аудиту,д.е.н., доцент Жерліцин Д.М.
Завідувач кафедри комп’ютерних наук . д.ф.-м.н., професор Таланін І.Є.

УХВАЛИЛИ: Затвердити комісію у запропонованому складі.

Голосували: «За» - одноголосно.

Головазасідання Туровцев Г.В.

Секретар Переверзєв А.В.


