Протокол № 2
засідання Вченої ради
Запорізького інституту економіки
та інформаційних технологій
м. Запоріжжя, Україна

27 вересня 2019 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, Тіщенко Ірина Володимирівна,
Гнєушев Олександр Миколайович, Захарова Світлана Олександрівна, Іваницька
Світлана Григорівна, Левицький Станіслав Іванович, Михайлик Денис Павлович,
Оглобліна Вікторія Олександрівна, Швець Любов Миколаївна, Хараджян Олександр
Агасійович, Чуча Поліна Олегівна, Сташкевічус Ольга Володимирівна, Борода
Євген Вікторович, Подколзін Дмитро Олегович, Учкін Данило Олександрович,
Глущенко Віталій Володимирович.
Запрошені: Єреп О.А., начальник відділу ліцензування та акредитації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати ліцензування та акредитації у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.
(Доповідач нач. відділу ліцензування та акредитації Єреп О.А.)
2. Про обговорення наукової роботи кафедр
(Доповідачі завідувачі кафедр)
3. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 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 2018-2019 н.р.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
6. Про затвердження Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП.
(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.)
7. Про визнання іноземних документів про освіту іноземців, які вступають на навчання до
інституту.
(Доповідач відповідальний секретар ПК Борода Є.В.)
1. СЛУХАЛИ: начальника відділу ліцензування та акредитації, яка ознайомила з

результатами роботи з питань ліцензування та акредитації за 2018-2019 н.р. та

висновками експертів з акредитації спеціальностей і освітніх програм. Та надала основні
напрямки і план роботи відділу на 2019-2020 н.р.
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 2019-2020 н.р.
Голосували: «За» - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Про обговорення наукової роботи кафедр

(Доповідачі завідувачі кафедр)
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти завідувачів кафедр про наукову роботу науковопедагогічних працівників кафедр.
Голосували: «За» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

(Доповідач декан Перова Т.О.)
УХВАЛИЛИ: Інформацію про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019
н.р. прийняти до відома. На навчальний рік 2019-2020:
- навчальному відділу посилити контроль за якістю проведення консультацій
викладачами;
- деканам посилити контроль за відвідуванням консультацій студентами.
Голосували: «За» - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Про результати підсумкової атестації бакалаврів.

(Доповідач декан Перова Т.О.)
УХВАЛИЛИ: Підсумкова атестація 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 2018-2019 н.р. В минулому
навчальному 2018-2019 році проведено 12 засідань Вченої ради ЗІЕІТ, на яких було
розглянуто 48 питань з різних напрямків діяльності інституту. 6 питань відносяться до
загально-організаційних, 3 питання – до роботи приймальної комісії, дванадцять – до
організації навчального процесу, 3 – до організації і проведення практики та інші. Всі
заплановані питання відповідно до протоколів виконано.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
УХВАЛИЛИ: Всі рішення Вченої ради за 2018-2019 н.р. – затверджені Наказами
Ректора та виконанні.
Голосували: «За» - одноголосно.

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП.

Дане положення регламентує порядок організації та проведення рейтингової оцінки
діяльності науково-педагогічних працівників ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут
економіки та інформаційних технологій». Рейтинговий бал – кількісний показник
результатів якості роботи науково-педагогічних працівників, що формується за
основними напрямами діяльності. Рейтинг є одним із видів заохочення та оцінки
діяльності науково-педагогічних працівників, він дає можливість оцінити поточну (по
закінченню навчального семестру) та підсумкову роботу (за навчальний рік).
Проведення рейтингової оцінки діяльності викладачів забезпечує ефективний

моніторинг стану управління розвитком і підвищенням якості діяльності Інституту з
урахуванням внеску в нього всіх науково-педагогічних працівників.
(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.)
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП ПрАТ
«ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій».
Голосували: «За» - одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: Про визнання іноземних документів про освіту іноземців, які вступають на

навчання до інституту.
(Доповідач відповідальний секретар ПК Борода Є.В.)
УХВАЛИЛИ: Визнати іноземні документів про освіту наступних іноземців, які
вступають на навчання до інституту, такими що відповідають вимогам законодавства:
- Куінчані Умайма – громадянка Марокко;
-

Фарзалієв Фірудін Даянат огли – громадянин Азербайджан;
Байрамова Альбіна – громадянка Греції;
Набієва Іасаман – громадянин Грузії;
Меркаде Юссеф – громадянин Марокко;
Рагімов Камран Ельшан огли – громадянин Азербайджан;
Ахмедов Елвін – громадянин Грузії.

Голосували: «За» - одноголосно.

Голова засідання

Туровцев Г.В.

Секретар

Переверзєв А.В.

