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

25 вересня 2020 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,
Борода Євген Вікторович, Подколзін Дмитро Олегович, Булах Оксана Олександрівна,
Рожко Ілля Сергійович,
Балабанова Вікторія Сергіївна.
Запрошені: Єреп О.А., начальник відділу ліцензування та акредитації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати ліцензування та акредитації у 2019-2020 н.р. та завдання на 2020-2021 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 2019-2020 н.р.
(Доповідачи декани Перова Т.О., Максимцова Л.В.)
4. Про результати підсумкової атестації бакалаврів.
(Доповідач декан Перова Т.О., Максимцова Л.В.)
5. Про виконання рішень Вченої ради у 2019-2020 н.р.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
6. Про визнання іноземних документів про освіту іноземців, які вступають на навчання до
інституту.
(Доповідач відповідальний секретар ПК Борода Є.В.)
7. Про рекомендації до другого видання підручника «Міжнародний менеджмент
інноваційної діяльності»
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)

8. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін для студентів зарахованих на навчання
у 2020 році.
(Доповідач проректор з навчальної роботи Швець Д.Є.)
1. СЛУХАЛИ: начальника відділу ліцензування та акредитації, яка ознайомила з

результатами роботи з питань ліцензування та акредитації за 2019-2020 н.р. та
висновками експертів з акредитації спеціальностей і освітніх програм. Та надала основні
напрямки і план роботи відділу на 2020-2021 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 2019-2020 н.р.

(Доповідачи декани Перова Т.О., Максимцова Л.В.)
УХВАЛИЛИ: Інформацію про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020
н.р. прийняти до відома. На навчальний рік 2020-2021:
- 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., Максимцова Л.В.)
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 2019-2020 н.р. В минулому
навчальному 2019-2020 році проведено 11 засідань Вченої ради ЗІЕІТ, на яких було
розглянуто 44 питань з різних напрямків діяльності інституту. 6 питань відносяться до
загально-організаційних, 7 питання – до роботи приймальної комісії, 10 – 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 2019-2020 н.р. – затверджені Наказами
Ректора та виконанні.
Голосували: «За» - одноголосно.

6. 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:
- Буяшшер Шафік – громадянин Марокко.
Голосували: «За» - одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: доповідь професора з наукової роботи ЗІЕІТ професора Переверзєва А.В.

про рекомендацію до другого видання підручнику Міжнародний менеджмент
інноваційної діяльності: за заг. ред. доктора екон. наук, доц. І. Г. Бабець, доктора екон.
наук, проф. А. І. Мокія.
ВИСТУПИЛИ: к.е.н. доцент Михайлик Д.В., д.е.н., професор Левицький
С.І., к.е.н., з пропозицією рекомендувати підручник до другого видання.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати підручник Міжнародний менеджмент інноваційної до
другого видання.
Голосували: «За» - одноголосно.
8.

СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. про
результати анкетування студентів щодо вивчення вибіркових дисциплін.
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» (затверджене
протоколом Вченої ради № 1 від 28.08.2020 р), деканатами факультетів було проведене
опитування серед студентів 1 курсу ОР «бакалавр» та «магістр» щодо вибору
спеціалізованих блоків дисциплін з циклу вільного вибору студента. За результатами
обробки отриманої інформації встановлено, що більшість студентів обрали для вивчення
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 2020 році (Додаток 1).
3.Затвердити наступні переліки вибіркових навчальних дисциплін, які мають
викладатися студентам ОР «магістр», зарахованим на навчання у 2020 році (Додаток 2).
Голосували: «За» - одноголосно.

Голова засідання

Туровцев Г.В.

Секретар

Переверзєв А.В.

