
Протокол№ 3
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, 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, Панкова Марина

Олексіївна, Жерліцин Дмитро Михайлович, Цвілий Сергій Миколайович, Захарова

Світлана Олександрівна, Баранник Олена Вадимівна, Подколзін Дмитро Олегович,

Туніков Сергій Андрійович, Єрохіна Дар’я Андріївна, Зінченко Владислав

Сергійович

Відсутні:Магар Надія Георгіївна, Чуча Поліна Олегівна

ПОРЯДОКДЕННИЙ:
1. Звіт роботи кафедри ІПЗ за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

(Доповідач завідувач кафедри інформаційних технологій Таланін І.Є.)

2. Розгляд і затвердження акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Інженерія

програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для

другого (магістерського) рівня вищої освіти.

(Доповідач завідувач кафедри інформаційних технологій Таланін І.Є.)

3. Про виконання аспірантами індивідуальних планів роботи.

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

4. Про підсумки проходження переддипломної практики магістрів

(Доповідач зав. практиками к.е.н. Шляга О.В.)

5. Про визнання іноземних документів про освіту іноземців, які вступають на навчання до

інституту.

(Доповідач відповідальний секретар ПК Максимцова Л.В.)

6. Про обрання за конкурсомна вакантні посади НПП.

(Доповідач інспектор відділу кадрів Баранник О.В. )

1. СЛУХАЛИ: про роботу кафедри інформаційних технологій зі спеціальності 121
«Інженерія програмного забезпечення».
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(Доповідач зав.каф., д.ф-м.н., проф. Таланін І.Є.).
УХВАЛИЛИ: про роботу кафедри інформаційних технологій зі спеціальності 121
«Інженерія програмного забезпечення» - вважати задовільною. Звіт завідувача кафедри –
додається.

Голосували: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд і затвердження акредитаційної справи освітньо-професійної
програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія
програмного забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
(Доповідач зав.каф., д.ф-м.н., проф. Таланін І.Є.).
УХВАЛИЛИ: Затвердити акредитаційної справи освітньо-професійної програми
«Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Начальнику відділу
ліцензування та акредитації Єреп О.А. забезпечити супровід акредитаційної справи до
Міністерства освіти і наукиУкраїни.

Голосували: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про виконання аспірантами індивідуальних планів роботи. Проректор з
наукової роботи надав інформацію щодо звітів аспірантів про виконання індивідуальних
планів третього року навчання спеціальності 01.15.02. «Математичне моделювання та
обчислювальні методи».
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф. Левицький

С.І.,
завідувач кафедри інформаційних технологій, д. ф.-м.н., проф. Таланін І.Є.)
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати з аспірантури у зв’язку з невиконанням умов договору аспіранта

третього
року навчання спеціальності 01.15.02. «Математичне моделювання та обчислювальні
методи» Заставського Б.С.
2. Рекомендуватиперевести на четвертий курс навчання в аспірантурі за спеціальністю
01.15.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» Арутюняна В.Е.

Голосували: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про підсумки проходження переддипломної практики магістрів.
(Доповідач зав. практиками к.е.н., доцент Шляга О.В.)
УХВАЛИЛИ: затвердити Звіт зав. практиками «Про підсумки проходження
переддипломної практики магістрів». Звіт – додається

Голосували: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про визнання іноземних документів про освіту іноземців, які вступають на
навчання до інституту.
(Доп. відповідальний секретар ПК Максимцова Л.В.)

УХВАЛИЛИ: Визнати іноземні документів про освіту наступних іноземців, які

вступають на навчання до інституту, такими що відповідають вимогам законодавства:

- Алієва Саадат АбульфазКизи – громадянка Азербайджан;

- АбдельхадіАхмед – громадянин Марокко;



- КурдНуман – громадянин Марокко;

- Амкун Хамза – громадянин Марокко.

Голосували: «За» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про обрання за конкурсомна вакантні посади НПП.
(Доповідач інспектор відділу кадрів Баранник О.В. )
Оприлюднила рішення кафедр стосовно претендентів на посади:
- старшого викладача кафедри інформаційних технологій - Жеребцов Олександр
Анатолійович;
- доцента кафедри природничо-науковихдисциплін - Сорокіна Людмила Василівна,
к.х.н., доцент;
- доцента кафедри економічної кібернетики – Шляга Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент;
- доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування – ОглоблінаВікторія
Олександрівна, к.е.н.

ВИСТУПИЛИ: декан фінансово-економічногофакультетуПєрова Т.О., запропонувала
для таємного голосування вибрати лічильну комісію у складі:

1. Михайлик Д.П. – зав.кафедри, голова комісії;
2. Захарова С.О. – зав.кафедрою, член комісії;
3. ПанковаМ.О. – зав.кафедри, член клмісії.

УХВАЛИЛИ: затвердити Протоколи лічильної комісії щодо обрання на посади:
- старшого викладача кафедри інформаційних технологій - Жеребцов Олександр
Анатолійович;
- доцента кафедри природничо-науковихдисциплін - Сорокіна Людмила Василівна,
к.х.н., доцент;
- доцента кафедри економічної кібернетики – Шляга Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент;
- доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування – ОглоблінаВікторія
Олександрівна, к.е.н.

Голосували: «За» - одноголосно.

Головазасідання Туровцев Г.В.

Секретар Переверзєв А.В.


