Протокол № 4
засідання Вченої ради
Запорізького інституту економіки
та інформаційних технологій
м. Запоріжжя, Україна

27 листопада 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, 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, Чуча Поліна Олегівна, Сташкевічус Ольга Володимирівна, Борода Євген
Вікторович, Подколзін Дмитро Олегович, Туніков Сергій Андрійович, Учкін Данило
Олександрович, Глущенко Віталій Володимирович.
Відсутні: Магар Надія Георгіївна, Абрасимова Олена Петрівна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан готовності до проведення ХХІ науково-практичної студентської конференції.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
2. Розгляд та затвердження ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої
діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства для спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
(Доповідач завідувач кафедри фінансів та обліку к.е.н., Оглобліна В.О.)
СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи, проф.. Переверзєва А.В. Про стан
готовності і проведення ХХІ науково-практичної студентської конференції. З метою
підвищення якості підготовки фахівців, формування у студентів умінь та навичок
науково-дослідницької роботи та залучення їх до наукової творчості заплановано в
період
з 03.12.2019 р. по 05.12.2019 р. провести науково-практичну конференцію студентів
інституту.
Для підготовки і проведення конференції виданий наказ від 10.10.2019 р., де
зазначені оргкомітет під головуванням проректора з наукової роботи та робоча
група, а також відповідальні за певні напрямки підготовки.
Відповідно до наукових напрямків і спеціальностей сформовано 5 секцій. Визначені
1.

керівники секцій та їхні заступники. Підготовка проводилася відповідно до графіку.
На даний час можна відмітити повну готовність до проведення конференції. Видана
програма конференції, всі учасники конференції ознайомилися з нею.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Завідуючим кафедр, керівникам
секцій суворо дотримуватися вимог щодо оформлення тез доповідей та статей.
Голосували: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд і затвердження ліцензійної справи щодо розширення провадження

освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства для
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності з
метою підготовки іноземців та осіб без громадянства для спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування». Начальнику відділу ліцензування та акредитації Єреп
О.А. забезпечити супровід акредитаційної справи до Міністерства освіти і науки України.
Голосували: «За» - одноголосно.

Голова засідання

Туровцев Г.В.

Секретар

Переверзєв А.В.

