
 
Протокол №4 
засідання Вченої ради 
Запорізького інституту економіки 
та інформаційних технологій 
 
м. Запоріжжя, Україна                                                                                  27 листопада 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, 
Мілюкова Ірина Раїфівна, Оглобліна Вікторія Олександрівна,  Чуча Поліна 
Олегівна,  Павленко Ірина Ігорівна, Шляга Ольга Володимирівна, Сташкевічус 
Ольга Володимирівна,  Борода Євген Вікторович,  Подколзін Дмитро Олегович, 
Булах Оксана Олександрівна, Рожко Ілля Сергійович, Балабанова Вікторія 
Сергіївна. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про стан готовності до проведення ХХІІ науково-практичної  студентської 
конференції. 
(Доп. проф. Переверзєв А.В.) 

2. Про присвоєння вченого звання доцента к.е.н. Бублей Г.А, к.е.н. Власенку Л.В., 
к.е.н. Гнєушевій В.О. 
  (Доп. проф. Переверзєв А.В.) 
 

1. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи, проф.. Переверзєва А.В.  Про стан     
 готовності і проведення ХХІІ 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 08.12.2019 р. по 09.12.2019 р. провести науково-практичну конференцію   
 студентів       інституту. 
Для підготовки і проведення конференції виданий Наказ ректора  від 22.10.2020 р. №01-
37/20, 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    
 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: Про балотування кандидата Бублей Галини Анатоліївни щодо 
присвоєння вченого звання доцента. 
 (Доп. проф. Переверзєв А.В.) 
 
 ВИСТУПИЛИ: Проректор з навчальної роботи д.с.н., професор Швець Д.Є., 
завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н.,  Левицький С.І., завідувач кафедри 
фінансів та обліку, к.е.н. Оглобліна В.О. Виступаючі запропонували включити 
кандидатуру Бублей Г.А. до бюлетеня для таємного голосування. 
 
 УХВАЛИЛИ: Включити кандидатуру Бублей Г.А. до бюлетеня таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри міжнародних економічних 
відносин та маркетингу. 
 
 СЛУХАЛИ: Про балотування кандидата Власенка Лева Валерійовича щодо 
присвоєння вченого звання доцента. 
 (Доп. проф. Переверзєв А.В.) 
 
 ВИСТУПИЛИ: Проректор з навчальної роботи д.с.н., професор Швець Д.Є., 
завідувач кафедри підприємництва, менеджменту та туризму, к.е.н., доцент Панкова М.О., 
завідувач кафедри публічного управління права та соціально-гуманітарних дисциплін 
Костроміна О.Г. Виступаючі запропонували включити кандидатуру Власенка Л.В. до 
бюлетеня для таємного голосування. 
 
 УХВАЛИЛИ: Включити кандидатуру Власенка Л.В. до бюлетеня таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри міжнародних економічних 
відносин та маркетингу. 
 
 СЛУХАЛИ: Про балотування кандидата Гнєушевої Вікторії Олександрівни щодо 
присвоєння вченого звання доцента. 
 (Доп. проф. Переверзєв А.В.) 
 
 ВИСТУПИЛИ: Проректор з навчальної роботи д.с.н., професор Швець Д.Є., 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Милайхик Д.П., 



завідувач кафедри підприємництва, менеджменту та туризму, к.е.н., доцент Панкова М.О. 
Виступаючі запропонували включити кандидатуру Гнєушевої В.О. до бюлетеня для 
таємного голосування. 
 
 УХВАЛИЛИ: Включити кандидатуру Гнєушевої В.О. до бюлетеня таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів та обліку. 
 
 СЛУХАЛИ: Інформацію про обрання лічильної комісії для проведення таємного 
голосування. 
 (Доп. проф. Переверзєв А.В.) 
 
 ЗАПРОПОНОВАНО: Обрати лічильну комісію у складі: завідувача кафедри 
економічної кібернетики, д.е.н.,  Левицького С.І., декана факультету денної форми 
навчання Перової Т.О., завідувача кафедри міжнародних економічних відносин та 
маркетингу Милайхика Д.П., завідувача кафедри фінансів та обліку, к.е.н. Оглобліної 
В.О., завідувача кафедри підприємництва, менеджменту та туризму, Панкової М.О. 
 
 УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі Левицького С.І., Перової Т.О., 
Милайхика Д.П., Оглобліної В.О., Панкової М.О. 
 
 СЛУХАЛИ: інформацію Перової Т.О. про розподіл обов’язків між членами 
лічильної комісії. Обов’язки розподілені таким чином: 

1. Левицький Станіслав Іванович – Голова лічильної комісії. 
2. Перова Тамара Олексіївна – Секретар лічильної комісії. 
3. Михайлик Денис Павлович – Член лічильної комісії. 
4. Оглобліна Вікторія Олександрівна – Член лічильної комісії. 
5. Панкова Марина Олексіївна – Член лічильної комісії. 

 
 УХВАЛИЛИ: затвердити протокол №1 засідання лічильної комісії про розподіл 
обов’язків (додається). 
 
 СЛУХАЛИ: інформацію голови лічильної комісії Левицького С.І. про засідання 
лічильної комісії щодо результатів таємного голосування щодо присвоєння вченого звання 
доцента Бублей Г.А. 
 
 Результати таємного голосування щодо присвоєння Бублей Г.А. вченого звання 
доцента: 
 Роздано бюлетенів – 20. Виявилося бюлетенів в урні – 20. 
 
Результати голосування: 
 
«За»                        20 членів Вченої ради, 100% голосів 
«Проти»                 0 членів Вченої ради, 0% голосів 
«Утрималися»       0 членів Вченої ради, 0% голосів 



 
 УХВАЛИЛИ: На підставі результатів таємного голосування присвоїти Бублей 
Галині Анатоліївні вчене звання доцента. 
 
 СЛУХАЛИ: Інформацію голови лічильної комісії Левицького С.І. про засідання 
лічильної комісії щодо результатів таємного голосування щодо присвоєння вченого звання 
доцента Власенку Л.В. 
 
 Результати таємного голосування щодо присвоєння Власенку Л.В. вченого звання 
доцента: 
 Роздано бюлетенів – 20. Виявилося бюлетенів в урні – 20. 
 
Результати голосування: 
 
«За»                        20 членів Вченої ради, 100% голосів 
«Проти»                 0 членів Вченої ради, 0% голосів 
«Утрималися»       0 членів Вченої ради, 0% голосів 
 
 УХВАЛИЛИ: На підставі результатів таємного голосування присвоїти Власенку 
Леву Валерійовичу вчене звання доцента. 
 
 СЛУХАЛИ: інформацію голови лічильної комісії Левицького С.І. про засідання 
лічильної комісії щодо результатів таємного голосування щодо присвоєння вченого звання 
доцента Гнєушевій В.О. 
 
 Результати таємного голосування щодо присвоєння Гнєушевій В.О. вченого звання 
доцента: 
 Роздано бюлетенів – 20. Виявилося бюлетенів в урні – 20. 
 
Результати голосування: 
 
«За»                        20 членів Вченої ради, 100% голосів 
«Проти»                 0 членів Вченої ради, 0% голосів 
«Утрималися»       0 членів Вченої ради, 0% голосів 
 
 УХВАЛИЛИ: На підставі результатів таємного голосування присвоїти Гнєушевій 
Вікторії Олександрівні вчене звання доцента. 
 
Голова засідання                                                                                   Туровцев Г.В. 
 
 
Секретар                                                                                                  Переверзєв А.В. 


