
 
 
 
 
 
 
 
Протокол № 5  
засідання Вченої ради  
Запорізького інституту економіки  
та інформаційних технологій 
 
м. Запоріжжя, Україна 28 грудня 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. 

 
Відсутні: - 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
1. Про результати ХХІІ науково-практичної студентськоїконференції.  
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.) 
2. Про затвердження правил прийому до Приватного акціонерного товариства "Приватний 

вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 
та до Структурного підрозділу "Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій" 
Приватного акціонерного товариства "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький 
інститут економіки та інформаційних технологій" на 2021 р.  

(Доповідач Богданова С.І.)  
 
1. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з наукової роботи А.В.Переверзєва про результати 
ХХІІ науково-практичної студентської конференції. У період з 08.12.20 по 09.12.20 
тривала XXІІ студентська науково-практичнаконференція. На 6 секціях зроблено 90 
доповідей магістрантів. У роботі конференції взяли участь 117 студентів та 27 викладачів 
інституту. 
 За результатами конференції, з огляду на активність, зміст та глибину розробки і 
наукову новизну визначені кращі доповіді. З метою подальшого покращення підготовки 
спеціалістів, покращення якості магістерських робіт рекомендується за поданням 
керівників секцій нагородити за активну участь у науковій роботі та кращі доповіді на 
конференції магістрів грамотами Вченої ради інституту “За краще наукове дослідження”: 



      ВИСТУПИЛИ: проректор з навчальної роботи, д.с.н., проф. Швець Д.Є., декан Перова   
Т.О., завідувач каф. фінансів та обліку, к.с.н., проф. Оглобліна В.О., зав.каф. 
підприємництва, менеджменту та туризму, к.е.н., доц. Панкова М.О. 

 
      УХВАЛИЛИ: 1. XXІІ студентська науково-практичнаконференція проведена на 

високому рівні, активність студентів та викладачів – задовільна. 
       2. Рекомендувати: 
           2.1. Нагородити авторів кращих доповідей грамотою Вченої ради інституту «За краще 

наукове дослідження». 
           2.2. Опублікувати тези доповідей на відкритому сайті інституту. 
           2.3. Опублікувати рекомендовані статті в електронному збірнику «Труди ЗІЕІТ 2020». 
 

  Голосували: «За» - одноголосно. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил прийому до Приватного акціонерного товариства 

"Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій" та до Структурного підрозділу "Фаховий коледж економіки та інформаційних 
технологій" Приватного акціонерного товариства "Приватний вищий навчальний заклад 
"Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" на 2021 р. 
(Доповідач Богданова С.І.) 
  
УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому до Приватного акціонерного товариства 
"Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій" та до Структурного підрозділу "Фаховий коледж економіки та 
інформаційних технологій" Приватного акціонерного товариства "Приватний вищий 
навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" на 
2021 р. 

 
Голосували: «За» - одноголосно. 

  
  

 
Голова засідання 

 
Туровцев Г.В. 
 

 
Секретар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Переверзєв А.В



 


