Протокол № 6
засідання Вченої ради
Запорізького інституту економіки
та інформаційних технологій
м. Запоріжжя, Україна

28 28 січня 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, 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: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.
(Доповідач декан Перова Т.О.)
2. Про надання кандидатур на призначення стипендії від ОДА.
(Доповідач проректор, д.с.н., проф. Швець Д.Є.)
3. Про розгляд та затвердження ОПП спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування всіх рівнів вищої освіти у ЗІЕІТ.
(Доповідач зав.кафедрою Іваницька С.Г.)
4. Про заміну тем та наукових керівників аспірантів.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
5. Про затвердження положень про приймальну комісію, про апеляційну комісію, про
комісію з співбесіди, фахову та предметну комісії на 2020 р у Коледжі економіки та
інформаційних технологій.
(Доповідач Відповідальний секретар ПК Коледжу економіки та інформаційних
технологій.)

1.

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.
(Доповідач декан Перова Т.О.)
УХВАЛИЛИ: Інформацію про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020
н.р. прийняти до відома. На 2 семестр навчального року 2019-2020:
- навчальному відділу посилити контроль за якістю проведення навчальних занять,

відвідування та взаємовідвідування викладачів.
- деканам посилити контроль за відвідуванням навчальних занять студентами.
Голосували: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про надання кандидатур на призначення стипендії від ОДА.
(Доповідач проректор, д.с.н., проф.Швець Д.Є.)
УХВАЛИЛИ:
Голосували: «За» - одноголосно.

3.

СЛУХАЛИ: Про розгляд та затвердження ОПП спеціальності 281 Публічне управління
та адміністрування всіх рівнів вищої освіти у ЗІЕІТ.
УХВАЛИЛИ: освітньо-професійні програми - відповідають вимогам Стандартів вищої
освіти та мають чітко визначені цілі та програмні результати навчання, які
забезпечуються освітньою компонентою програми. Затвердити освітні програми
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування всіх рівнів вищої освіти у
ЗІЕІТ. Оригінали освітньо-професійних програм зберігати у відділі ліцензування та
акредитації, копії на кафедрі та оприлюднити ООП на офіційному сайті інституту.
Голосували: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про заміну тем та наукових керівників аспірантів.
(Доповідач проректор, д.т.н., проф. Переверзєв А.В.)
УХВАЛИЛИ: Затвердити наукових керівників аспірантів:
- Д.е.н., доцент Левицький С.І. – науковий керівник аспіранта Мацько О.С.
- Д.е.н., доцент Левицький С.І. – науковий керівник аспіранта Рибалко О.В.
- К.е.н., доцент Панкова М.О.– науковий керівник аспіранта Д’яченко Д.В.
- Д.е.н., доцент Жерліцин Д.М. – науковий керівник аспіранта Панкова О.С.
Теми кандидатських дисертацій аспірантів:
- Мацько О.С. – «Моделювання підтримки прийняття рішень у складних економічних
системах»
- Рибалко О.В. – «Моделювання інформаційних технологій управління інноваційними
підприємствами»
- Д’яченко Д.В. – «Механізм управління комплексною системою забезпечення
економічної безпеки підприємства»
- Панков О.С. – «Управління безпекою кіберфізичних систем»
Голосували: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження положень про приймальну комісію, про апеляційну
комісію, про комісію з співбесіди, фахову та предметну комісії на 2020 р..
(Доп. Відповідальний секретар ПК Коледжу економіки та інформаційних технологій.)
УХВАЛИЛИ: Затвердити положення про приймальну комісію, про апеляційну комісію,
про комісію з співбесіди, фахову та предметну комісії на 2020 р. у Коледжі економіки та
інформаційних технологій.
Голосували: «За» - одноголосно.

Голова засідання

Туровцев Г.В.

Секретар

Переверзєв А.В.

