ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
засідання Вченої ради Інституту
Протокол №6

30 cічня 2018 р.

Усього членів Вченої ради – 27
Присутні
- 23.
Початок засідання – о 10.00, завершення засідання – о 13.00.
Головуючий – заступник Голови Вченої ради Інституту С.В. Гушко.
Секретар Вченої ради – учений секретар Інституту – Н.В. Багашова.
Резул ь т ати :
1. СЛУХАЛИ: завідувача навчально-методичного відділу О.В. Смирну
про попередні результати зимової екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
(Рішення прийнято одноголосно).
2. СЛУХАЛИ: директора інституту Шайкана А.В. про трудову та
виконавчу дисципліну в інституті.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
(Рішення прийнято одноголосно).
3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і оподаткування Руденко О.В.
про перспективи розвитку спеціальності «Облік і оподаткування».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Завідувачу кафедри обліку і оподаткування Руденко О.В. врахувати надані
пропозиції, підготувати проект Ухвали «Про перспективи розвитку
спеціальності «Облік і оподаткування», надати його до розгляду і затвердження
на наступну Вчену раду.
Термін: до 09.02.2018 р.
Відповідальний:
завідувач
кафедри обліку і
оподаткування Руденко О.В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана ФОФІТ
Волкова Д.П.
(Рішення прийнято одноголосно).
4. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фінанси, банківська справа та
страхування Садовенко М.М. про перспективи розвитку спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
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2. Завідувачу кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Садовенко М.М. врахувати надані пропозиції, підготувати проект Ухвали «Про
перспективи розвитку спеціальності «Фінанси, банківська справа та
страхування» враховуючи зауваження, надати його до розгляду і затвердження
на наступну Вчену раду.
Термін: до 09.02.2018 р.
Відповідальний: завідувач кафедри фінанси, банківська
справа та страхування Садовенко М.М.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана ФОФІТ
Волкова Д.П.
(Рішення прийнято одноголосно).
5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри міжнародна економіка Слюсаренко К.В.
про перспективи розвитку спеціальності «Міжнародні економічні
відносини».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Завідувачу кафедри «Міжнародна економіка» Слюсаренко К.В. врахувати
надані пропозиції, підготувати проект Ухвали «Про перспективи розвитку
спеціальності «Міжнародні економічні відносини», надати його до розгляду і
затвердження на наступну Вчену раду.
Термін: до 09.02.2018 р.
Відповідальний:
завідувач
кафедри
«Міжнародна
економіка» Слісаренко К.В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана ФЕУ
Астаф’єва О.Ю.
(Рішення прийнято одноголосно).
6. Різне.
6.1. СЛУХАЛИ: доцента кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Супруна А.А. про результати дії річного договору
страхування співробітників від нещасного випадку та укладання нового
договору.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати конкурсній комісії інституту при прийомі на роботу нових
працівників враховувати наявність поліса обов’язкового страхування від
нещасних випадків.
(Рішення прийнято одноголосно).
6.2. СЛУХАЛИ: голову науково-методичної ради Інституту Гушка С.В. про
затвердження складу проектних груп для підготовки акредитаційних
справ ліцензованих спеціальностей за освітнім ступенем «магістр».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

3
2. Затвердити Ухвалу Вченої ради «Про затвердження складу проектних груп
для підготовки акредитаційних справ ліцензованих спеціальностей за освітнім
ступенем «магістр»».
(Рішення прийнято одноголосно).
6.3. СЛУХАЛИ: Заступника директора з науково-педагогічної та
виховної роботи Орлова В.В. про упорядкування звітності щодо
результатів наукових досліджень здобувачів наукових ступенів.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. З метою упорядкування звітності щодо результатів наукових досліджень
здобувачів наукових ступенів зобов’язати викладачів кафедр надати по
1 примірнику авторефератів дисертацій та монографій ученому секретареві
інституту (Багашовій Н.В.) та у бібліотеку (Картечевій О.А.).
Термін: до 01.03.2018 р.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
(Рішення прийнято одноголосно).
6.4. СЛУХАЛИ: Голову науково-методичної ради Гушка С.В. про
затвердження проектів перспективних навчальних планів освітнього
ступеня «магістр» за трьома блоками спеціальностей: економічними,
правовими та інженерії програмного забезпечення (з 1 вересня 2018 року).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Ухвалу Вченої ради Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Затвердження проектів перспективних навчальних планів освітнього ступеня
«магістр» за трьома блоками спеціальностей: економічними, правовими та
інженерії програмного забезпечення (з 1 вересня 2018 року)».
(Рішення прийнято одноголосно).
6.5. СЛУХАЛИ: Голову науково-методичної ради Гушка С.В. про
підготовлений перелік базових дисциплін за семестрами перспективного
навчального плану освітнього ступеня «бакалавр» за усіма економічними
спеціальностями (з 1 вересня 2018 року), що пройшов рецензування у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» та узгоджений з ректором.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Ухвалу Вченої ради Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Про підготовлений перелік базових дисциплін за семестрами перспективного
навчального плану освітнього ступеня «бакалавр» за усіма економічними
спеціальностями (з 1 вересня 2018 року), що пройшов рецензування у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та
узгоджений з ректором».
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(Рішення прийнято одноголосно).
6.6. СЛУХАЛИ: Голову науково-методичної ради Гушка С.В. про
заохочення студентів Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» до участі у роботі студентських секцій ІІІ Міжнародної наукової
конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних
відносин в умовах нестабільності економіки», що відбудеться 19 – 20
квітня 2018 року в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Ухвалу Вченої ради Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Про заохочення студентів Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до
участі у роботі студентських секцій ІІІ Міжнародної наукової конференції
«Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах
нестабільності економіки», що відбудеться 19–20 квітня 2018 року в Академії
Полонійній у Ченстохові (Польща)»
(Рішення прийнято одноголосно).
6.7. СЛУХАЛИ: директора інституту Шайкана А.В. про пропозицію
Криворіжстандартметрології щодо формування замовлення на теми
магістерських досліджень спеціальностей Маркетинг, Менеджмент,
Економіка.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Сприяти впровадженню пропозиції Криворіжстандартметрології щодо
формування замовлення на теми магістерських досліджень спеціальностей
Маркетинг, Менеджмент, Економіка.
(Рішення прийнято одноголосно).
6.8.
СЛУХАЛИ:
завідувача
кафедри
міжнародна
економіка
Слісаренко К.В. про впровадження в діяльність інституту нової
спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
(Рішення прийнято одноголосно).
6.9. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-педагогічної та виховної
роботи Орлова В.В. про надання рекомендацій щодо призначення іменних
стипендій.
СЛУХАЛИ: про надання рекомендацій щодо призначення стипендії імені
Г.І. Гутовського:
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- студенці 2 курсу факультету економіки та управління гр. ПУА 17-1 Лозівець
Катерині Сергіївні;
- студенці 4 курсу факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій гр.
ФК 15-2 ск Арієнчук Анастасії Михайлівні.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати до призначення стипендії імені Г.І. Гутовського:
- студентку 2 курсу факультету економіки та управління гр. ПУА 17-1 Лозівець
Катерині Сергіївні;
- студентку 4 курсу факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій
гр. ФК 15-2 ск Арієнчук Анастасії Михайлівні.
2. Затвердити характеристики Лозівець Катерини Сергіївни і Арієнчук
Анастасії Михайлівни, що представлені деканатами факультетів.
(Рішення прийнято одноголосно).
СЛУХАЛИ: Про рекомендацію студентів Криворізького економічного
інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», що висуваються на
призначення обласної іменної стипендії кращим учням професійно-технічних
навчальних закладів, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів
Дніпропетровської області, а саме:
- Кузьмич Аліни Віталіївни, студентки 1 курсу освітнього ступеня
«Магістр»
напряму
підготовки
«Публічне
управління
та
адміністрування»,
- Шаталова Євгена Вікторовича, студента 1 курсу освітнього ступеня
«Магістр» напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини».
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати студентів Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на призначення обласної іменної стипендії
кращим учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам та
аспірантам вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, а саме:
- Кузьмич Аліну Віталіївну, студентку 1 курсу освітнього ступеня
«Магістр»
напряму
підготовки
«Публічне
управління
та
адміністрування»,
- Шаталова Євгена Вікторовича, студента 1 курсу освітнього ступеня
«Магістр» напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини».
2. Затвердити характеристики Кузьмич Аліни Віталіївни та Шаталова Євгена
Вікторовича, що представлені відповідними деканатами факультетів.
(Рішення прийнято одноголосно).

