ІН ФО Р МАЦ ІЙ Н Е П О ВІДО МЛ ЕН Н Я П РО Р ЕЗ У ЛЬ ТАТИ
засідання Вченої ради Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» 28 листопада 2018 р.
Усього членів вченої ради – 27 осіб.
Присутні – 26 осіб (додаток 1).
Голова вченої ради – директор інституту, професор Шайкан А.В.
Секретар вченої ради – учений секретар, доцент Багашова Н.В.
Початок засідання о 09.30. Закінчення о 10.30.
1. СЛУХАЛИ: директора інституту Шайкана А.В. про воєнний стан в
Україні.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Ухвалу Вченої ради КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» «Про воєнний стан в Україні» від «28» листопада 2018 р.
(Рішення прийнято одноголосно).
2. СЛУХАЛИ: заступника директора з фінансово-господарської роботи
Кочуєвського Г.О. про підготовку до завершення фінансового року.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Для впорядкування та ефективного розподілу видатків на листопад – грудень
2018 рік перерозподілити видатки кошторису наступним чином:
Загальний фонд:
Інші видатки (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)+438 500грн., а
саме придбання:
Картриджі – 10 000 грн.;
Запасні частини до комп’ютерів – 190 000 грн.;
Стільці – 52 500 грн.;
Стільниці на парти – 186 000 грн.
(Рішення прийнято одноголосно).
3. СЛУХАЛИ: заступника директора з фінансово-господарської роботи
Кочуєвського Г.О. про зміни у законодавстві щодо закупівлі електроенергії.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Оголосити період різдвяних канікул з 02.01.2019 р. по 15.01.2019 р.
3. Навчальному відділу скорегувати графік навчального процесу таким чином:
3.1. Розпочати зимову екзаменаційну сесію 2018/2019 н.р. з 16 січня 2019 року.
3.2. Перенести практику 4 курсу, окрім напряму підготовки програмна інженерія,
на лютий 2019 р.
3.3. Передбачити у наступному навчальному році практику студентів у лютому.
4. Усім працівникам інституту скористатися правом на використання частини
щорічної основної відпустки на період з 02.01.2019 р. по 15.01.2019 р.
(Рішення прийнято одноголосно).
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4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря відбіркової комісії
Слюсаренко К.В. про режим роботи відбіркової комісії у 2019 році.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з необхідністю забезпечення ефективної роботи
відбіркової комісії у 2019 році:
1. Завідувачам випускових кафедр провести роз’яснювальну роботу з
випускниками бакалаврату щодо особливостей вступу до магістратури в 2019
році. Реєстрація випускників на здачу єдиного вступного іспиту з іноземної мови
та єдиного фахового випробування за технологією ЗНО здійснюється з 13 травня
по 3 червня. Технічне забезпечення процедури покласти на Супруна А.А.,
Бондаренко Т.Ю., Дрьоміну Р.С., Кузьмич А.В.
2. Забезпечити режим роботи відбіркової комісії влітку 2019 року в дві
календарних зміни. Перша зміна працює з 9 липня 2019 року по 2 серпня 2019
року. Друга зміна – з 1 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року.
3. Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів сформувати
пропозиції щодо роботи працівників в відбірковій комісії відповідно до
встановленого регламенту до 7 грудня 2018 року і надати їх відповідальному
секретарю відбіркової комісії Супруну А.А.
(Рішення прийнято одноголосно).

