ПРОТОКОЛ № 10
засідання Вченої ради
економічного факультету
від 24.05.2017 р.
Присутні – 24 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Викладання дисциплін англійською мовою на економічному факультеті.
2. Участь студентів економічного факультету у Всеукраїнських студентських
олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних
змаганнях.
3. Продовження контрактів та строкових трудових договорів.
4. Рекомендація до друку навчального посібника Ткачук І.Я. “Finances of
NGOs” (англ. мовою “Фінанси громадських організацій”) з грифом Вченої ради
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
5. Рекомендація аспіранта 2-го року денної форми навчання кафедри
міжнародної економіки Гавриш Ірини Іванівни на отримання академічної
стипендії Президента України на 2017/2018 навчальний рік.

1. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з міжнародних
звʼязків доц. Верстяка А.В. про викладання дисциплін англійською мовою на
економічному факультеті.
УХВАЛИЛИ:
1. Активізувати вивчення англійської мови викладачами економічного
факультету.
2. Забезпечити підготовку викладання англійською мовою обов’язкових
навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки.
3. Активізувати використання навчальних елементів (роздатковий матеріал,
презентації) англійською мовою.
4. Активізувати підготовку публікації англійською мовою.
Рішення прийнято: “за”– 22, “проти” – 1, “утримався” –1.
2. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з наукової роботи
доц. Запухляка В.М. та заступника декана економічного факультету з навчальновиховної роботи доц. Філіпчук Н.В. про участь студентів економічного факультету
у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих
конкурсах та спортивних змаганнях.
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УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати кафедрам провести підготовчу роботу щодо організації І
туру Всеукраїнської студентської олімпіади в листопаді або грудні.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання
проф. Григорківа В.С. та зав. кафедрою економічної теорії, менеджменту та
адміністрування проф. Галушку З.І. про продовження терміну дії раніше укладених
контрактів та строкових трудових договорів з викладачами факультету:
кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом
Скращук Л.В. терміном на 3 роки, асистентом Савком О.Я., та асистентом Зюковим
С.В. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі;
кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом
Антоховим А.А. терміном на 5 років, доцентом Кравцем В.І. терміном на 5 років,
доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному
розписі.
УХВАЛИЛИ:
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів з
викладачами:
кафедра економіко-математичного моделювання: к.е.н., асистентом
Скращук Л.В. терміном на 3 роки, асистентом Савком О.Я., та асистентом Зюковим
С.В. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі;
кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом
Антоховим А.А. терміном на 5 років, доцентом Кравцем В.І. терміном на 5 років,
доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному
розписі.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О.
про рекомендацію до друку навчального посібника Ткачук І.Я. “Finances of NGOs”
(англ. мовою “Фінанси громадських організацій”) з грифом Вченої ради
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (рецензенти:
Ткаченко Н.В. (КНУ ім. Т. Шевченка), Швець Н.Р. (ДВНЗ “Університет банківської
справи”)).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник Ткачук І.Я. “Finances of NGOs”
(англ. мовою “Фінанси громадських організацій”) з грифом Вченої ради
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Рішення прийнято одноголосно.
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5. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. про
рекомендацію аспіранта 2-го року денної форми навчання кафедри міжнародної
економіки Гавриш Ірини Іванівни на отримання академічної стипендії Президента
України на 2017/2018 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати аспіранта 2-го року денної форми навчання кафедри
міжнародної економіки Гавриш Ірину Іванівну, яка має чотири наукові публікації в
міжнародних рейтингових журналах, сертифікат APTIS з рівнем знань “С”
англійської мови на отримання академічної стипендії Президента України на
2017/2018 навчальний рік.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

доц. Білоскурський Р.Р.

Секретар Вченої ради

доц. Маханець Л.Л.

