
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 21.03.2018 р. 

Присутні – 23 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Зміни у складі Вченої ради економічного факультету. 
2. Про заходи щодо запобігання диверсійно-терористичним проявам. 
3. Звіт про навчально-виховну роботу на економічному факультеті. 
4. Викладання дисциплін англійською мовою на економічному факультеті. 
5. Затвердження тем кандидатських дисертацій. 
 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з питання змін у 
складі Вченої ради.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Вивести зі складу членів Вченої ради Пашкат Ю.І. у звʼязку із закінченням 
навчання. 

2. Ввести у склад членів Вченої ради голову студентського парламенту 
економічного факультету Штипованого А.В.  
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. з інформацією 
щодо вжиття додаткових заходів з попередження диверсійно-терористичних 
проявів.  
 
 УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Провести додатковий інструктаж працівників та студентів економічного 

факультету. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з навчально-
виховної роботи доц. Філіпчук Н.В. зі звітом про навчально-виховну роботу на 
економічному факультеті.  
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 УХВАЛИЛИ: 

Звіт про навчально-виховну роботу та виконання плану виховної роботи 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича за 2017 рік затвердити. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Заступника декана економічного факультету з міжнародних 
звʼязків доц. Верстяка А.В. з інформацією про викладання дисциплін англійською 
мовою на економічному факультеті.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Інтенсифікувати вивчення англійської або іншої іноземної мови до рівня у 
відповідності із вимогами МОН України. 

3. Забезпечити підготовку вибіркових курсів англійською мовою (не менше 1 
навчального предмету на рік). 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. з 
питання затвердження тем кандидатських дисертацій  
 аспіранту кафедри фінансів і кредиту Саінчуку Валерію Віталійовичу 

“Механізм іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні: становлення та 
розвиток”; 

 аспіранту кафедри фінансів і кредиту Гуменюку Юрію Віталійовичу “Місцеві 
бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів”. 

 
 УХВАЛИЛИ:  
 1. Затвердити тему кандидатської дисертації “Механізм іпотечного 
кредитування фізичних осіб в Україні: становлення та розвиток” аспіранту кафедри 
фінансів і кредиту Саінчуку Валерію Віталійовичу. 
 2. Затвердити тему кандидатської дисертації “Місцеві бюджети в умовах 
децентралізації фінансових ресурсів” аспіранту кафедри фінансів і кредиту 
Гуменюку Юрію Віталійовичу. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


