
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 20.06.2018 р. 

Присутні – 21 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР “бакалавр”. 
2. Виконання плану роботи Вченої ради економічного факультету. 
3. Продовження терміну дії контрактів. 
4. Рекомендація доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту на присвоєння 
вченого звання доцента. 
5. Затвердження баз практики студентів III курсу. 
6. Рекомендація на призначення стипендії обласної державної адміністрації. 
 
 
 
 
 1. СЛУХАЛИ: Звіти про роботу ЕК.  
 
 УХВАЛИЛИ: 
 1. Затвердити звіти голів ЕК. 
 2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 2. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. щодо виконання 
плану роботи Вченої ради економічного факультету.  
 
 УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звіт про виконання плану роботи Вченої ради економічного 
факультету. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів: 
доцентом Косташ Т.В. та доцентом Никифорак І.І. терміном на 3 роки. 
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 УХВАЛИЛИ:  
 Продовжити дію раніше укладених контрактів з викладачами: доцентом 
Косташ Т.В. та доцентом Никифорак І.І. терміном на 3 роки. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. 
Ковальчук Т.М. з питання рекомендації доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Никифорак Ірини Іванівни на присвоєння вченого звання доцента. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Никифорак Ірину 
Іванівну на присвоєння вченого звання доцента цієї ж кафедри та клопотати перед 
Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
про розгляд цього питання на своєму засіданні та клопотання перед МОН України 
щодо прийняття відповідного рішення. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 5. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. щодо 
затвердження баз практик студентів 3-го курсу.  
 
 УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити бази практик студентів 3-го курсу. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 6. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р. 
щодо рекомендації на призначення стипендії обласної державної адміністрації 
студентки 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки «Облік і аудит» 
Петращук Надії Андріївни. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати на призначення стипендії обласної державної адміністрації 

студентку 4 курсу економічного факультету, напрям підготовки «Облік і аудит» 
Петращук Надію Андріївну. 
 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


