
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 19.09.2018 р. 

Присутні – 21 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році 
та плани профорієнтаційної роботи у 2018-2019 н.р. 
2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії. 
3. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи. 
4. Уточнення теми дисертаційної роботи аспірантки кафедри фінансів і кредиту 
Кузьмук С.Г. 
 

1. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально–організаційної та 
профорієнтаційної роботи доц. Кифяка О.В. з аналізом результатів 
профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році та планів 
профорієнтаційної роботи у 2018-2019 н.р.  

Пропозиції: 
1. Кафедрам – оновити та поповнити презентаційні матеріали, активно створювати 

та оновлювати інтернет-контент. 
2. Поглибити співпрацю з профільними коледжами та технікумами, провести 

профорієнтаційні бесіди з батьками абітурієнтів (жовтень-листопад), залучити 
викладачів коледжів. 

3. Акцентувати профорієнтаційну роботу на можливостях самореалізації, 
працевлаштуванні, міжнародній співпраці тощо; проводити розʼяснювальну 
роботу серед абітурієнтів.  

4. Розвивати співпрацю із ЗОШ шляхом залучення учнів до олімпіад, науково-
пошукової діяльності під керівництвом викладачів інституту, конкурсів, 
проведення екскурсій, конференцій. 

5. Активізувати внутрішню профорієнтацію (4-й курс). 
6. Розробити рекламний план та бюджет факультету. 
7. Уникати внутрішньої конкуренції на факультеті. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Активізувати профорієнтаційну роботу згідно із запропонованими 

пропозиціями. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: Асистента кафедри міжнародної економіки Роговську-
Іщук І.В. щодо аналізу результатів літньої екзаменаційної сесії.  

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Обговорити проблеми щодо успішності груп на засіданнях відповідних 

кафедр. 
  
 

3. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи 
(звіти додаються). 
 

УХВАЛИЛИ:  
Звіти затвердити. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. 
щодо уточнення теми дисертаційної роботи аспірантки кафедри фінансів і кредиту 
Кузьмук С.Г. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити рішення кафедри фінансів і кредиту (протокол № 1 від 

28.08.2018 р.) щодо уточнення теми дисертаційної роботи Кузьмук С.Г. 
2. Затвердити уточнення теми дисертаційної роботи “Біхевіористичні фінанси: 

теоретична концептуалізація та закономірності використання в економіці” 
аспірантки кафедри фінансів і кредиту Кузьмук С.Г. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради       доц. Білоскурський Р.Р. 

 

Секретар Вченої ради        доц. Маханець Л.Л. 


