ПРОТОКОЛ № 10
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 25.06.2019 р.
Присутні – 22 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР “бакалавр”.
2. Рекомендація на продовження терміну дії контрактів та стокових договорів.
3.Рекомендація до друку.
4. Рекомендація на призначення іменних стипендій студентам економічного
факультету денної форми навчання.
5. Рекомендація до друку практикуму “Комерційна діяльність” авторів:
Буднікевич І.М., Черданцевої І.Г. та Бабух І.Б.

1. СЛУХАЛИ: Звіти про роботу ЕК. Виступили голови та заступники голів

ЕК:
Заступник голови ЕК № 1 – Кобеля З.І. – к.е.н., доцент кафедри економіки
підприємства та управління персоналом;
Голова ЕК № 2 – Нікіфоров П.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і
кредиту;
Голова ЕК № 3 – Саєнко О.С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної
економіки;
Голова ЕК № 4 – Ковальчук Т.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку,
аналізу і аудиту;
Заступник голови ЕК № 5 – Черданцева І.Г. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу,
інновацій та регіонального розвитку;
Голова ЕК № 6 – Галушка З.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної
теорії, менеджменту і адміністрування;
Голова ЕК № 7 – Григорків В.С. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання.
Було заслухано голів ЕК та їх заступників про підсумки державної атестації
випускників за освітнього рівня бакалавра та обговорено висновки та рекомендації.
Висновки й рекомендації, які містяться у звітах голів ЕК (звіти додаються) щодо
результатів іспитів та захисту дипломних робіт необхідно урахувати під час
планування й організації навчального процесу у наступному навчальному році.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіти голів ЕК.
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2. Затвердити рішення екзаменаційних комісій.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту та
адміністрування проф. Галушку З.І. та завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту
проф. Ковальчук Т.М. щодо продовження терміну дії раніше укладених контрактів
та строкових трудових договорів з викладачами факультету:
кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом
Терлецькою Ю.О. терміном на 3 роки; доцентом Терлецькою Н.М. терміном на 1
рік; доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік; доцентом Кравцем В.І. терміном
на 3 роки; доцентом Сторощуком Б.Д. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом
Кузьмуком І.Я. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Клевчіком Л.Л. терміном на 2
роки; к.е.н., асистентом Лусте О.О. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом
Грунтковським В.Ю. терміном на 2 роки та к.е.н., асистентом Никифораком О.Я.
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі;
кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Никифорак І.І. терміном на 3
роки; асистентом Танасієвою М.М. терміном на 1 рік; асистентом Біляром А.І.
терміном на 1 рік та асистентом Бонаревим В.В. терміном на 1 рік за умови
наявності ставок у штатному розписі.
УХВАЛИЛИ:
Продовжити дію раніше укладених контрактів та строкових трудових
договорів з викладачами:
кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування: доцентом
Терлецькою Ю.О. терміном на 3 роки; доцентом Терлецькою Н.М. терміном на 1
рік; доцентом Соболєвим В.О. терміном на 1 рік; доцентом Кравцем В.І. терміном
на 3 роки; доцентом Сторощуком Б.Д. терміном на 5 років; к.е.н., асистентом
Кузьмуком І.Я. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом Клевчіком Л.Л. терміном на 2
роки; к.е.н., асистентом Лусте О.О. терміном на 2 роки; к.е.н., асистентом
Грунтковським В.Ю. терміном на 2 роки та к.е.н., асистентом Никифораком О.Я.
терміном на 1 рік за умови наявності ставок у штатному розписі;
кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Никифорак І.І. терміном на 3
роки; асистентом Танасієвою М.М. терміном на 1 рік; асистентом Біляром А.І.
терміном на 1 рік та асистентом Бонаревим В.В. терміном на 1 рік за умови
наявності ставок у штатному розписі.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради доц. Грешка Р.І. з питання
рекомендації до друку навчального посібника “Економічна інформатика” з грифом
Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: д.ф.-м..н., проф. Григорків В.С., д.е.н.,
доц. Білоскурський Р.Р., к.е.н., доц. Вінничук О.Ю., к.е.н, доц. Верстяк А.В., к.е.н.
Вінничук І.С.).
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УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Економічна інформатика” з
грифом Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (автори: д.ф.-м..н., проф. Григорків
В.С., д.е.н., доц. Білоскурський Р.Р., к.е.н., доц. Вінничук О.Ю., к.е.н, доц. Верстяк
А.В., к.е.н. Вінничук І.С.)
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Декана економічного факультету доц. Білоскурського Р.Р.
щодо рекомендації на призначення стипендії:
 Президента України студента 4 курсу економічного факультету,
спеціальність “Маркетинг”, група 475 Безушка Чіпріана Вікторовича;
 Верховної ради України студентці 4 курсу економічного факультету,
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, група 472-1
Курячей Анастасії Андріївні;
 Обласної державної адміністрації студентку 3 курсу економічного
факультету, спеціальність “Міжнародні економічні відносини”, група
492-2 Шалайко Марії Петрівні.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати на призначення стипендії Президента України студента 4
курсу економічного факультету, спеціальність “Маркетинг”, група 475 Безушка
Чіпріана Вікторовича.
2. Рекомендувати на призначення стипендії Верховної ради України студентку
4 курсу економічного факультету, спеціальність “Фінанси, банківська справа та
страхування”, група 472-1 Курячей Анастасію Андріївну.
3. Рекомендувати на призначення стипендії Обласної державної адміністрації
студентку 3 курсу економічного факультету, спеціальність “Міжнародні економічні
відносини”, група 492-2 Шалайко Марію Петрівну.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц. Грешка
Р.І. щодо рекомендації до друку практикуму “Комерційна діяльність” авторів:
Буднікевич І.М., Черданцевої І.Г. та Бабух І.Б.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку практикум “Комерційна діяльність”
авторів: Буднікевич І.М., Черданцевої І.Г. та Бабух І.Б.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

доц. Білоскурський Р.Р.

Секретар Вченої ради

доц. Маханець Л.Л.

