
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 27.08.2020  р. 

Присутні – 21 чол. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради економічного 
факультету на 2020-2021 навчальний рік (голова Вченої ради Руслан 
БІЛОСКУРСЬКИЙ). 
2. Аналіз навчання в дистанційному режимі у 2 семестрі 2019-2020 н.р. та 
організація змішаної системи навчання у 2020-2021 н.р. (голова методичної 
ради Роман ГРЕШКО). 
3. Затвердження плану роботи Методичної ради економічного факультету у 
2020-2021 н.р. (голова методичної ради Роман ГРЕШКО). 
4. Затвердження плану наукової роботи на економічному факультету у 2020-
2021 н.р. (заступник декана з наукової роботи Володимир ЗАПУХЛЯК) 
5. Затвердження плану навчально-виховної роботи на економічному 
факультеті у 2020-2021 н.р. (заступник декана з навчально-виховної роботи 
Наталія ФІЛІПЧУК). 
6. Звіти аспірантів (заступник декана з наукової роботи Володимир 
ЗАПУХЛЯК). 
7. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного 
факультету (завідувачі кафедр). 
8. Рекомендація на присвоєння вченого звання доцента Вінничук І.С. по 
кафедрі економіко-математичного моделювання (завідувач кафедри економіко-
математичного моделювання Василь ГРИГОРКІВ). 
9. Продовження дії контракту (завідувач кафедри фінансів і кредиту Петро 
НІКІФОРОВ). 
10. Затвердження наскрізних програм практик (керівник практики від 
факультету Любов МАХАНЕЦЬ). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради доц. Білоскурського Р.Р. про затвердження 
плану роботи Вченої ради економічного факультету на 2020-2021 навчальний рік. 
План додається. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити план роботи Вченої ради економічного факультету на 2020-2021 

навчальний рік в цілому. 
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Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 
доц. Грешка Р.І. щодо аналізу навчання в дистанційному режимі у 2 семестрі 2019-
2020 н.р. та організація змішаної системи навчання у 2020-2021 н.р..  

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. У першому семестрі поточного навчального року навчання розпочати в 

дистанційному режимі відповідно до вимог. 
3. Запровадити змішану систему навчання після помʼякшення карантину. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету 

доц. Грешка Р.І. щодо затвердження плану роботи Методичної ради економічного 
факультету у 2020-2021 н.р. План додається. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити план роботи Методичної ради економічного факультету у 2020-

2021 н.р. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: Заступника декана з наукової роботи доц. Запухляка В.М. 
щодо затвердження плану наукової роботи на економічному факультету у 2020-
2021 н.р. План додається. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити план наукової роботи на економічному факультету у 2020-

2021 н.р. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

5. СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчально-виховної роботи 
доц. Філіпчук Н.В. про затвердження плану виховної роботи економічного 
факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. План додається. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити план виховної роботи економічного факультету ЧНУ імені Юрія 

Федьковича на 2020-2021 н.р. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: Заступника декана з наукової роботи доц. Запухляка В.М. 
щодо роботи аспірантів. Були заслухані звіти аспірантів та здобувачів. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Звіти аспірантів та здобувачів затвердити. 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 

проф. Григорківа В.С., зав. кафедрою економіки підприємства та управління 
персоналом проф. Лопатинського Ю.М., зав. кафедрою обліку, аналізу і аудиту 
проф. Ковальчук Т.М. та зав. кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального 
розвитку проф. Буднікевич І.М. з питання про переведення на індивідуальний графік 
навчання наступних студентів денної форми навчання: 
 спеціальність “Економіка” ОП “Інформаційні технології та моделювання 
в економіці” 
студентку 6 курсу Стрільчук Яну Іванівну; 
 спеціальність “Маркетинг” 
студентку 6 курсу Баранюк Діану Сергіївну; 
 спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
студентку 4 курсу Геренду Олену Андріївну; 
студента 4 курсу Михайлюка Андрія Васильовича; 
студентку 4 курсу Мельничук Анастасію Василівну; 
студентку 3 курсу Грушецьку Світлану Юріївну; 
студентку 3 курсу Лукинюк Анну–Марію Віорелівну; 
 спеціальність “Економіка” ОП “Управління персоналом та економіка 
праці” 
студентку 3 курсу Загул Олександру Іванівну; 
студента 3 курсу Кашула Олексія Васильовича; 

спеціальність “Міжнародні економічні відносини” 
студента 4 курсу Назарчука Андрія Васильовича; 

спеціальність “Облік та оподаткування” 
студентку 6 курсу Коршівську Анастасію Сергіївну; 
студентку 6 курсу Мукомелу Ірину Михайлівну; 
студентку 4 курсу Газдюк Діану Олександрівну; 
студентку 4 курсу Григоришин Ангеліну Віталіївну; 
студентку 4 курсу Кисилицю Катерину Андріївну; 
студентку 4 курсу Сіньковську Діану Сергіївну; 
студентку 4 курсу Трухан Маргариту Іванівну. 
 

УХВАЛИЛИ:  
У зв’язку із працевлаштуванням за спеціальністю, участю у спортивному 

житті університету, народженням дитини та враховуючи успішне навчання 
рекомендувати перевести на індивідуальний графік навчання студентів 
економічного факультету денної форми навчання: 
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 спеціальність “Економіка” ОП “Інформаційні технології та моделювання 
в економіці” 
студентку 6 курсу Стрільчук Яну Іванівну; 
 спеціальність “Маркетинг” 
студентку 6 курсу Баранюк Діану Сергіївну; 
 спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
студентку 4 курсу Геренду Олену Андріївну; 
студента 4 курсу Михайлюка Андрія Васильовича; 
студентку 4 курсу Мельничук Анастасію Василівну; 
студентку 3 курсу Грушецьку Світлану Юріївну; 
студентку 3 курсу Лукинюк Анну–Марію Віорелівну; 
 спеціальність “Економіка” ОП “Управління персоналом та економіка 
праці” 
студентку 3 курсу Загул Олександру Іванівну; 
студента 3 курсу Кашула Олексія Васильовича; 

спеціальність “Міжнародні економічні відносини” 
студента 4 курсу Назарчука Андрія Васильовича; 

спеціальність “Облік та оподаткування” 
студентку 6 курсу Коршівську Анастасію Сергіївну; 
студентку 6 курсу Мукомелу Ірину Михайлівну; 
студентку 4 курсу Газдюк Діану Олександрівну; 
студентку 4 курсу Григоришин Ангеліну Віталіївну; 
студентку 4 курсу Кисилицю Катерину Андріївну; 
студентку 4 курсу Сіньковську Діану Сергіївну; 
студентку 4 курсу Трухан Маргариту Іванівну. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

8. СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С. з питання рекомендації на присвоєння вченого звання 
доцента Вінничук І.С. по кафедрі економіко-математичного моделювання. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити протокол лічильної комісії. 
2. За результатами закритого голосування (протокол лічильної комісії 

додається) схвалити звіт Вінничук Ігоря Станіславовича та просити Вчену раду 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича порушити 
клопотання перед МОН України про присвоєння Вінничуку І.С. вченого звання 
доцента по кафедрі економіко-математичного моделювання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

9. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри фінансів і кредиту проф. Нікіфорова П.О. з 
питання продовження дії контракту на посаді асистента кафедри фінансів і кредиту 
Жебчука Р.Л. з 31.08.2020 р. по 31.08.2021 р. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати продовжити термін дії контракту на посаді 

асистента кафедри фінансів і кредиту Жебчука Р.Л. терміном на рік з 31.08.2020 р. 
по 31.08.2021 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. щодо 

затвердження наскрізних програм практик: 
 спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” для студентів першого 

бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти; 
 спеціальності 051 “Економіка” (ОП “Управління персоналом і економіка праці”, 

“HR- інжиніринг”); 
 спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОП 

“Економіка та організація бізнесу”, Управління бізнес-процесами”); 
 спеціальності 071 “Облік і оподаткування” для студентів першого бакалаврського 

та другого магістерського рівнів вищої освіти; 
 спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” для студентів 

першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти; 
 спеціальності 073 “Менеджмент” для студентів першого бакалаврського та 

другого магістерського рівнів вищої освіти; 
 спеціальності 051 “Економіка (Економічна кібернетика)” першого 

бакалаврського рівня вищої освіти; 
 спеціальності 051 “Економіка (Інформаційні технології та моделювання в 

економіці)” другого магістерського рівня вищої освіти; 
 спеціальності 075 “Маркетинг” першого бакалаврського та другого 

магістерського)рівнів вищої освіти. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити наскрізні програм практик: 

 спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” для студентів першого 
бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти; 

 спеціальності 051 “Економіка” (ОП “Управління персоналом і економіка праці”, 
“HR- інжиніринг”); 

 спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОП 
“Економіка та організація бізнесу”, Управління бізнес-процесами”); 

 спеціальності 071 “Облік і оподаткування” для студентів першого бакалаврського 
та другого магістерського рівнів вищої освіти; 

 спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” для студентів 
першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти; 

 спеціальності 073 “Менеджмент” для студентів першого бакалаврського та 
другого магістерського рівнів вищої освіти; 

 спеціальності 051 “Економіка (Економічна кібернетика)” першого 
бакалаврського рівня вищої освіти; 
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 спеціальності 051 “Економіка (Інформаційні технології та моделювання в 
економіці)” другого магістерського рівня вищої освіти; 

 спеціальності 075 “Маркетинг” першого бакалаврського та другого 
магістерського)рівнів вищої освіти. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 

 


