ПРОТОКОЛ № 13
засідання Вченої ради
економічного факультету

від 15.06.2021 р.
Присутні – 23 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження баз практик студентів 2 та 3 курсу (керівник практики від
факультету Любов МАХАНЕЦЬ).
2. Продовження дії контрактів та строкових договорів (завідувачі кафедр).
3. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету
Роман ГРЕШКО).

1. СЛУХАЛИ: Керівника практики від факультету доц. Маханець Л.Л. з
інформацією щодо баз практики студентів 2-го та 3-го курсу.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити бази практик студентів 2 курсу економічного факультету.
2. Затвердити бази практик студентів 3 курсу (спеціальності “Фінанси,
банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Управління
персоналом та економіка праці”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”).
3. Провести практику у змішаній формі.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри маркетингу, інновацій та регіонального
розвитку проф. Буднікевич І.М. 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 маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: асистентом
Вардеваняном В.А., асистентом Гавриш І.І.;
кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Никифорак І.І., асистентом
Танасієвою М.М., асистентом Бонаревим В.В.
УХВАЛИЛИ:
Продовжити дію раніше укладених строкових трудових договорів та
контрактів з викладачами:
кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: асистентом
Вардеваняном В.А., асистентом Гавриш І.І.;
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кафедра обліку, аналізу і аудиту: доцентом Никифорак І.І., асистентом
Танасієвою М.М., асистентом Бонаревим В.В.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Голову методичної ради економічного факультету доц.
Грешко Р.І. з питання рекомендації до друку:
 Виробнича практика “Податкова система”: методичні рекомендації / укл.
Кучерівська С.С., Бак Н.А., Гладчук О.М., Ткачук І.Я. (оригінальність – 88%);
 навчально-методичного посібника “Соціологія праці” (укладачі: Кифяк В.І.,
Водянка Л.Д., Прокопець Л.В.) з грифом “Рекомендовано Вченою радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” (рецензенти:
д.е.н., професор, член-кор. НААНУ, професор кафедри історії України,
економічної теорії і туризму Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького В.В. Липчук; к.е.н.,
доцент, завідувач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
ЧТЕІ КНТЕУ В.А. Чичун). Результати проходження перевірки на антиплагіат –
7,69% схожості.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку:
 Виробнича практика “Податкова система”: методичні рекомендації / укл.
Кучерівська С.С., Бак Н.А., Гладчук О.М., Ткачук І.Я.;
 навчально-методичного посібника “Соціологія праці” (укладачі: Кифяк В.І.,
Водянка Л.Д., Прокопець Л.В.) з грифом “Рекомендовано Вченою радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої Ради

доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

Секретар

доц. Любов МАХАНЕЦЬ

