
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 31.08.2016 р. 
 

1. Підсумки діяльності університету за 2015-2016 навчальний рік та основні завдання 

колективу університету на 2016-2017 навчальний рік 

Доповідач: ректор  проф. Крижанівський Є. І. 

2. Про внесення змін до робочих навчальних планів для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра набору 2015 року 

     Доповідач: перший  проректор проф. Козак Ф. В. 

3. Конкурсні справи:  на посаду  зав.  кафедри  

 документознавства та інформаційної діяльності – Дербеньова Лідія Вікторівна 

     Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Про відкриття наукової школи «Управління процесами інтелектокористування в 

соціально-економіяних систеемах» доктора економічних наук, професора Петренка В.П. 

     Доповідач: проректор з НР проф. Карпаш О. М. 

5. Різне 

 

1. Підсумки діяльності університету за 2015-2016 навчальний рік та основні 

завдання колективу університету на 2016-2017 навчальний рік 
 

 Ухвалили: 
1. План роботи університету за 2015-2016 навчальний рік вважати виконаним, а 
отримані результати позитивними. 
2. Основні завдання колективу університету сформулювати і затвердити на наступному 
засіданні вченої ради. 

 

2. Про внесення змін до робочих навчальних планів для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістра набору 2015 року 
 

 Ухвалили:  
1. Внести доповнення до ухвали вченої ради від 29.04.2016 р., передбачивши в 

затверджених робочих навчальних планах зміни в графіку навчального процесу для 
здобувачів ступеня вищої освіти магістра очної та заочної форм навчання набору  
2015 року, а саме встановити у 2016-2017 навчальному році термін завершення навчання 
28 лютого 2017 року. 

2. Директорам інститутів спільно з лабораторією організації практик і зв’язків з 
виробництвом в термін до 30.11.2016 року забезпечити підготовку та укладання зі 
студентами – магістрами набору 2015 року, які навчаються за договорами про 
підготовку магістрів за кошти фізичних та юридичних осіб, додаткових договорів на 
зміну терміну завершення навчання без зміни вартості навчання. 

 

3. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати Дербеньову Лідію Вікторівну на посаду завідувача  
кафедри документознавства та інформаційної діяльності і рекомендувати ректору 
укласти контракт з Дербеньовою Лідією Вікторівною терміном на 5 років. 

 

4. Про відкриття наукової школи «Управління процесами інтелектокористування 

 в соціально-економіяних систеемах» доктора економічних наук, 

професора Петренка В. П. 
 

 Ухвалили: відкрити наукову школу «Управління процесами 

інтелектокористування в соціально-економічних системах» доктора економічних наук, 

професора Петренка В. П. 


