
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 2 лютого 2016 року, протокол № 1 

 

Присутні: 45 членів Вченої ради. 

Відсутні:  14 членів Вченої ради. 

 

 

№ 

п\п 
Питання порядку денний Доповідачі 

Результати 

розгляду 

1. Про управління процесом 

«Післядипломна освіта»: звіт про 

роботу Міжгалузевого інституту 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів за 2015 

рік та завдання на 2016 рік.  

В.о. директора 

МІПК Колісник 

Т.О. 

Ухвалено 

постанову 

2. Про планування управління 

процесом «Оперативне управління»: 

про затвердження плану роботи 

Вченої ради університету на другий 

семестр 2015-2016 навчального року.   

Вчений секретар 

Явтушенко Т.Г. 

Рішення 

прийнято 

3. Про моніторинг процесу 

«Міжнародне співробітництво»: про 

стан та перспективи міжнародних 

зв’язків ПУЕТ. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи проф. 

Чернявська О.В. 

Ухвалено 

постанову 

4.  Про висунення д.т.н., доцента, 

проректора з наукової роботи, 

професора кафедри 

документознавства та інформаційної 

діяльності в економічних системах 

Гаркуші С.В. на здобуття щорічної 

премії Президента України для 

молодих вчених 2016 року за роботу 

«Моделі та методи оптимального 

розподілу мережних ресурсів 

безпроводових телекомунікаційних 

систем». 

Завідувачка 

кафедри 

документознавства 

та інформаційної 

діяльності в 

економічних 

системах,  

д.е.н., проф. 

Макарова М.В. 

Рішення 

прийнято 

5. Про клопотання перед Міністерством 

освіти і науки України про дозвіл на 

відкриття докторантури зі 

спеціальності 08.00.11 – Математичні 

Проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Рішення 

прийнято 



№ 

п\п 
Питання порядку денний Доповідачі 

Результати 

розгляду 

методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці.  

6. Про академічну відпустку аспіранта 

Сілантьєва О.І. 

Проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Рішення 

прийнято 

7. Про рекомендацію до видання 
Наукового вісника Полтавського 
університету економіки і торгівлі. 

Проректор з 
наукової роботи 
д.т.н., доц. 
Гаркуша С.В. 

Рішення 
прийнято 

8. Про затвердження навчальних 

програм. 

Директор науково-

навчального 

центру доц. 

Герман Н.В. 

Затверджено 

9. Про подання професора кафедри 

експертизи та митної справи, к.т.н., 

доц. Козьмича Д.І. до нагородження з 

нагоди ювілею. 

Завідувачка 

кафедри 

експертизи та 

митної справи, 

проф. Омельченко 

Н.В. 

Рішення 

прийнято 

 


