
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» 24 лютого 2016 року, протокол № 2 

 

Присутні: 47 членів Вченої ради. 

Відсутні:  12 членів Вченої ради. 

 

 

№ 

п\п 
Питання порядку денний Доповідачі 

Результати 

розгляду 

1. Про моніторинг процесів 

«Оперативне управління», «Наукова 

діяльність»: про підсумки науково-

дослідної роботи університету за 

2015 рік 

Проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Ухвалено 

постанову 

2. Про управління процесами 

«Оперативне управління», «Наукова 

діяльність»: про план науково-

дослідної роботи університету на 

2016 рік 

Проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Рішення 

прийнято 

3. Про управління процесом «Аналіз 

системи управління з боку 

керівництва»: про підсумки 

фінансово-господарської діяльності 

університету в 2015 році 

Проректор з 

адміністративно-

господарської 

роботи Соколенко 

Н.М., головний  

бухгалтер, в.о.   

начальника 

фінансово-

економічного 

управління 

Зінчик С.М.  

Ухвалено 

постанову 

4.  Про управління підпроцесом 

«Соціальне забезпечення персоналу і 

студентів»: про затвердження 

кандидатур на призначення 

стипендій міського голови м. 

Полтави і персональних стипендій 

Вченої ради ПУЕТ за підсумками 

зимової екзаменаційної сесії 2015-

2016 навчального року 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи доц. 

Марченко О.Ю.  

Рішення 

прийнято 

5. Про затвердження, рекомендацію до 

видання та використання в 

Директор науково-

навчального 

Затверджено 



№ 

п\п 
Питання порядку денний Доповідачі 

Результати 

розгляду 

освітньому процесі програми 

підсумкової атестації. 

центру доц. 

Герман Н.В. 

6. Про рекомендацію до видання  та 

використання в освітньому процесі  

опорних конспектів лекцій 

директор науково-

навчального 

центру доц. 

Герман Н.В. 

Рішення 

прийнято 

7. Про рекомендацію до видання  та 
використання в освітньому процесі  
навчального посібника 

директор науково-
навчального 
центру доц. 
Герман Н.В. 

Рішення 
прийнято 

8. Про затвердження, рекомендацію до 

використання в освітньому процесі  

програми авторського курсу 

підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників 

директор науково-

навчального 

центру доц. 

Герман Н.В. 

Затверджено 

9. Про затвердження додаткових 

програм і переліку питань для 

кандидатського іспиту зі 

спеціальності 

проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Затверджено 

 Про затвердження навчальних 

програм для аспірантів 

проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Затверджено 

 Про рекомендацію до видання 

монографій. 

проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н., доц. 

Гаркуша С.В. 

Рішення 

прийнято 

 


