ПРО ТО КО Л № 5
засідання В ченої ради
Волинського інституту економ іки та менедж м енту
від 29 грудня 2015 року
П РИСУТНІ:

дон. Вайцим В.Ф.. доц. С тенаню к О .М .,
доц. Бондарук С .Д ., дон. Гвоздьов С .С ..
доц. Власова А .М .. С тенаню к В.II.,
доц. М уляр С .П .. О ж ем а С.В..
проф. О кеаніїч О .Е.. доц. К олісник М .В..
нроф. Л ипчук В.В., проф. Ліпим Л .Г.,
доц. К ривовязю к І.В ..д о ц . И агорнова О .В..
доц. М илько 1.11.. Я новсць А .І.. І Іавлова С.В..
М иропю к 11.В., ІІІкльола Т.С.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

П орядок денний:
Звіт про проведення III студентської наукової конф еренції «Інтеграція молоді
Свропн в єдиний науково-культурний простір». Д оповідач: Горбач В.В.
Про підготовку до проведення XVI М іж народної інтернет-конференції
«Транскордонне співробітництво, як вектор розвитку малого і середнього бізнесу
У країни * країнами V-4». Д оповідач: Горбач В.В.
Звіт з науково-дослідної роботи ВІПМ за 2015 рік. Д оповідачі: Бондарук С.Д..
Ж уковська Т.О., М илько 1.11.
Звіт про роботу бібліотеки. Д оповідач: М артиш ок С.В.
Звіт про результати наукового дослідж ення. Д оповідач: Ж уковська Т.О.
Різне:
Про реком ендацію до друку збірника тез доповідей за матеріалами роботи ПІ
студентської наукової конф еренції «Інтеграція молоді С вропн в єдиний науковокультурний простір». Д оповідач: Горбач В.В.

І. СЛУ Х А Л И : інспектора наукового відділу Горбач В.В., яка доповіла, що студентська
наукова конференція "Інтеграція молоді Свропн в єдиний науковокультурний простір” відбулася у В олинськом у інституті економіки та
м енедж м енту 17 і рудня 201$ року.
Робота конф еренції відбувалась за наступними напрямками:
1. Концептуальні засади ф ормування менедж м енту і м аркегиніу в
Україні та країнах В иш еградської четвірки;
2. Економіка та управління підприєм ствам и в трансф орм аційних умовах
в У країні та країнах В иш еградської четвірки;
3. Ф інанси, облік, аналіз і аудит в умовах трансф орм ацій ної економіки
країн В иш еградської четвірки та У країни;
4. Гуманітарні науки в контексті гум анізації освіти У країни та країн
В иш еградської четвірки;
5. М овна комунікація як чинник розвитку лін гвокультурпого простору в
контексті Свроінтеграції.
Д о участі у роботі конф еренції було подано 35 наукових іез із двох
навчальних закладів України (ВІЕМ . СНУ ім. Л есі У країнки). Зокрема на
секцію «Гуманітарні науки в контексті гум анізації освіти України та країн

В нш сградської четвірки» подано 1$ тез, на секцію «Н кономіка та
управління підприємствами в трансф орм аційних ум овах в Україні та
країнах В нш сградської четвірки» - 9 тез, на секцію «Ф інанси, облік, аналіз
і аудит в умовах трансф орм аційної економ іки країн В нш сградської
четвірки іа України» - 5 тез та на секцію «М овна ком унікація як чинник
розвитку лінгвокультурного простору в контексті С вроінтеграції» - 6 тез.
За матеріалами роботи студентської наукової конф еренції буде виданий
збірник тез доповідей.
ВИ СТУПИ ЛИ : Бондарук С .Д ., яка зазначила, щ о III студентська наукова
конференція «Інтеграція молоді Є вропи в єдиний науково-культурний
простір» пройш ла на високому організаційном у та науковом у рівні.
У Х ВА ЛИ Л И : звіт про проведення III студентської наукової конф еренц ії «Інтеграція
молоді Європи в єдиний науково-культурний простір» затвердити.
Голосували: "за" - одноголосно.
2. СЛ У Х А Л И : інспектора наукового відділу Горбач В.В., яка розповіла про підготовку
до проведення XVI М іж народної інтернет-конф еренції «Транскордонне
співробітництво, як вектор розвитку малого і середнього бізнесу України з
країнами \М » . С таном на даний час зроблена наступна підготовча робота:
розроблений інформаційний лист, який був розм іщ ений на сайті інституту
та пош ирений на кафедрах В олинського інституту економіки та
менедж менту та доведений до відом а студентів та викладачів інституту.
Також була здійснена зовніш ня розсипка у 150 вищ их навчальних закладів
України.
ВИ СТУ ПИ ЛИ : Бондарук С .Д ., яка звернула увагу присутніх на необхідність
активізувати підготовку до конф еренції з огляду на те. щ о останній термін
подачі тез - 10 березня 2016 року.
У ХВА ЛИ ЛИ: отрим ану інформацію взяти до відома.
І олосували: "за" - одноголосно.
3. СЛУ Х А Л И : завідувача кафедри суспільно-економ ічних та іум ан ітарн нх дисциплін
Бондарук С.Д., заступника завідувача кафедри обліку і аудиту Ж уковську
Г.О. та заступника завідувача кафедри м енедж м енту організацій та
зовніш ньоеконом ічної діяльності М илько І.П., які представили на розгляд
Вченої рази звіти кафедр з науково-дослідної роботи за 2015 рік.
ВИ СТУПИ ЛИ : С тепаню к О .М .. яка запропонувала звіти кафедр з науково-дослідної
роботи за 2015 рік затвердити.
У ХВА ЛИ ЛИ: звіти кафедр з науково-дослідної роботи за 2015 рік затвердити.
Голосували: “ за" - одноголосно.

4. СЛУ Х А Л И : М артиш ок С .В .. яка повідомила, що бібліотека протягом поточного
навчального року спрям овувала свою діяльн ість на виконання вимог

Законів У країни «П ро вищу освіту», «П ро бібліотеки та бібліотечну
справу», П останов та ріш ень М іністерства освіти і науки. А соціації
навчальних закладів У країни недерж авної форм и власності, наказів та
доручень керівництва інституту.
О сновним завданням бібліотеки була робота над вдосконаленням та
посиленням її ролі у поліпш енні навчально-виховного процесу, наданні
інф орм ації різним категоріям користувачів. Зн ачн а увага приділялась
якісному обслуговуванню проф есорсько-викладацького га навчальнодопом іж ного персоналу ВІЕМ . студентів д ен н о ї та заочної форм навчання
у світлі вимог Болонської декларації.
С таном на 01.07.2015 року бібліотечний ф онд налічує
19 826
примірників, зокрема:
- підручників і навчальних посібників - 13 359 прим .;
фахових ж урналів —2 374 прим.;
- методичних посібників - 4 093 прим.
У 2014 - 2015 п.р. бібліотекою обслуж ила 560 читачів. К ниговидачу
доведено до 39 576 прим.
Загальне число відвідувань за навчальний рік стан овить - 11 832 читачів,
щ оденне відвідування бібліотеки в середньом у - 61 читач.
Протягом звітного періоду проведено перевірку ф онду методичних
посібників і фахових ж урналів, підготовлено списки наявності навчальної
літератури по кафедрах.
С истем атично здійсню валось поповнення картками на нові матеріали
систем атичного та алф авітного каталогів, систем атичної картотеки статей.
П роводилась робота по звірці електронного каталогу на предмет нових
поповнень.
Бібліотека приділяла увагу пропаганді книги через орган ізац ію дію чих
книж ково-ілю стративних виставок:
-« 2 2 роки сам овизначення» (до Дня незалеж ності У країни);
-« С в іч а ІІам'яті» (до 80-ї річниці Голодомору);
-«С ам оврядуванн я - стратегія розвитку регіону»;
-« Я к а інтеграція потрібна У країні»;
- «День С оборності свято національної єдності»;
-« Ж и в у ть у пам'яті народній» (до Д ня вш анування загирблих під
Крутами);
-« С л ав а Небесній сотні»;
-« Д ер ж авн і символи У країни - атрибути суверенітету»;
-« С в о ю
У країну лю біть» (до 200-річчя
від д н я
народження
Т.Г. Ш евченка):
-« С теж кам и Лесі Українки».
ВИ СТУ ПИ ЛИ : М уляр
затвердити.

С.П..

яка

запропонувала

звіт

про

роботу

бібліотеки

У ХВА ЛИ ЛИ: звіт про роботу бібліотеки затвердити.
І о л о су в аш : “за" - одноголосно.

5. СЛУ Х А Л И : старш ого викладача кафедри обліку і аудиту Ж уковську Т.О.. яка
представила на розгляд членів Вченої ради звіт про результати наукового
дослідж ення. Тем а дисертації: «М отивування працівників підприєм ств в

процесі виробничо-господарської діяльності (на прикладі підприємств
м аш инобудування)»
В період з 1.12.2003 р. до 31.12.2007 навчалася в аспірантурі на базі НУ
«Л ьвівська політехніка» без відриву від виробництва за спеціальністю
08.00.04 - економ іка та управління підприєм ствам и. (Н ауковий керівник
к.с. 11.. доц. Й .А .Корнелю к).
За час роботи над дисертаційним дослідж енням був повністю виконаний
план аспірантської підготовки. Зокрема, розглянуто теоретичні та
прикладні засади мотивування працівників в процесі виробничогосподарсько?
діяльності,
проаналізовано
систем и
мотивування
працівників на підприємствах, окреслено основні напрямки розвитку
систем мотивування працівників. Також були складені кандидатські іспити
з філософії, інозем ної мови та спеціальності.
08.11.2007р. був заслуханий звіг по закінченню навчання в аспірантурі.
Враховуючи все. щ о було представлено у звіті, каф едра м енедж менту і
між народного підприєм ництва НУ «ЛІ І» зробила висновок про мож ливість
рекомендувати до захисту дисертаційну роботу для подання до розгляду на
спеціалізованій вченій раді після доопрацю вання за зазначеними
недоліками.
13.11.2007р. на засіданні В ченої ради Інституту економ іки і менеджменту
НУ «ЛП» було затвердж ено звіт та атестовано позитивно за закінченням
аспірантури.
За результатами написання дисертації опубліковано 20 наукових статей, у
тому числі одна у колективній монографії. О трим ані результати
дисертаційних дослідж ень апробовано на 12-ти науково-практичних
конференціях.
О сновні
положення дисертацій ної роботи
використовувалися у
навчальному процесі ІІВ Н З «Л уцький гум анітарний університет» при
викладанні дисциплін «Економ іка праці» та «О рганізація прапі
менедж ера». Також використовую ться при викладанні дисциплін і
написанні студентами курсових та кваліф ікаційних робіт спеціалістів і
м агістрів у Волинському інституті економ іки та м енедж м енту.
На даном у етапі відбувається доопрацю вання дисертацій ної роботи,
виправлення недоліків, поновлення статистичних даних та зм іна наукового
керівника.
ВИ СТУ ПИ ЛИ : М уляр С .П .. яка запропонувала звіт Ж уковської Т.О. затвердити та
активізувати роботу для захисту дисертації па здобуггя наукового ступеня
кандидата економ ічних наук.
У ХВА ЛИ ЛИ: звіт Ж уковської Т.О. затвердити та активізувати роботу для захисту
дисертації на здобуггя наукового ступеня к а н д и д а т економ ічних наук.
Голосували: “ за" - одноголосно.
6. СЛУ Х А Л И : інспектора наукового відділу Горбач В.В., яка охарактеризувала зм іст та
структуру збірника тез доповідей за м атеріалами роботи III студентської
наукової конф еренції «Інтеграція молоді Є вропи в єдиний науковокультурний простір» та звернулась до членів В ченої ради з клопотанням
реком ендувати його до друку.

ВИ СТУ ПИ ЛИ : Ьондарук С .Д ., яка зазначила, що. виходячи із зм істовного
наповнення збірника тез доповідей, його слід реком ендувати до друку.
У ХВАЛИЛИ: рекомендувати збірник тез доповідей за м атеріалам и роботи НІ
студентської наукової конф еренції «Інтеграція молоді С вропи в єдиний
науково-культурний простір» до друку.
І олосували: “за” - одноголосно.

1 олова В ченої ради

B.Ф. Ванним

Вчений секретар

C .Д. Ьондарук

