ПРОТОКОЛ №7
засідання Вченої ради
Волинського інституту економіки та менеджменту
від 31 березня 2016 року
ПРИСУТНІ:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

доц. Баіїцнм В.Ф.. доц. Степанюк О.М..
дон. Вондарук С.Д.. доц. Гвоздьов С.С..
доц. Власова А.М.. Сгспашок В.П..
доц. Муляр С.І І.. Ожема С.В..
проф. Оксанич О.Н., доц. Колісник М.В..
проф. Липчук В.В.. проф. Лінич Л.Г.,
доц. Крнвовязюк І.В., доц. Нагорнова О.В.,
доц. Милько І.П.. Яновець А.І.. Павлова С.В.,
М иронкж Н.В., Шкльода Т.С.

Морилок* деіііінн:
Про підведення підсумків профорієнтаційної роботи у першому семестрі 20152016 н.р. та організація профорієнтаційної роботи у другому семестрі 2015-2016
н.р. Доповідач: Степанюк О.М.
Знії про проведення XVI М іжнародної інтернст-конференції «Транскордонне
співробітництво, як вектор розвитку малого і середнього бізнесу України з
країнами У-4». Доповідач: Лаврспчук В.В.
Досягнення, проблеми, перспективи розвитку кафедри обліку та аудиту.
Доповідач: Оксанич О.К.
Звіг про результати наукових досліджень. Доповідачі: Шихальова С.В..
Вецкур Г.А.
Різне:
Обговорення кандидатур претендентів па заміщення посад викладача, старшого
викладача та доцента кафедри суспільно-економічних та гуманітарних
дисциплін, завідувача, професора кафедри менеджменту організацій та
зовнішньоекономічної діяльності, посади завідувача, професора та доцента
кафедри обліку і аудиту. Доповідач: Ьоидарук С.Д.
Про призначення на посаду проректора з адміністративно-господарських питань.
Доповідач: Вондарук С.Д.
Про рекомендацію до друку збірника тез доповідей за матеріалами роботи XVI
Міжнародної інтернст-конфсрснції «Транскордонне співробітництво, як вскгор
розвитку малого і середнього бізнесу України з країнами V-4». Доповідач:
Лаврспчук В.В.

1. СЛУХАЛИ: першого проректора Степанюк О.М.. яка надала інформацію про
результати профорієнтаційної роботи у першому семестрі 2015-2016 н.р. та
організацію профорієнтаційної роботи у другому семестрі 2015-2016 н.р.
ВИСТУПИЛИ: Вондарук С.Д.. яка запропонувала інформацію про результати
профорієнтаційної роботи у першому семестрі 2015-2016 н.р. та
організацію профорієнтаційної роботи у другому семестрі 2015-2016 н.р.
взяти до відома.

УХВАЛИЛИ: інформацію про результати профорієнтаційної роботи у першому
семестрі 2015-2016 н.р. та організацію профорієнтаційної роботи у другому
семестрі 2015-2016 н.р. взягн до відома.
Голосували: *’за“

одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: інспектора наукового відділу Лавренчук В.В., яка доповіла, що XVI
Міжнародна інтернет-конференція «Транскордонне співробітництво, як
вектор розвитку малого і середнього бізнесу України з країнами У-4»
відбулася на сайті Волинського інституту економіки га менеджменту 17
березня 2016 року.
Робота конференції відбувалась за наступними напрямками:
- Концептуальні засади формування менеджменту і маркетингу в рамках
і ране кордон ного співробітництва з країнами V - 4.
- Актуальні проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки в
рамках і раї іскор, іонної о співробітництва на інноваційній основі.
- Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення, аналізу га
аудиту в рамках транскордонного співробітництва для розвитку малого
та середнього бізнесу.
Розвиток інфраструктури прикордонних гериторій.
Гуманітарні науки в контексті гуманізації освіти України та \М .
Мовна комунікація як чинник розвиїку лінгвокультурного простору і»
контексті Свроінтеграції.
До участі у робо і і конференції було подано 78 наукових гез із 2
навчальних закладів України (ВІПМ. Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). Зокрема на секцію «Актуальні проблеми
розвитку конкурентоспроможності економіки в рамках транскордонного
співробітництва на інноваційній основі» 20 тез. па секцію
«Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення, аналізу та аудит)
в рамках гране кордонного співробітництва для розвитку малою іа
середнього бізнесу» - 2 тези, на секцію «Гуманітарні науки в контексті
гуманізації освіти України та У-4» - 56 гез.
За матеріалами роботи студентської наукової конференції буде виданий
збірник тез доповідей.
ВИСТУПИЛИ: Бондарук С.Д.. яка зазначила, що XVI М іжнародна інтернегконференція «Транскордонне співробітництво, як вектор розвитку малого і
середнього бізнесу України з країнами V-4» пройшла на високому
організаційному та науковому рівні.
УХВАЛИЛИ: звіт про проведення XVI М іжнародної інтернет-конференції
«Транскордонне співробітництво, як вектор розвитку малого і середнього
бізнесу України з країнами V-4» затвердити.
Голосували: "за** - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри обліку і аудиту Оксанича О.Е., який повідомив, що
для оперативного вирішення проблем проводяїься засідання кафедри. На
засіданнях кафедри розглядаються актуальні питання навчальнометодичної. наукової, науково-дослідницької і виховної роботи викладачів.
Кафедра обліку і аудиту підтримує постійні творчі зв'язки з редакціс ю
періодичного видання «Все про бухгалтерський облік», від якої студентам

постійно надходять роздаткові матеріали та проводиться вручення і рамо і
(до «Дня студента», «Старості групи» тощо.).
Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свої професійні навички:
беруть участь у наукових конференціях, публікують статті у науковій га
професійній періодичній літературі; співпрацюють з керівниками і
головними бухгалтерами підприємств з питань організації бухгалтерського
обліку й аудиту, організації практики студентів: разом із студентами
беруть участь у студентських наукових конференціях.
Викладачі кафедри беруть участь у підготовці та проведенні
інститутських культурних заходів.
Основними проблемними питаннями с постійне вдосконалення наявних і
розробка нових робочих програм, курсів лекцій, планів практичних занять,
самостійної роботи студентів, перегляд екзаменаційних білетів і завдань до
заліків, практичних робіт.
Поряд з традиційними мо ї одами навчання у вигляді лекцій, семінарських
та практичних занять, викладачі кафедри обліку і аудиту повинні
використовувати та впроваджувати інші форми навчання, які спрямовані
на активізацію самостійної роботи студентів та творчого використання
знань.
ВИС ТУПИЛИ: Ьондарук С.Д.. яка запропонувала інформацію Оксанича О.К. взяти
до відома.
УХВАЛИЛИ: інформацію Оксанича О.Е. взяти до відома.
Голосували: “за” - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: ст. викладача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних
дисциплін ІМихальову С.В.. яка представила звіт про виконання наукового
дослідження на тему: «Організаційно-методологічні засади впровадження
новітніх педагогічних технологій у навчальний процес ВІІЗ (на прикладі
викладання іноземних мов)». Спеціальність 13.00.01 «Теорія і історія
педагогіки». Науковий керівник: доктор філософських наук, членкореспондент АПН України, професор Арцишсвський Р.А.
Окреслений
илан-проспскт
дисертаційного
дослідження.
який
складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел та додатків.
У вступі визначено актуальність досліджуваної проблеми, хто займався і
зараз займається цією проблемою, об'єкт, предмет, мета, гіпотеза,
завдання, методи та процедура проведення, наукова новизна роботи,
практичне та теоретичне значення, умови забезпечення надій носі і та
вірогідності результатів.
РОЗДІЛ І. Зміст, форми і методи навчання іноземної мови у країнах
Західної Свропи.
1.1. Методика навчання англійської мови у в и т и х школах Німеччини та
Франції.
1.2. Зміст, форми і методи навчання німецької мови в англійській вищій
школі.
1.3. Шляхи активізації процесу вивчення іноземної мови у країнах
Західної Свропи.
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ II. Вивчення іноземної (англійської та німецької) мови в сучасній
вищій школі України як педагогічна проблема.
2.1. Зміст навчального матеріалу (вміння, навички, знання).
2.2. Форми і метоли викладання іноземної мови у ВІ ІЗ України.
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ III. Організаційно-педагогічні умови оитимізації процесу
навчання іноземної мови.
На розгляд членів Вченої ради представила звіг про виконання наукового
дослідження старший викладач кафедри суспільно-економічних га
гуманітарних дисциплін Вецкур Т.А. Було уточнено тему дисертації, яка
після внесених змін виглядає наступним чином: «Соціопрагмагичні
особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої
половини XX - початку XXI століть)» (витяг з протоколу засідання Вченої
ради Східноєвропейського національного університету' імені Лесі Українки
від 27 листопада 2014 року).
Протягом 2 0 15-2016 н.р. взяла участь у одній науковій конференції га
двох семінарах. І Іідгогувала до друку 2 статті у фахових виданнях.
ВИСТУПИЛИ: Муляр С.М.. яка запропонувала з в і т ІІІихальової С.В. га Вецкур Т.А.
затвердити та активізувати роботу для захисту дисертації па здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук.
УХВАЛИЛИ: звіти ІІІихальової С.В. га Вецкур Т.А. затвердити га активізувати
роботу для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук.
Голосували: “за” - одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: вченого секретаря Вондарук С.Д.. яка зазначила, що Волинський
інститут економіки та менеджменту оголосив конкурс па заміщення
вакантних посад викладача, старшого викладача та доцента кафедри
суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін, завідувача, професора
кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності,
посади завідувача, професора та доцента кафедри обліку і аудиту.
На посаду викладача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних
дисциплін до розгляду надійшла одна заява від в.о. викладача кафедри
Крошки К.А.. яка активно займається науковою та навчально-методичною
роботою та має 8 років стажу науково-педагогічної роботи.
На посаду старшого викладача кафедри суспільно-економічних та
гуманітарних дисциплін до розгляду надійшла одна заява від в.о. сі.
викладача кафедри Лавренчук Л.П.. яка активно займається науковою та
навчально-методичною роботою та має 5 років стажу науково-педагої ічної
роботи.
Па посаду доцента кафедри суспільно-економічних та гуманітарних
дисциплін до розгляду надійшла одна заява від в.о. доцента кафедри
Я мовець А.І., яка активно займається науковою та навчально-методичною
роботою та має 15 років стажу науково-педагогічної роботи.
На посаду завідувача, професора кафедри менеджменту організацій іа
зовнішньоекономічної діяльності надійшла заява від Корецького М.Х..
який має 15 років науково-педагогічного стажу, більше 300 наукових
праць, з них 15 посібникіфв з грифом МОН України та 9 монографій.

Па посаду завідувача, професора кафедри обліку і аудиту надійшла одна
заява від Оксанича О.Е., який має 35-річний стаж науково-педагогічної
роботи, понад 50 публікацій у фахових та інших виданнях, а іакож і
автором навчально-методичної літератури, що використовується у
навчальному процесі.
На посаду доцента кафедри обліку і аудиту надійшла одна заява віл
Кайлової С.В.. яка мас 13-річний стаж науково-педагогічної роботи, понад
30 публікацій у фахових та інших виданнях, а також с автором навчальнометоди чноТ літератури.
ВИСТУПИЛИ: Стспашок О.М.. яка запропонувала підтримати кандидатури
претендентів на заміщення посад викладача, старшого викладача та
доцента кафедри суспільно-економічних їв гуманітарних дисциплін,
завідувача,
професора
кафедри
менеджменту
організацій
та
зовнішньоекономічної діяльності, посади завідувача, професора та доцента
кафедри обліку і аудиту
УХВАЛИЛИ:
- кандидатуру Крошки К.А. на посаду викладача кафедри суспільноекономічних та гуманітарних дисциплін підтримати;
кандидатуру Лаврснчук Л.ІІ. на посаду старш ого викладача кафедри
суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін підтримати;
кандидатуру Я повені, А.І. на носату доцента кафедри суспільноекономічних та гуманітарних дисциплін підтримати;
- кандидатуру Корецького М.Х. на посаду завідувача, професора кафедри
менеджменту
організацій
та
зовнішньоекономічної
діяльності
підтримати;
- кандидатуру Оксанича О.Е. на посаду завідувача, професора кафедри
обліку і аудиту підтримати;
- кандидатуру Павлової С.В. на посаду доцента кафедри обліку і аудиту
підтримати.
Голосували: “за’*- одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: вченого секретаря В1КМ Ьондарук С.Д.. яка запропонувала призначити
на посаду проректора з адміністративно-господарських питань Лебедя
Володимира Володимировича.
ВИСТУПИЛИ: Степанюк О.М.. яка запропонувала підтримати призначення
кандидатури Лебедя В.В. на посаду проректора з адміністративногосподарських питань.
УХВАЛИЛИ: призначиш на посаду проректора з адміністративно-господарських
питань Лебедя В.В.
Голосу вади: "за** - одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: інспектора наукового відділу Лавренчук В.В.. яка охарактеризувала
зміст та струкгуру збірника тез доповідей за матеріалами роботи XVI
Міжнародної інтериет-конференції «Транскордонне співробітництво, як
вектор розвитку малого і середнього бізнесу України з країнами У-4», яка

відбулася 17 березня 2016 року, та звернулась до членів Вченої ради з
клопотанням рекомендувати його до друку.
ВИСТУПИЛИ: Бондарук С.Д., яка зазначила, що, виходячи із змістовного
наповнення збірника іез доповідей, його слід рекомендувати до друку.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати збірник тез доповідей за матеріалами роботи XVI
Міжнародної інтернсі-конференції «Транскордонне співробітниціво. як
вектор розвитку малого і середнього бізнесу України з країнами \ ’-4» до
друку.
І'олосували: “за*' - одноголосно.

Голова Вченої ради
Вчений секретар

В.Ф. Вайцим
-------- С.Д. Бондарук

