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Ірпінь – 2017 



 
№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Перелік питань, що виносяться на розгляд Вченої ради Відповідальний за 
підготовку питання 

Доповідають на 
засіданні Вченої ради 

Примітка 

1. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІ фінансів, 
банківської справи на 2017-2018 навчальний рік.  

Директор ННІ  
Кужелєв М.О.; 
заступник директора, 
секретар Вченої ради 
Діденко Л.В.; 
заступники директора; 
завідувачі кафедр 

Директор ННІ  
Кужелєв М.О. 

 

2. Про схвалення плану внутрішнього контролю освітнього 
процесу на 2017-2018 навчальний рік. 

Заступник директора 
Житар М.О. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

3. Про схвалення планів виховної та профорієнтаційної роботи 
ННІ фінансів, банківської справи на 2017-2018 навчальний 
рік.  

Заступник директора 
Болдова А.А.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Болдова А.А. 

 

4. Про затвердження планів роботи кафедр ННІ фінансів, 
банківської справи на 2017-2018 навчальний рік. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

5. Про схвалення пропозицій кафедр щодо призначення 
кураторів ННІ фінансів, банківської справи на 2017-2018 
навчальний рік.  

Заступник директора 
Болдова А.А. 

Завідувачі кафедр  

6. Про стан готовності кафедр до 2017-2018 навчального року. Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

7. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр.  

Завідувачі кафедр 
 

Завідувачі кафедр  

1. 19.09.2017 

8.   Різне. Члени Вченої ради Члени вченої ради  
1. Про рекомендації щодо перездачі навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за денною 
та заочною формами навчання, які претендують на диплом з 
відзнакою. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр  

2. Про стан адаптації студентів нового набору до освітнього 
процесу Університету.  

Заступник директора 
Болдова А.А.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Болдова А.А. 

 

3. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр. 

Завідувачі кафедр 
 

Завідувачі кафедр  

  2. 17.10.2017 

4. Різне. Члени Вченої ради Члени Вченої ради  



1. Про схвалення рішень кафедр щодо призначення тем та 
керівників дипломних робіт здобувачів ІІ (магістерського) 
рівня вищої освіти за денною та заочною формами навчання. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр  

2. Про затвердження статей, що рекомендовані кафедрами ННІ 
фінансів, банківської справи до формування «Збірника статей 
здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня». 

Директор ННІ 
Кужелєв М.О.; 
завідувачі кафедр 

Директор ННІ  
Кужелєв М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

3. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр.  

 Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

3. 21.11.2017 

4. Різне. Члени Вченої ради Члени вченої ради  
1. Про затвердження списків студентів 6 курсу ННІ фінансів, 

банківської справи за денною та заочною формами навчання, 
які претендують на отримання дипломів з відзнакою. 

Заступники директора 
Житар М.О., 
Биховченко В.П.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр  

 4. 
 
 
 
 

 
 

2. Про затвердження звіту з наукової роботи ННІ фінансів, 
банківської справи за 2017 рік та схвалення плану наукової 
роботи ННІ фінансів, банківської справи на 2018 рік. 

 Заступник директора 
Діденко Л.В.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Діденко Л.В.; 
завідувачі кафедр 

 

3. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр   

19.12.2017 

4. Різне.  Члени Вченої ради Члени Вченої ради  

1. Про підсумки роботи ННІ фінансів, банківської справи за 
перший семестр 2017-2018 навчального року. 

Директор ННІ 
Кужелєв М.О.; 
заступник директора 
Житар М.О. 

Директор ННІ  
Кужелєв М.О. 

 

2. Про стан виховної та профорієнтаційної роботи кафедр ННІ 
фінансів, банківської справи за І семестр 2017-2018 
навчального року.  

Заступник директора 
Болдова А.А.; 
завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр  

3. Про схвалення програм, пакетів завдань для організації та 
проведення вступних іспитів до вищого рівня освіти 
«Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент». 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Житар М.О. 

 

4. Про результати участі студентів у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт та інших заходах за підсумками 
2017 року та завдання щодо вдосконалення даної роботи. 

Заступник директора 
Биховченко В.П.; 
завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр  

5. 20.02.2018 

5. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  



6.  Різне. Члени Вченої ради Члени Вченої ради  

1. Про хід реалізації планів заходів кафедр з нагоди святкування 
річниці ННІ фінансів, банківської справи та схвалення рішень 
кафедр щодо рекомендації ПВС та студентів на отримання 
відзнак з нагоди цієї річниці.  

Директор ННІ 
Кужелєв М.О.; 
завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр  

2. Про результати роботи та перспективи освітнього, наукового 
та інноваційного розвитку ННІ фінансів, банківської справи 

Директр ННІ 
Кужелєв М.О.; 
заступники директора 

Директор ННІ 
Кужелєв М.О. 

 

3. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр.  

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

6. 20.03.2018 

4. Різне. Члени Вченої ради Члени Вченої ради  
1. Про схвалення попередніх рекомендацій кафедр щодо 

студентів 4-х курсів ННІ фінансів, банківської справи, які 
претендують на отримання дипломів з відзнакою. 

Завідувачі кафедр; 
заступник директора 
Житар М.О. 

Завідувачі кафедр  

2. Про розгляд та затвердження навчальних планів підготовки 
здобувачів вищої освіти першого, другого та третього рівнів 
на 2018-2019 навчальний рік. 

Завідувачі кафедр; 
заступник директора 
Житар М.О. 

Заступник директора 
Житар М.О. 

 

3. Про розгляд та затвердження бакалаврських та магістерських 
програм кафедр на 2018-2019 навчальний рік. 

Завідувачі кафедр; 
заступник директора 
Житар М.О. 

Заступник директора 
Житар М.О. 

 

4. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури кафедр.  

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

7. 17.04.2018 

5. Різне. Члени Вченої ради Члени Вченої ради  

1. Про затвердження списків студентів ННІ фінансів, банківської 
справи за денною та заочною формами навчання, які 
претендують на отримання дипломів з відзнакою. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

2. Про стан виконання планів внутрішнього контролю 
навчально-виховного процесу за ІІ семестр 2017-2018 
навчального року. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Директор ННІ 
Кужелєв М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

3. Про схвалення звітів аспірантів та здобувачів наукових 
ступенів кандидата та доктора наук. 

Завідувачі кафедр; 
заступник директора  
Діденко Л.В. 

Директор ННІ 
Кужелєв М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

4. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

8. 22.05.2018 

5. Різне. Члени вченої ради Члени вченої ради  
9. 19.06.2018 1. Про стан освітньої діяльності ННІ фінансів, банківської Заступник директора Директор ННІ  



справи у 2017-2018 навчальному році та перспективи її 
оптимізації. 

Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Кужелєв М.О. 

2. Про схвалення звітів про роботу кафедр за напрямками 
освітньої діяльності у 2017-2018 навчальному році. 

Завідувачі кафедр; 
заступники директора 

Заступники директора; 
завідувачі кафедр 

 

3. Про схвалення планів роботи кафедр та комплексного плану 
роботи ННІ фінансів, банківської справи за напрямами 
діяльності на 2018-2019 навчальний рік. 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

Заступник директора 
Житар М.О.; 
завідувачі кафедр 

 

4. Про схвалення звітів голів ЕК за 2017-2018 навчальний рік Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  
5. Про схвалення рішень кафедр щодо надання кращим 

випускникам 2017-2018 навчального року рекомендацій на 
вступ до аспірантури у 2018 році. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

6. Про затвердження та рекомендацію до друку наукової та 
навчально-методичної літератури. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр  

7. Різне. Члени вченої ради Члени вченої ради  
 
Засідання Вченої ради ННІ фінансів, банківської справи проводяться щомісяця, кожного третього вівторка, о 14:00, ауд.219. 

 
Директор ННІ фінансів, банківської справи                  М.О. Кужелєв



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 

Заступник директора                                                        М.О. Житар 
 
Заступник директора з виховної роботи        А.А. Болдова 
 
В.о. заступника директора з наукової  
роботи та міжнародних зв’язків          Л.В. Діденко 
 
В.о. заступника директора з організаційної  
та методичної роботи           В.П. Биховченко 

 

В.о. завідувача кафедри фінансів         М.Д. Бедринець 

Завідувач кафедри фінансових ринків        С.В. Онишко 
 

Завідувач кафедри банківської справи  
та фінансового моніторингу          О.І. Береславська 

 
Завідувач кафедри менеджменту         М.В. Гусятинський 


