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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 6 від 4 лютого 2019 року
(відеоконференцзв’язок)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:

Кузнєцова А.Я.
Семів А.Р.
26 з 35 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд і затвердження Правил прийому до Університету банківської
справи.
Інформує:
Конах А.І. відповідальний секретар приймальної комісії
Університету.
2. Про призначення іменних академічних стипендій за встановленими квотами
на весняний семестр 2018/2019 н. р.
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету,
д.е.н., професор.
4. Про рекомендацію книги О.Панченка «Український демократичний
націоналізм» в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі» для
участі в конкурсі на здобуття Міжнародної премії імені Ів. Франка 2019 р.
Інформує: Кузнєцова А.Я. ректор Університету, д.е.н., професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Конах А.І. відповідального секретаря приймальної комісії
Університету з інформацією «Про розгляд і затвердження Правил прийому до
Університету банківської справи».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Правила прийому до Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи» у 2019 році, розроблені Приймальною
комісією Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи» (протокол засідання Приймальної комісії Університету № 8 від 04 лютого
2019 року) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21 грудня 2018 року за № 1456/32908.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 6 від 04.02.2019
Стор. 2 з 3
Примірник контрольний

2. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професора з інформацією «Про призначення іменних академічних стипендій за
встановленими квотами на весняний семестр 2018/2019 н. р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Подати на призначення академічних стипендій на весняний семестр 2018/2019
н. р. такі кандидатури:
1.1. Академічна стипендія Президента України:
- Пилипенко Вадим Олександрович – студент ІV курсу напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», ступінь вищої освіти «бакалавр» Черкаського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Савченко Катерина Володимирівна, студентка II курсу спеціальності
071 «Облік і оподаткування», ступінь вищої освіти «бакалавр» Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».
1.2. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України:
- Лойко Наталія Ярославівна, студентка ІІІ курсу спеціальності
051
«Економіка», ступінь вищої освіти «бакалавр» Львівського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
1.3. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського:
- Галицька Ольга Вікторівна – студентка IIІ курсу спеціальності
051
«Економіка», ступінь вищої освіти «бакалавр» зі скороченим терміном навчання
Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи».
1.4. Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана:
- Гнатик Діана Геннадіївна, студентка ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», ступінь вищої освіти «бакалавр» Львівського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
1.5. Академічна стипендія імені Бориса Мартоса:
- Майстренко Олексій Сергійович – студент 1 курсу спеціальності
072
«Фінанси, банківська справа та страхування», ступінь вищої освіти «магістр»
Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи».
1.6. Академічна стипендія імені Христофора Барановського:
- Хрипко Ірина Сергіївна - студентка 1 курсу спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування, ступінь вищої освіти «магістр» Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Подати на призначення соціальної стипендії Верховної Ради України для
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей на 2019 рік (з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.) таку
кандидатуру:
- Руденко Анастасія Олександрівна – студентка IV курсу, напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», ступінь вищої освіти «бакалавр» Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
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3. Директорам Інституту банківських технологій та бізнесу, Львівського,
Харківського, Черкаського навчально-наукових інститутів ДВНЗ «Університет
банківської справи» (Швець Н.Р., Жеребило І.В., Самородов Б.В., Рогова Н.В.)
секретарю Стипендіальної комісії Університету (Дворник О.А.) до 07 лютого 2019
року підготувати та надати подання на стипендії за визначеними кандидатурами
відповідних інститутів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів і аспірантів».
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати Вінтоняка Ярослава Дмитровича, аспіранта першого року
навчання зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»
вечірньої форми навчання за рахунок фінансування Державного бюджету України
за власним бажанням з 05 лютого 2019 року.
2. Відрахувати Прусан Анастасію Вікторівну, аспіранта першого року
навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» денної форми навчання
за рахунок фінансування Державного бюджету України за невиконання
індивідуального плану роботи аспіранта з 05 лютого 2019 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. ректора Університету, д.е.н., професора з
інформацією
«Про рекомендацію книги О.Панченка «Український
демократичний націоналізм» в минулому, дії, персоналіях та історичній
перспективі» для участі в конкурсі на здобуття Міжнародної премії імені Ів.
Франка 2019 р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати книгу Олександра Панченка «Український демократичний
націоналізм» в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі. –
Постаті і портрети: ЗП (Середовище) УГВР – ОУН за кордоном. Нариси,
статті, рефлексії, есе» для участі в конкурсному відборі на здобуття
Міжнародної премії імені Івана Франка 2019 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

А.Р.Семів

