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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 11 від 23 квітня 2018 року
(відеоконференцзв’язок)
Голова Вченої ради:
Смовженко Т.С.
Секретар:
Семів А.Р.
Присутні:
25 з 35 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки вступної кампанії до докторантури і аспірантури у 2018 році.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
2. Про рух контингенту в аспірантурі.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
3. РІЗНЕ
3.1. Про розгляд, зміну та затвердження гарантів освітніх програм.
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.2. Про розгляд та затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів
та пояснювальних записок до них.
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.3. Про розгляд та затвердження навчальних планів здобувачів освітнього
ступеня «бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста для вступників у 2018 році.
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.4. Про розгляд та затвердження положень ДВНЗ «Університет банківської
справи».
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.5. Про встановлення мінімального та максимального обов’язкового обсягу
навчального навантаження викладачів на 2018/2019 навчальний рік.
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.6. Про розгляд та затвердження звіту і Акредитаційної справи за напрямом
підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для підготовки фахівців за ступенем
вищої освіти «бакалавр» у Харківському навчально-науковому інституті.
Інформує: Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту
д.е.н., професор, Замула А.О. завідувач кафедри інформаційних технологій
Харківського навчально-наукового інституту к.т.н., доцент.
3.7. Про розгляд та затвердження спільних програм навчальних дисциплін.
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Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.8. Про зміни до Правил прийому до Університету банківської справи.
Інформує:
Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.9. Про рекомендацію до друку монографії.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
3.10. Про переведення студента Інституту банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи», який навчається за рахунок коштів
фізичних осіб, на навчання за державним замовленням.
Інформує: Швець Н.Р., директор Інституту банківських технологій та бізнесу,
д.е.н., професор.
3.11. Про рекомендацію до друку «Вісника Університету банківської справи» № 1
за 2018 рік.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про підсумки вступної кампанії до
докторантури і аспірантури у 2018 році».
УХВАЛИЛИ:
1. Зарахувати до аспірантури ДВНЗ «Університет банківської справи» осіб,
які успішно склали вступні іспити, та призначити наукових керівників:
1.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2018 по 30.04.2022)
на комерційній основі:

№ з/п
1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість Науковий керівник
балів
Семикрас Вікторію Валеріївну
268,4
Барановський О.І.
д.е.н., професор
Затворницького Костянтина
245,4
Карчева Г.Т.
Сергійовича
д.е.н., доцент
Яворського Сергія Володимировича
243
Азаренкова Г.М.
д.е.н., професор
Косирєва Артема Андрійовича
218,5
Гойхман М.І.
д.е.н.
б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2018 по 30.04.2022)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість

Науковий
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балів
262,9

керівник
Денис О.Б.
д.е.н., доцент

в) заочна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2017 по 30.04.2021)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість
балів
287,9

1.

Бабенка Максима Віталійовича

2.

Майбороду Валерія Васильовича

3.

Цьомика Максима Петровича

256

4.

Кобелю Мар’яну Ярославівну

245,1

283,5

Науковий
керівник
Азаренкова Г.М.
д.е.н., професор
Кузнєцова А.Я.
д.е.н., професор
Вовчак О.Д.
д.е.н., професор
Швець Н.Р.
д.е.н., професор

1.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2018 по 30.04.2022)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

2.

Константинова Владислава
Ігоровича
Носовського Андрія Андрійовича

3.

Цесаренка Віталія Юрійовича

1.

Кількість
балів
252,4
245,2
223,6

Науковий
керівник
Дмитренко І.М.
д.е.н., доцент
Кузнецова С.А.
д.е.н., професор
Кузнецова С.А.
д.е.н., професор

б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2018 по 30.04.2022)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові
Шеремету Марину Сергіївну

1.

Кількість
балів
227,8

Науковий
керівник
Підвисоцька Л.Я.
к.е.н., доцент

1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»
а) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.05.2018 по 30.04.2022)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість
балів

Науковий
керівник
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1.
Лаптєва Микиту Валерійовича
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
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232,2

Гордєєв О.О.

2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про підсумки вступної кампанії до
докторантури і аспірантури у 2018 році».
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 травня 2018 року аспірантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
1.1. На другий рік навчання
1.1.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денна форма навчання
на комерційній основі

- Сундая Імо Удо,
заочна форма навчання
на комерційній основі

- Папакіна Владислава Вікторовича,
- Сльозко Галину Орестівну.
1.1.2. Спеціальність 051 – Економіка
денна форма навчання
на комерційній основі

- Кліпу Івана Анатолійовича,
- Алексаняна Армена Гамлетовича.
2. Відрахувати Самедова Вюсала Раміз Огли, аспіранта другого року
навчання зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит денної форми
навчання за рахунок комерційного фінансування з 01 травня 2018 року за
невиконання умов договору про підготовку аспіранта на комерційній основі в
частині прострочення аспірантом оплати за підготовку в аспірантурі ДВНЗ
"Університет банківської справи".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. РІЗНЕ
3.1. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд, зміну та
затвердження гарантів освітніх програм».
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити гарантом освітньо-наукової програми «Фінанси та банківська
справа» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» в Інституті
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
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Смовженко Т.С., д.е.н., проф., проф. кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет
банківської справи».
2. Призначити гарантом освітньо-наукової програми «Облік і аудит»
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» для підготовки здобувачів вищої
освіти освітнього ступеню «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи» Підвисоцьку Л.Я., к.е.н., доц., доц.
кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи».
3. Призначити гарантом освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» для підготовки здобувачів вищої освіти
освітнього ступеню «бакалавр» у Харківському інституті ДВНЗ «Університет
банківської справи» замість Кавуна С.В., д.е.н., проф., проф. кафедри
інформаційних технологій Шамова С.О., к.т.н., доц., доц. кафедри інформаційних
технологій Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.2. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
освітньо-наукових програм, навчальних планів та пояснювальних записок до
них».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити освітньо-наукову програму «Фінанси та банківська справа»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для підготовки
здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» в Інституті банківських
технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Затвердити освітньо-наукову програму «Облік і аудит» спеціальність 071
«Облік і оподаткування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеню «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи».
3. Затвердити навчальний план та пояснювальну записку до нього за освітньонауковою програмою «Фінанси та банківська справа» спеціальність 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» для підготовки здобувачів вищої освіти
освітнього ступеню «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи».
4. Затвердити навчальний план та пояснювальну записку до нього за освітньонауковою програмою «Облік і аудит» спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» в Інституті
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
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Проти – немає.
Утримались немає.
3.3. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
навчальних планів здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для вступників у 2018
році.».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити навчальні плани здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної
форми (зі скороченим терміном навчання) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста для вступників у 2018 році:
Інститут банківських технологій та бізнесу Університету:
спеціальність 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»;
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньо-професійна
програма «Фінанси, банківська справа і страхування»
Львівський навчально-науковий інститут Університету:
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і
оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньопрофесійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування»
Харківський навчально-науковий інститут Університету:
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і
оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньопрофесійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування»; спеціальність 073
«Менеджмент» освітньо-професійна програма «Менеджмент»; спеціальність 122
«Комп’ютерні науки» освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»;
спеціальність 125 «Кібербезпека» освітньо-професійна програма «Кібербезпека»
Черкаський навчально-науковий інститут Університету:
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і
оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньопрофесійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування»; спеціальність 073
«Менеджмент» освітньо-професійна програма «Менеджмент»; спеціальність 081
«Право» освітньо-професійна програма «Право»; спеціальність 121 «Інженерія
програмного забезпечення» освітньо-професійна програма «Інженерія програмного
забезпечення».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.4. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
положень ДВНЗ «Університет банківської справи»».
УХВАЛИЛИ:
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1. Затвердити «Положення про Центр забезпечення якості освітньої
діяльності».
2. Затвердити «Положення про порядок матеріального забезпечення студентів,
які віднесені до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18
до 23 років залишились без батьків».
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.5. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про встановлення мінімального
та максимального обов’язкового обсягу навчального навантаження викладачів на
2018/2019 навчальний рік».
УХВАЛИЛИ:
1. Встановити межі навчального навантаження на 2018/2019 н.р. відповідно:
- професор –
400-500 год.
- доцент –
500-550 год.
- старший викладач –
550-600 год.
- викладач, асистент –
600 год.
2. Науково-педагогічним
працівникам
забезпечити
високу
якість
навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи, зокрема, активне
застосування інтерактивних методів навчання з захистом індивідуальних робіт
(бізнес-кейсів, проектів, воркшопами, тощо), впровадження результатів наукових
досліджень у освітній процес, оновлення змісту та структури навчальних
дисциплін відповідно до останніх міжнародних підходів, підготовку монографій,
підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо.
3. При визначені конкретного навчального навантаження НПП враховувати
досягнутий рівень наукової та професійної активності та викладання навчальних
дисциплін англійською мовою.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.6. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового
інституту д.е.н., професора, Замулу А.О. завідувача кафедри інформаційних
технологій Харківського навчально-наукового інституту к.т.н., доцента з
інформацією «Про розгляд та затвердження звіту і Акредитаційної справи за
напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для підготовки фахівців за
ступенем вищої освіти «бакалавр» у Харківському навчально-науковому
інституті».
УХВАЛИЛИ:
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1. Затвердити Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно
до навчального плану за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»;
2. Затвердити Акредитаційну справу за напрямом підготовки 6.050101
«Комп’ютерні науки» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього
ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня) «бакалавр» у Харківському навчальнонауковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.












3.7. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
спільних програм навчальних дисциплін».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та запровадити у освітньому процесі з 2018-2019 навчального
року спільні програми навчальних дисциплін:
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями
Університету:
УБС студія «Банківська система (рівень А)»
Економіко-математичні методи та моделі
Міжнародна та регіональна економіка (рівень А)
Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання
Бухгалтерський облік
Менеджмент та управлінський облік
Маркетинг
Комп’ютерні системи та мережі (Рівень C - Комп'ютерні системи та мережі)
Макроекономіка та мікроекономіка (рівень В)
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями
Університету:
Менеджмент організацій та адміністрування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.8. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміни до Правил прийому до
Університету банківської справи».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи» у 2018 році, затверджених на засіданні
Вченої ради Університету (протокол засідання Вченої ради Університету № 5 від
19 грудня 2017 року) внесені Приймальною комісією Державного вищого
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навчального закладу «Університет банківської справи» (протокол засідання
Приймальної комісії Університету № 30 від 17 квітня 2018 року).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.9. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку монографії».
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати до друку рукопис колективної монографії «Цифрова
економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства» за ред.
д.е.н., доцента Пантєлєєвої Н.М., д.е.н., професора Колодія С.Ю. та к.е.н.,
доцента Ребрика М.А. ДВНЗ «Університет банківської справи» в редакційновидавничому відділлі ДВНЗ «Університет банківської справи» за рахунок
загального фонду.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.10. СЛУХАЛИ: Швець Н.Р., директора Інституту банківських технологій та
бізнесу, д.е.н., професора з інформацією «Про переведення студента Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який
навчається за рахунок коштів фізичних осіб, на навчання за державним
замовленням».
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 1 травня 2018 року Захарчука Романа Ігоровича, студента 2
курсу 201-Фб групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи», який здобуває освітній ступінь бакалавра за
спеціальністю 072 «Фінанси банківська справа та страхування» на денній формі
навчання, з місця, що фінансується за кошти фізичних осіб, на навчання за
державним замовленням, у зв‘язку з відрахуванням з 02 березня 2018 року
Мошерроф Каріну Кхаледівну, студентки 2 курсу 201-Фб групи Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», яка
здобувала освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси банківська
справа та страхування» на денній формі навчання за рахунок коштів державного
бюджету (наказ №33-С від 01.03.2018 «Про відрахування студентів»).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.11. СЛУХАЛИ: Барановського О.І.
проректора з наукової роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про підсумки вступної кампанії
до докторантури і аспірантури у 2018 році».
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УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати до друку «Вісник Університету банківської справи» № 1
за 2018 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

