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§ 1 

 З метою підвищення ефективності навчально-тренувального 

процесу з 01.09.18 та згідно з рішення вченої ради університету від 

30.08.18, з 01.09.18 н а к а з у ю: 

1. Кафедру фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування 

перейменувати у кафедру одноборств, фехтування і силових 

видів спорту. Завідувач кафедри Кривенцова І.В. 

2. Кафедру гімнастики, музично-ритмічного виховання та 

єдиноборств перейменувати у кафедру гімнастики, музично-

ритмічного виховання і фітнесу. Завідувач кафедри Санжарова 

Н.М. 

3. Навчальне навантаження з одноборств передати на кафедру 

одноборств, фехтування і силових видів спорту. Ст.викладача 

кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу 

Огаря Г.О. перевести на кафедру одноборств, фехтування і 

силових видів спорту. 

Підстава: рапорт декана факультету фізичного виховання і спорту 

Коробейніка В.А., рішення вченої ради університету 

§ 2 

 У зв’язку зі значним зменшенням контингенту студентів на 

економічному факультеті та на підставі рішення Вченої ради 

університету від 30.08.18 н а к а з у ю: 

1. Ліквідувати економічний факультет з 01.09.18. 

2. Студентів спеціальності 051 «Економіка», 6.030501 

«Економічна теорія» перевести на юридичний факультет 

3.  Декана економічного факультету Гончарова Д.О. перевести з 

01.09.18 на посаду доцента.  

4. Кафедру економічної теорії та кафедру фінансів і обліку 

реорганізувати у кафедру економічної теорії, фінансів і обліку 

та закріпити її за юридичним факультетом.  

Склад кафедри: 

1. Соляр В.В., доцент, завідувач кафедри 

2. Радченко Л.П., професор 

3. Сідельнікова І.В., професор.  

4. Шиловцева Н.В., професор 

5. Олійник О.В., доцент 

6. Осьмірко І.В., доцент 
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7. Мельникова О.В., доцент 

8. Олійник Ю.О., доцент 

9. Гончаров Д.О., доцент 

10. Сідельнікова В.К., доцент 

11. Прокопенко І.А., доцент 

12. Жаданенко Л.О., інженер 

13. Синиця Г.І.,ст.лаборант 

5. Створити кафедру економічної теорії на  історичному 

факультеті для забезпечення викладання економічних 

дисциплін на історичному та інших факультетах у складі: 

1. Зеленько О.О. доцент 

2. Рядинська І.А., доцент 

3. Ночвіна І.О., ст.викладач 

4. Гуцан Т.Г., доцент 

5. Гура А.О., ст.викладач 

6. Салій А.О., ст.лаборант 

 В.о.завідувача кафедри призначити доцента Зеленька О.О. 

Контроль за виконанням наказу покладаю на Процевського 

В.О., декана юридичного факультету 

  

Ректор       І.Ф.Прокопенко 
  

 

 
вик.Пузанова 


