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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про зміни у складі Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

 

 

Заслухавши інформацію вченого секретаря ДонНУЕТу Шапран Д.П. про 

внесення змін у склад Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у зв’язку із 

звільненням з роботи завідувача кафедри іноземних мов Скиби С.М. та 

призначенням на цю посаду к. пед.н. Остапенко С.А, Вчена рада  

       УХВАЛИЛА: 

1. Вивести із складу Вченої ради Скибу С.М. – завідувача кафедри іноземних 

мов – у зв’язку із звільненням із Университету.  

2. Увести до складу Вченої ради Остапенко С.А. – завідувача кафедри 

іноземних мов. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про виконання ст.40 ЗаконуУкраїни «Про вищу освіту» 

 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь Чернеги О.Б., Вчена констатувала: 

        нормативно-правовою базою для прийняття рішення щодо фінансування 

органів студентського самоврядування є Закон України «Про вищу освіту", 

ст. 40, пп. 9, 10 та Лист МОН України щодо фінансування органів 

студентського самоврядування (Лист №1/9-496 від 21.10.2015); бухгалтерією 

університету було зроблено необхідні розрахунки сум власних надходжень, 

які будуть виділені  на формування фінансової  основи  студентського 

самоврядування; органам студентського самоврядування вже надано 

приміщення, меблі, оргтехніку; заплановано укладення відповідної угоди 

згідно з пунктом 9 статті 40 Закону України «Про вищу освіту" між 

Університетом та студентським самоврядуванням. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.Виділити кошти для формування фінансової основи студентського 

самоврядування в розмірі 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих 

Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського від основної діяльності. 

        Відповідальний: Арутюнова Т.А. 

        Термін виконання: після затвердження рішення наказом. 

2. Укласти  угоду (п.9 ст.40) між Донецьким національним університетом 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і органами 

студентського самоврядування.  

        Відповідальний: Ємельянова А.Г.  

        Термін виконання: до 25.12.2015 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про погодження рішень органами студентського самоврядування» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь Чернеги О.Б., Вчена рада 

констатувала: 

        роз’яснення щодо порядку погодження рішень органами студентського 

самоврядування надаються в Листі МОН України №1/9-495 від 21.10. 

2015 року; згідно з частиною шостою статті 40 Закону України "Про вищу 

освіту" встановлено перелік питань, рішення з яких підлягають погодженню з 

органами студентського самоврядування, указаний перелік не є вичерпним та 

може бути розширений Статутом вищого навчального закладу. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.Викладені в Листі МОН України №1/9-495 від 21.10.2015 року рекомендації 

щодо порядку погодження рішень органами студентського самоврядування 

взяти до керівництва. 

2.Врахувати положення щодо переліку питань, рішення з яких підлягають 

погодженню з органами студентського самоврядування, і внести їх до нової 

редакції Статуту Університету.  

        Відповідальний: Ємельянова А.Г. 

        Термін: до 25.12.2015 р. 

3.Здійснювати  погодження шляхом візування відповідних управлінських 

актів (наказів, розпоряджень, рішень тощо) керівниками органів 

студентського самоврядування ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського. 

       Відповідальний: проректори, директори навчально-наукових інститутів, 

які готують проекти управлінських актів. 

       Термін: постійно. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про організацію фізичного виховання в ДонНУЕТі імені Михайла 

Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь Чернеги О.Б., Вчена рада 

констатувала: 

        питання організації фізичного виховання у ВНЗ роз’яснюються і 

регулюються Листом МОН України № 1/9-454 від 25.09.15 р. "Про 

організацію фізичного виховання у ВНЗ"; керівник державного вищого 

навчального закладу несе персональну відповідальність за забезпечення, 

розвиток та модернізацію фізичного виховання студентів, а також підготовку 

та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання та спорту в 

навчальному закладі. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендації, викладені в Листі МОН України № 1/9-454 від 25.09.15 року 

щодо організації фізичного виховання у ВНЗ взяти до відома. 

2. Сформувати комісію щодо розробленням базових моделей і форм 

організації фізичного виховання в ДонНУЕТі імені Михайла Туган-

Барановського у складі: Каминський П.Д., Лисиця Л.В., Козлов М. 

3. Комісії розробити пропозиції з питання організації фізичного виховання в 

ДонНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського і надати їх для обговорення 

на Вчену раду.  

        Відповідальний: Каминський П.Д. 

        Термін: до 15.01.2016 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про власний документ про вищу освіту ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь в.о. ректора Чернеги О.Б., Вчена 

рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Створити комісію щодо розроблення зразка власного документа про вищу 

освіту у складі: Літус О.Є., Гохберг Г.О., Романуха О.М.  

2. Комісії розробити пропозиції і надати їх для обговорення Вченою радою.  

        Відповідальний: Літус О.Є. 

        Термін: 15.01.2016 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про наглядову раду ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь в.о. ректора Чернеги О.Б., Вчена 

рада констатувала: питання щодо створення наглядової ради регулюються 

статтею 37 Закону України "Про вищу освіту"; наглядова рада у вищому 

навчальному закладі створюється з метою нагляду за управлінням майном 

ДонНУЕТу, додержання мети його створення. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Розпочати роботу щодо створення Наглядової ради ДонНУЕТу імені 

Михайла Туган-Барановського 

2. Розробити Положення про наглядову раду.  

        Відповідальний: Ємельянова А.Г. 

        Термін  – до 15.06. 2016. 

3. Сформувати склад наглядової ради ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського до 15.12. 2016. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про підтримку клопотання Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу щодо висунення підручника 

“Основи фізики”/“Fundamental Physics” (українською та англійською 

мовами) авторів: Погребняк В.Г., Горбань С.В., Гаркушева В.О., 

Пащенко О.В. на здобуття Державної премії України в галузі науки і 

техніки 2016 р.» 

 

      Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського Фролової Л.В. з питання про 

рекомендацію щодо висунення на конкурс підручника „Основи 

фізики”/“Fundamental Physics” авторів Погребняка В.Г., Горбаня С.В., 

Гаркушева Б.О., Пащенко О.В., Вчена рада констатувала:  

1. З 2013 року й до цього часу в Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 

вивченні дисципліни „Фізика” студенти та викладачі використовують як 

один із основних підручник „Основи фізики”/“Fundamental Physics” 

(Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 338 с.) колективу авторів: Погребняка В. Г., 

д.т.н., проф.; Горбаня С. В., к.ф.-м.н., доцента; Гаркушевої В. О., доцента; 

Пащенко О. В., к. ф.-м. н., доцента. Підручник має гриф МОН України про 

рекомендацію для використання у навчальному процесі у вищих навчальних 

закладах. 

2. Структура і зміст підручника, його високий науково-теоретичний та 

навчально-методичний рівень, відповідність вимогам, викладеним у науково-

методичних рекомендаціях МОН України, практична необхідність для 

забезпечення якісної освіти вітчизняних та іноземних студентів дозволяють 

висунути його на  здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

у 2016 р. 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Підтримати висунення підручника „Основи фізики”/“Fundamental Physics”  

колективу авторів: Погребняк В. Г., д.т.н., проф., Горбань С. В., к.ф.-м.н., 

доцент, Гаркушева В. О., доцент, Пащенко О. В., к. ф.-м. н., доцент – на 

здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про обрання на вакантні посади за конкурсом» 

Заслухавши першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Фролову Л.В. – голову конкурсної комісії, Вчена рада 

констатувала: 

1. Конкурсною комісією ДонНУЕТу під головуванням Фролової Л.В. було 

заслухано науково-педагогічних працівників-претендентів на вакантні посади 

доцентів і завідувачів кафедр ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

та розглянуто їх конкурсні справи.  

2. За результатами конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 

рекомендовано на вакантні посади доцентів і завідувачів кафедр ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського, а саме: 

1. Пирікова Олексія Валерійовича – на посаду доцента кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі; 

2. Тернова Сергія Олексійовича – на посаду доцента кафедри вищої 

математики та інформаційних систем; 

3. Дітріх Ірину Вікторівну – на посаду завідувача кафедри товарознавства 

та експертизи в митній справі; 

4. Остапенко Світлану Анатоліївну – на посаду завідувача кафедри 

іноземних мов; 

5. Бочарову Юлію Геннадіївну – на посаду директора інституту економіки 

та підприємництва; 

6. Булгакову Олену Валеріївну – на посаду директора інститут маркетингу 

та менеджменту; 

7. Каминського Павла Дмитровича – на посаду директора інституту 

фінансів та обліку. 

 

Виходячи з рекомендацій конкурсної комісії та результатів голосування, 

Вчена рада  

          УХВАЛИЛА: 

1. Вважати обраними за конкурсом на посаду доцента таких науково-

педагогічних працівників: 

Пирікова Олексія Валерійовича – по кафедрі товарознавства та експертизи в 

митній справі; 

Тернова Сергія Олексійовича – по кафедрі вищої математики та 

інформаційних систем. 

2. Вважати обраними за конкурсом на посаду директора інституту: 

Бочарову Юлію Геннадіївну – інститут економіки та підприємництва; 



Булгакову Олену Валеріївну – інститут маркетингу та менеджменту; 

Каминського Павла Дмитровича – інститут фінансів та обліку. 

3. Вважати обраними за конкурсом на посаду завідувача кафедри: 

Дітріх Ірину Вікторівну – кафедра товарознавства та експертизи в митній 

справі; 

Остапенко Світлану Анатоліївну – кафедра іноземних мов. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 «Про акредитаційні справи з надання освітніх послуг» 

 

Заслухавши першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Фролову Л.В. з інформацією про акредитаційні справи з 

надання освітньої послуги у сфері вищої освіти Маріупольським технікумом 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала:  

1. Акредитаційні справи містять загальну інформацію про 

Маріупольський технікум ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 

аналіз політики технікуму щодо формування контингенту та проведення 

профорієнтаційної роботи. 

2. Підготовка студентів зі спеціальностей 5.03050401 «Економіка 

підприємства», 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» та  5.03050801 

«Фінанси і кредит» здійснюється відповідно до державних стандартів освіти: 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста, засобів діагностики якості освіти та 

навчального плану. 

3. Ліцензований обсяг освітньої послуги з підготовки фахівців 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст» становить 30 осіб денної форми навчання; галузі знань 1401 

«Сфера обслуговування», спеціальність 5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - 

30 осіб денної форми навчання; галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво», спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит», освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - 50 осіб денної форми 

навчання, 50 осіб заочної форми навчання. 

4. Структура кадрового потенціалу науково-педагогічних 

працівників відповідає потребам забезпечення підготовки молодших 

спеціалістів, читання лекцій циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки. 

5. Матеріально-технічна база відповідає нормативним вимогам 

Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. № 

1377), вимогам Державних будівельних норм ДБН- В.22-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів» і забезпечує безпечні умови праці та високу 

якість навчально-виховного процесу. 

6. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки 



молодших спеціалістів за всіма складовими відповідає чинним вимогам і 

забезпечує державну гарантію якості освіти. 

7. Проведено контрольні заміри залишкових знань студентів за 

підготовленими пакетами ККР, результати яких відображені у групових 

відомостях. 

8. Наведений у справах аналіз організації навчального та виховного 

процесу, методичної і наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів 

свідчить про готовність акредитаційних справ та загальної підготовки кафедр 

до акредитаційної експертизи. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого проректора Фролової Л.В. взяти до відома. 

2. Затвердити акредитаційну справу щодо підготовки фахівців галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050401 «Економіка 

підприємства», освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст». 

3. Затвердити акредитаційну справу щодо підготовки фахівців галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 5.03050801 «Фінанси і 

кредит» освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст». 

4. Затвердити акредитаційну справу щодо підготовки фахівців галузі знань 

1401 «Сфера обслуговування», спеціальність 5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування», освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст» 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про Тимчасове положення про організацію та проведення підсумкового 

контролю знань у формі тестування в ДонНУЕТі» 

 

Заслухавши проректора ДонНУЕТу з науково-педагогічної роботи. 

міжнародних зв’язків та розвитку Самосьонок Л.М. про Тимчасове 

положення про організацію та проведення підсумкового контролю знань у 

формі тестування в ДонНУЕТі, Вчена рада констатувала: 

1. Тимчасове положення було розроблено з метою оптимізації 

проведення підсумкового контролю знань студентів.  

2. Текст Тимчасового положення було розміщено на сайті 

Університету для попереднього ознайомлення, обговорення та внесення 

пропозицій.  

Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити текст Тимчасового положення про організацію та проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування в ДонНУЕТі. 

2. Після апробації процедури підсумкового контролю в період зимової сесії 

повернутися до обговорення і затвердження остаточного тексту Положення 

про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі 

тестування в ДонНУЕТі.  

       Відповідальний: Самосьонок Л.М.  

       Термін: 01.06 2016 р. 
 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про приймальну комісію» 

 

Заслухавши відповідального секретаря приймальної комісії ДонНУЕТу 

доцента Никифорова Р.П. з питання про затвердження Положення про 

приймальну комісію ДонНУЕТу, Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено з метою оптимізації та регулювання 

роботи та складу приймальної комісії ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського. 

2. Основні положення, що регулюють діяльність Приймальної 

комісії, розподілено за такими розділами: І. Загальна частина. ІІ. Основні 

завдання та обов’язки Приймальної комісії. ІІІ. Організація роботи 

Приймальної комісії. IV.Організація та проведення вступних випробувань. V. 

Зарахування вступників. 

3. Текст Положення було розміщено на сайті Університету для 

попереднього ознайомлення, обговорення та внесення пропозицій.  

Вивчивши та обговоривши текст Положення, його відповідність 

чинному законодавству та нормативним документам, Вчена рада       

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про приймальну комісію ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського. 

2. У проведенні вступної кампанії 2016 року керуватися цим Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про відбіркову комісію Маріупольського 

технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши голову приймальної комісії Никифорова Р.П., Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення про відбіркову комісію Маріупольського технікуму 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського було розроблене і вміщене 

на сайті Університету для попереднього обговорення і внесення пропозицій. 

2. Відбіркова комісія Маріупольського технікуму Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського створюється для організації прийому вступників. Строк  

повноважень відбіркової комісії становить один календарний рік. 

3. Положення про відбіркову комісію Маріупольського технікуму 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського є нормативним документом, відповідно до якого 

Відбіркова комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості,  згідно із законодавством України.  

4. Положення складається з шести розділів, у яких регламентуються 

основні завдання та обов’язки Відбіркової комісії, загальні принципи 

організації її роботи, організація та проведення вступних випробувань, 

зарахування вступників. 
Виходячи з викладеного вище, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про відбіркову комісію Маріупольського технікуму 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського. 

2. У проведенні вступної кампанії 2016 року керуватися цим Положенням. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

Про затвердження Положення про відбіркову комісію Краматорського 

технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського 

 

Заслухавши відповідального секретаря приймальної комісії 

Никифорова Р.П., Вчена рада констатувала: 

1. Положення про відбіркову комісію Краматорського технікуму 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського було розроблене і вміщене 

на сайті університету для попереднього обговорення і внесення пропозицій. 

2. Відбіркова комісія Краматорського технікуму Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського створюється для організації прийому вступників. Строк  

повноважень відбіркової комісії становить один календарний рік. 

3. Положення про відбіркову комісію Краматорського технікуму 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського є нормативним документом, відповідно до якого 

Відбіркова комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості,  згідно із законодавством України.  

4. Положення складається з шести розділів, у яких регламентуються 

основні завдання та обов’язки Відбіркової комісії, загальні принципи 

організації її роботи, організація та проведення вступних випробувань, 

зарахування вступників. 
Виходячи з викладеного вище, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про відбіркову комісію Маріупольського 

технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського. 

У проведенні вступної кампанії 2016 року керуватися цим Положенням. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про науково-дослідну лабораторію 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського» 

 

 

       Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу 

проф.Чернеги О.Б. про Положення про науково-дослідну лабораторію 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала:  

1. Текст Положення було розроблено і розміщено на сайті Університету 

для попереднього ознайомлення та обговорення. 

2. Положення розроблене відповідно до законодавства України, є 

нормативним документом і поширюється на діяльність науково-

дослідних лабораторій, встановлює їх задачі, функції, взаємовідносини, 

структуру, права, обов’язки, відповідальність та порядок організації 

роботи.  

3. Основною метою діяльності науково-дослідних лабораторій є 

проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, 

надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної 

продукції на замовлення підприємств, організацій, установ, 

провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для 

здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової 

кваліфікації. 

4. Текст положення складається зі вступу і чотирьох розділів, які 

окреслюють завдання та регламентують порядок організації роботи 

науково-дослідних лабораторій в ДонНУЕТі: 1) Загальні положення; 2) 

Основні задачі; 3) Функції; 4) Фінансування діяльності та матеріально-

технічне забезпечення. 

          Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада 

          УХВАЛИЛА: 

Затвердити  текст Положення про науково-дослідну лабораторію ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 3 від 02. 11. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про про Науково-технічну раду ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

 

       Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу 

проф. Чернеги О.Б. про Положення про Науково-технічну раду ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала:  

1. Текст Положення було розроблено і розміщено на сайті Університету 

для попереднього ознайомлення та обговорення. 

2. Науково-технічна рада (НТР) Університету є науково- 

консультаційним і дорадчим органом ректорату. Рекомендації та 

висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та першим 

проректором з видання наказів і розпоряджень в Університеті.  

3. Текст положення складається з п’яти розділів, які окреслюють завдання 

та регламентують порядок організації роботи Науково-технічної ради 

ДонНУЕТу: 1) Загальні положення; 2). Основні завдання і функції; 3) 

Структура; 4) Порядок роботи; 5) Прикінцеві положення. 

          Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада  

           УХВАЛИЛА: 

Затвердити остаточний текст Положення про про Науково-технічну раду 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 


