
Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                                         (протокол №6 від 03.12.2015 року) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників у ДонНУЕТі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Шапран Д.П. про 

затвердження Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників у ДонНУЕТі, Вчена рада констатувала: 

1. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського було розроблено та розміщено на сайті ДонНУЕТу 

для попереднього ознайомлення і внесення пропозицій. 

2. Положення встановлює основні нормативні, організаційні та фінансові 

засади здійснення навчальної, методичної, наукової, організаційної та іншої 

діяльності науково-педагогічних працівників, створює умови для упорядкування 

планування та обліку робіт, які здійснюються впродовж навчального року, 

об’єктивного визначення внеску кожного науково-педагогічного працівника в 

реалізацію основних завдань розвитку Університету і раціонального перерозподілу 

робіт між співробітниками.  

3. Положення включає норми часу для розрахунку навантаження науково- 

педагогічних працівників, вміщує рекомендації щодо планування усіх видів робіт та 

їхнього обліку в Індивідуальних планах науково-педагогічних працівників.  

4.  Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, 

Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. N 1556-VII, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 07.07.2002 р. N450, Статуту Університету, Колективного 

договору та інших нормативно-правових актів. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників у ДонНУЕТі імені Михайла Туган-

Барановського.  

2. У плануванні та обліку навантаження науково-педагогічних працівників 

ДонНУЕТу керуватися затвердженим Положенням. 

 

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 затвердження правил прийому на навчання  

до ДонНУЕТу в 2016 році» 

 

Заслухавши відповідального секретаря приймальної комісії ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського доцента Никифорова Р.П. про 

затвердження Правил прийому на навчання до ДонНУЕТу в 2016 році, Вчена 

рада констатувала: 

Правила прийому на навчання до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського розроблені приймальною комісією ДонНУЕТу відповідно до 

чинного Закону України «Про вищу освіту», а також Умовам прийому до 

вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України. 

Правила прийому до Маріупольського технікуму Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського розроблені відбірковою комісією  технікуму відповідно до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 

04 листопада 2015 року за   № 1351/27796.   

Правила прийому до Краматорського технікуму Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського розроблені відбірковою комісією  технікуму відповідно до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – 

Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Правила прийому на навчання до ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського, Маріупольського, Краматорського технікумів 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського у 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 присвоєння вченого звання доцента Горіній Г.О.» 

 

Заслухавши інформацію вченого секретаря ДонНУЕТу Шапран Д.П., 

Вчена рада констатувала: 

Матеріали атестаційної справи к.е.н., доцента кафедри міжнародної 

економіки та туризму Горіної Ганни Олександрівни свідчать, що стаж 

навчально-педагогічної діяльності здобувача у вищому навчальному закладі 

ІV рівня акредитації, зокрема на посаді доцента на одній кафедрі протягом 

останнього року, кількість публікацій у фахових виданнях після захисту 

дисертації, загальний список наукових та навчально-методичних праць, 

участь у конференціях міжнародного рівня, високий науково-методичний 

рівень проведеного відкритого лекційного заняття, рекомендація кафедри та 

вченої ради науково-навчального інституту економіки і підприємництва 

дозволяють присвоїти Горіній Ганні Олександрівні вчене звання доцента 

кафедри міжнародної економіки і туризму. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.Присвоїти Горіній Ганні Олександрівні вчене звання доцента кафедри 

міжнародної економіки і туризму. 

2.Надіслати атестаційну справу кандидата економічних наук Горіної Ганни 

Олександрівни щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

міжнародної економіки і туризму на розгляд до Міністерства освіти і науки 

України.  

         Відповідальний  –  Шапран Д.П.  

         Термін: до 05.12.2015 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 



Прийнято на засіданні 
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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання і 

використання печаток і штампів у ДонНУЕТі імені Михайла 

Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. про 

затвердження Положення про порядок обліку, зберігання і використання 

печаток і штампів у ДонНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського, Вчена 

рада констатувала: 

1. Положення про порядок обліку, зберігання і використання 

печаток і штампів у ДонНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського було 

розроблено та розміщено на сайті ДонНУЕТу для попереднього 

ознайомлення і внесення пропозицій. 

2. Положення розроблено відповідно до вимог постанови КМУ від 

27.11.1998 р. №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, 

зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних 

носіїв інформації, які містять службову інформацію». 

3. Положення встановлює порядок обліку, зберігання і використання 

печаток і штампів в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  

4. Положення складається з чотирьох розділів та додатків.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про порядок обліку, зберігання і 

використання печаток і штампів у ДонНУЕТі імені Михайла Туган-

Барановського.  

2. У обліку, зберіганні і використанні печаток і штампів у ДонНУЕТі 

керуватися затвердженим Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 

 

 

 


