
Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26.05.2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження стратегії і перспективних напрямів освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності ДонНУЕТ» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора 

Маловичко С.В. про затвердження стратегії і перспективних напрямів 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДонНУЕТ, Вчена рада 

констатувала: 

1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського є провідним науковим і методичним центром, 

що забезпечує здобуття вищої та післядипломної освіти з урахуванням 

покликань, інтересів та здібностей громадян України та провадить освітню 

діяльність за всіма ступенями вищої освіти. 

2. Місією Університету визначено: створення і поширення наукових і 

загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку українського 

суспільства. У межах визначеної місії встановлено стратегічну мету 

Університету: підготовка фахівців для забезпечення потреб національного 

господарства, ринку праці та гармонійно розвинутих особистостей, 

націлених на реалізацію власного внеску в розвиток української економіки, 

державності, громадянського суспільства, шляхом розвитку творчих та 

лідерських здібностей, критичного мислення, формування професійних 

компетенцій. 

3. Серед стратегічних завдань Університету визначені: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобувачам вищої освіти отримання відповідного ступеня за обраною 

спеціальністю; 

- проведення фундаментальних та прикладних досліджень, які 

дозволяють ефективно вирішити соціально-економічні проблеми; 

- інтеграція наукового та освітнього процесів з метою найбільш 

глибинного задоволення суспільних потреб та розвитку,  використання 

інноваційних методик досліджень та викладання, пропагування ідеї 

безперервної освіти і самовдосконалення особистості; 

- поширення кращих наукових і освітніх практик; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

- забезпечення відкритості для створення довготривалих партнерських 

відносин з освітніми та науково-дослідними закладами всіх рівнів та типів, 



провідними стейкхолдерами, суспільними організаціями та волонтерськими 

рухами, лідерами думок України та світу; 

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, здатності вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 

- формування внутрішньої атмосфери в Університету, яка ґрунтується 

на пріоритеті свободи особистості, демократичних цінностях, національній 

свідомості, прагненні до постійного отримання знань та покращення 

навколишньої дійсності, поважних взаємовідносин між керівництвом 

Університету, його співробітниками та самоврядуванням.   

4. Перспективними напрямами розвитку освітньої діяльності 

Університету визначені:  

- розробка та ліцензування нових освітніх програм;  

- розвиток професійних компетенцій науково-педагогічних кадрів; 

- розвиток програм навчання у форматі «подвійних дипломів» ; 

- збільшеня кількості англомовних курсів і програм;  

- розвиток електронної системи управління навчанням;  

- розвиток дистанційної форми навчання; 

- активізація академічної та наукової співпраці із закордонними 

навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами. 

5. Перспективними напрямами розвитку наукової та інноваційної 

діяльності Університету визначені: 

- розвиток наукового потенціалу Університету, розширення 

взаємозв'язку науки і освіти, науки та виробництва; 

- збільшення переліку спеціальностей аспірантури; 

- поновлення роботи та відкриття на базі ДонНУЕТ спеціалізованих 

вчених рад; 

- участь науковців ДонНУЕТ у дослідженнях, що виконуються в 

рамках Державної науково-технічної та соціальної програми «Наука в 

університетах»; 

- створення новітніх науково-дослідних лабораторій; 

- залучення науковців університету до виконання проектів, що 

фінансуються міжнародними фондами та програмами, зокрема Сьомою 

рамковою програмою (7РП) ЄС з досліджень, програмою «Горизонт 2020»; 

- збільшення кількості публікацій науковців університету в 

міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних 

(Scоpus та Web of Science); 

- включення наукових видань Університету в науковометричні бази 

даних (Index Copernicus); 



- збільшення частки охоронних документів на наукові та науково-

технічні розробки викладачів; 

- залучення творчої студентської молоді до виконання проектів, що 

фінансуються за рахунок видатків з держбюджету та госпдоговірних 

договорів і грантів; 

- створення видавництва Університету; 

- формування нових наукових шкіл відповідно до основних напрямів 

наукової діяльності ДонНУЕТ; 

- створення умов для ефективної взаємодії науково-дослідної частини 

ДонНУЕТ з громадськістю, промисловістю та бізнесом в плані 

комерціалізації наукових та науково-технічних робіт. 

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Доповідь першого проректора С.В. Маловичко взяти до відома. 

2. Затвердити стратегію та перспективні напрями розвитку наукової 

та інноваційної діяльності Університету. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 
 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26.05.2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про підготовку справи щодо ліцензування освітньої діяльності на 

третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського С.В.Маловичко про підготовку справи 

щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому 

рівні вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», Вчена рада констатувала: 

Ліцензійну справу було розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ № 1187 

від 30 грудня 2015 р.; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

 Схвалити справу щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та рекомендувати до 

представлення в Управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти 

і науки України. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 
 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26.05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

«Про підсумки проведення наукових конференцій, студентських 

олімпіад та конкурсів у 2015/2016 навчальному році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Першого проректора 

Маловичко С.В. про підсумки проведення наукових конференцій, 

студентських олімпіад та конкурсів у 2015/2016 навчальному році, Вчена 

рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію Першого проректора про підсумки проведення наукових 

конференцій, студентських олімпіад та конкурсів у 2015/2016 

навчальному році взяти до відома. 

2. Активізувати роботу щодо підготовки та проведення наукових заходів 

ДонНУЕТ. 

Відповідальні – завідувачі кафедр. 

Термін – протягом року. 

3. Розширити мережу зв'язків з науково-дослідними установами України 

та інших країн з метою підвищення якості наукового співробітництва 

на основі обміну досвідом щодо проведення наукових заходів. 

Відповідальні – завідувачі кафедр. 

Термін – протягом року. 

4. Активізувати роботу щодо підготовки та підвищити результативність 

підготовки викладачами студентів до участі у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіад у 

2016/2017 навчальному році.   

                  Відповідальні – завідувачі кафедр. 

   Термін – вересень-грудень 2016 року. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                             Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 14 від  26.05.16 р.) 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету 

 економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  

«Про переведення, переривання навчання та відрахування аспірантів» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора 

Маловичко С.В. про переведення, переривання навчання та відрахування 

аспірантів, Вчена рада констатувала: 

1) 2 аспіранти 3-го року навчання з відривом від виробництва за державним 

замовленням з поважних причин виявили бажання перервати навчання в 

аспірантурі ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського.  

2) 1 аспірант 3-го року навчання з відривом від виробництва за державним 

замовленням з поважних причин бажає змінити форму навчання в 

аспірантурі.  

3) Аспірант 1-го року навчання не атестований через невиконання 

індивідуального плану, що слугує підставою для його відрахування. 

           Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Дозволити Плєховій О.Л. та Коротковій А.С., аспірантам 3-го року 

навчання з відривом від виробництва за державним замовленням, перервати 

навчання в аспірантурі з можливістю поновлення через рік. Підготувати 

необхідні накази. 

Відповідальний – провідний фахівець по роботі зі студентами 

відділу наукової роботи. 

Термін – травень 2016 року. 

2. Перевести Сорочан В.О., аспіранта 3-го року навчання з відривом від 

виробництва за державним замовленням, на навчання в аспірантурі без 

відриву від виробництва. Підготувати необхідні накази. 

Відповідальний – провідний фахівець по роботі зі студентами 

відділу наукової роботи. 

Термін – червень 2016 року. 

3. Відрахувати з аспірантури Чіосову Ю.В., аспіранта 1-го року навчання 

з відривом від виробництва за державним замовленням, у зв’язку із 

невиконанням індивідуального плану аспіранта. Підготувати необхідні 

накази. 

Відповідальний – провідний фахівець по роботі зі студентами 

відділу наукової роботи. Термін – травень 2016 року. 

 

Голова Вченої Ради                                                       О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                            Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 14 від  26.05.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  

«Про затвердження власного документа про вищу освіту 

ДонНУЕТ» 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

Маловичко С.В. про затвердження власного документа про вищу освіту 

ДонНУЕТ, Вчена рада констатувала: 

 

Відповідно до законів України «Про освіту» (№ 1060-XII від 

23.05.1991), «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про 

інформацію» (№ 784/5 від 23.03.2016), «Про захист персональних даних» (№ 

2297-VI від 01.06.2010), Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 р. №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2016р. 

№325 «Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в 

документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказу 

Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського розроблено власні документи про вищу освіту 

наступних зразків: диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра, 

додаток європейського зразка до диплома бакалавра, додаток європейського 

зразка до диплома спеціаліста, додаток європейського зразка до диплома 

магістра. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити власні документи про вищу освіту таких зразків: 

1) диплом бакалавра;  

2) диплом спеціаліста;  

3) диплом магістра;  

4) додаток європейського зразка до диплома бакалавра;  

5) додаток європейського зразка до диплома спеціаліста;  

6) додаток європейського зразка до диплома магістра. 

 

Голова Вченої Ради                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                     Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №14 від 26. 05. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження нової редакції Положення про Вчену раду 

Донецького національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу 

Чернеги О.Б. щодо затвердження нової редакції Положення про Вчену раду 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. Текст нової редакції Положення було розроблено і представлено для 

попереднього обговорення і внесення пропозицій.  

2. Нова редакція Положення розроблена з урахуванням нових вимог 

Системи менеджменту якості Університету і є документом, який регламентує 

діяльність Вченої ради як колегіального органу управління Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

3. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського.  

4. Положення складається із шести розділів, які регламентують загальні 

засади функціонування Вченої ради, її склад, компетенцію, організацію 

роботи, порядок проведення засідань. 

 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити нову редакцію Положення про Вчену раду Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

2.  Надалі в організації роботи Вченої ради та порядку проведення її 

засідань керуватися затвердженим Положенням.  

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про щорічне оцінювання та визначення 

рейтингу науково-педагогічних працівників» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про  щорічне оцінювання та визначення рейтингу 

науково-педагогічних працівників», Вчена рада констатувала: 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 

23.05.1991 № 1060-ХII,  Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 

1556-VII. 

Положення регламентує порядок проведення щорічного оцінювання 

результативності навчальної, методичної, наукової та організаційної 

діяльності науково-педагогічних працівників та процедуру формування 

рейтингу викладачів Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського . 

Оцінювання результативності навчальної, методичної, наукової та 

організаційної діяльності науково-педагогічних працівників здійснююється 

на підставі зіставлення запланованих та фактично виконаних показників 

індивідуального плану викладача. 

Рейтинг науково-педагогічного працівника визначається на підставі 

врахування оцінки роботи викладача студентами та результатів оцінювання. 

Проведення оцінювання та визначення рейтингу НПП націлене на 

визначення якості роботи, усунення недоліків, створення умов для 

змагальності, стимулювання співробітників та спрямування діяльності на 

розв’язання  актуальних завдань розвитку університету. 

Рейтинг НПП є  основою для стимулювання співробітників (відзначення 

подяками, почесними грамотами, преміювання тощо). 

 Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити «Положення про щорічне оцінювання та визначення 

рейтингу науково-педагогічних працівників». 

 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про  організацію та планування 

наукової діяльності» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про організацію та планування наукової 

діяльності», Вчена рада констатувала: 

Основною метою наукової діяльності Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є 

одержання і використання нових наукових знань з метою створення  

суспільно-корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки 

фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розв'язання комплексних завдань у 

сфері наукового, технологічного розвитку; впровадження та використання в 

Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів. 

Положення про організацію та планування наукової діяльності в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського встановлює основні нормативні та організаційні засади 

здійснення наукової діяльності науково-педагогічних, наукових працівників 

та студентства. 

Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” 

від 01.07.2014 р. N 1556-VII, Закону України “Про наукову і науково-

технічну діяльність” від 26.11.2015 р. N 848-VIIІ, Наказу Міністерства освіти 

і науки України “Щодо Положення про організацію наукової, науково-

технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів 

акредитації” від 01.06.2006 №422, Статуту Університету, Колективного 

договору та інших нормативно-правових актів. 

Положення містить 6 розділів, в яких регламентуються завдання та 

принципи організації наукової діяльності, науково-організаційні структури та 

керівництво, планування та звітність з наукової діяльності, контроль наукової 

діяльності. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Положення про організацію та планування наукової 

діяльності». 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про педагогічну практику аспірантів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про педагогічну практику аспірантів», Вчена рада 

констатувала: 

Педагогічна практика є компонентом професійної підготовки до 

науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі та являє 

собою вид опанування навичками практичної діяльності аспірантів щодо 

здійснення навчального процесу у вищій школі, включаючи викладання 

спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, 

науково-методичну роботу з дисциплін, набуття вмінь і навичок практичної 

викладацької діяльності. 

Положення про педагогічну практику аспірантів Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського регламентує порядок і форми проходження педагогічної 

практики аспірантами, що навчаються з відривом та без відриву від 

виробництва, як за державним замовленням, так і за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 

березня 1999 р. № 309, «Положення про підготовку науково-педагогічних і 

наукових кадрів в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського». 

Положення складається з семи розділів, які роз’яснюють і 

регламентують зміст, завдання педагогічної практики та її організаційні 

основи, вимоги до звітної документації, здійснення керівництва практикою, 

права і обов’язки аспіранта щодо проходження педагогічної практики. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Положення про педагогічну практику аспірантів» 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла-

Туган-Барановського. 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про порядок виготовлення  

власного документа про вищу освіту» 
 

      Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Маловичко С.В. 

щодо затвердження «Положення про порядок виготовлення власного 

документа про вищу освіту», Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту»(№ 

1060-XIIвід 23.05.1991), «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 

р.),«Про інформацію»(№ 784/5 від23.03.2016), «Про захист персональних 

даних»(№ 2297-VIвід 01.06.2010). 

      2. Положення встановлює процедуру виготовлення, замовлення, видачі та 

обліку документів про освіту державного зразка, що виготовляються 

друкарським способом, перелік і зразки яких затверджені Постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №193 «Про документи про 

вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.05.2016р. №325 «Про внесення змін до переліку 

інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові 

ступені) державного зразка» та наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту 

(наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної 

довідки», і видаються Донецьким національним університетом економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

      3. Положення складається з чотирьох розділів, які визначають загальні 

положення (розділ 1), порядок виготовлення, замовлення, видачі та обліку 

власних документів про вищу освіту (розділ 2), спільних дипломів (розділ 3), 

подвійних дипломів (розділ 4) та трьох додатків. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити «Положення про порядок виготовлення власного документа 

про вищу освіту». 

 

Голова Вченої ради                                                                              О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти» 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Маловичко С.В. 

щодо затвердження «Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти», Вчена рада констатувала: 

         1. СМЯ є інструментом реалізації  Політики у сфері якості та 

досягнення цілей і завдань, встановлених керівництвом у Статуті, Стратегії 

розвитку і Програмах розвитку Університету і структурних підрозділів. 

         2. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського регламентує принципи, процеси 

та заходи, які здійснюються в Університеті з метою постійного підвищення 

якості діяльності та освітніх послуг. 

          3. Положення розроблено на підставі ЗаконуУкраїни «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, та на принципах, викладених у 

«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти та національному стандарті України „Системи управління якістю” 

ДСТУ ISO 9001:2009.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити  «Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти».  

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                            О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

  

 

 

  



 

Прийнято на засіданні 

Вченої ради ДонНУЕТу 

                                                            (протокол №14 від 26. 05.2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені МихайлаТуган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про опитування студентів стосовно 

якості  навчальної діяльності» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження «Положення про опитування студентів стосовно якості  

навчальної діяльності», Вчена рада констатувала: 

Опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності 

проводиться з метою визначення думки репрезентативної сукупності 

студентів щодо якості навчальної діяльності в університеті та використання 

отриманої інформації для удосконалення освітнього процесу.  

Положення про опитування студентів стосовно якості навчальної 

діяльності розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 

23.05.1991 № 1060-ХII,  Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

№ 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» від 29.05.2015 р. №44. 

Положення регламентує порядок організації, проведення, аналізу, 

представлення та використання результатів опитування студентів стосовно 

якості навчальної діяльності Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Затвердити «Положення про опитування студентів стосовно якості  

навчальної діяльності» Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла-Туган-Барановського. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                            О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 14 від 26. 05. 2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету  

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

«Про рекомендацію до друку наукових монографій»  

 

 

Заслухавши першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Маловичко С.В. з інформацією про рекомендацію до друку 

наукових  монографій, Вчена рада констатувала: 

        Рішенням Науково-технічної ради ДонНУЕТу було рекомендовано до 

видання такі наукові монографії:  

1) колективу авторів: «Науково-інноваційне рішення проблеми 

персоніфікації харчування в Україні» / За ред. І.В.Дітріх (Рецензенти: 

Чернега О.Б., Сухомлин М.М., Сухомлін К.Б.). (Протокол засідання кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі №20 від 17.05.2016р.; протокол 

засідання НТР ДонНУЕТу №4 від 25.05.2016 р.); 

2) Нєізвєстна О.В., Скринько Н.В. «Теорія споживчої поведінки в трактуванні 

маркетингу» (Рецензенти: Самородов Б.В., Гушко С.В.). (Протокол засідання 

кафедри маркетингу та менеджменту №22 від 12 травня 2016 р.; протокол 

засідання НТР ДонНУЕТу №4 від 25.05.2016 р.); 

3) Волошина С.В. «Людський капітал підприємства: теоретико-методологічні 

аспекти» (Рецензенти: Верба В.А., Довбня С.Б., Фролова Л.В.). (Протокол 

засідання кафедри підприємництва і торгівлі № 23 від 23.05.2016 р.; протокол 

засідання НТР ДонНУЕТу №4 від 25.05.2016 р.);  

4) Бавико О.Є. «Управління структурним розвитком національної економіки 

в умовах фінансово-технічного занепаду» (Протокол засідання кафедри 

підприємництва і торгівлі № 23 від 23.05.2016 р.; протокол засідання НТР 

ДонНУЕТу №4 від 25.05.2016 р.).  

       Виходячи з вищезазначеного і враховуючи відповідність представлених 

монографій вимогам до такого виду наукових праць, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

 

 Рекомендувати до друку наукові монографії: 

1) колективу авторів: «Науково-інноваційне рішення проблеми 

персоніфікації харчування в Україні» / За ред. І.В.Дітріх (Рецензенти: 

Чернега О.Б., Сухомлин М.М., Сухомлін К.Б.).  

2) Нєізвєстна О.В., Скринько Н.В. «Теорія споживчої поведінки в трактуванні 

маркетингу» (Рецензенти: Самородов Б.В., Гушко С.В.).  



3) Бавико О.Є. «Управління структурним розвитком національної економіки 

в умовах фінансово-технічного занепаду».  

4) Волошина С.В. «Людський капітал підприємства: теоретико-методологічні 

аспекти» (Рецензенти: Верба В.А., Довбня С.Б., Фролова Л.В.). 

 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                               Д.П. Шапран 

 

 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 14 від 26. 05. 2016 р.) 

 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету  

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

«Про рекомендацію до друку збірника наукових праць» 

Заслухавши першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Маловичко С.В. з інформацією про рекомендацію до друку 

збірника наукових праць «Вісник Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського». –  2016. – № 2 

(63), Вчена рада констатувала: 

       Наказом МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених 

рад від 25 лютого 2016 року» наукове видання «Вісник Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» було включено до Переліку наукових фахових видань 

України у галузі економічних наук. Вищезазначений  номер збірника 

відповідає вимогам до наукових фахових видань і може бути 

рекомендований до друку.  

 

       Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

 

Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Вісник Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського». – 2016. – № 2 (63). 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                               Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 14 від  26.05.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 «Про максимальний обсяг навчального навантаження» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. ректора Чернеги О.Б. про 

максимальний обсяг навчального навантаження, Вчена рада констатувала: 

Відповідно до листа МОН від 13.03. 2015 р. № 1/9-126, роз’яснень та 

рекомендацій щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 

2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 

2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу 

освіту», Вчена рада ДонНУЕТ у 2015 р. прийняла рішення шодо переходу на 

максимальний обсяг навчального навантаження в розмірі 600 год. 

Проведений аналіз результатів освітньої діяльності засвідчив передчасність 

та необґрунтованість цього рішення, що пов’язано з низькою якістю 

управління процесами підготовки навчальних та робочих планів.  

Перехід на 600 год. навчального навантаження не виправдав очікувань 

щодо активізації наукової діяльності НПП за умов вивільнення робочого часу 

для наукової роботи за рахунок скорочення навчальних годин. Попередні 

звіти кафедр з наукової діяльності відображають недостатній рівень наукової 

активності та результативності.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

         1. Впровадити, починаючи з 2016-2017 н.р., модель поступового 

переходу з 900 на 600 годин навчального навантаження. Встановити 

максимальне навантаження на НПП – 740 год. 

         2. Встановити максимальне навантаження професора в обсязі 600 год.; 

доцента – 670 год.; старшого викладача, асистента – 740 год. 

         3. При розподілі навантаження на кафедрі між НПП враховувати 

результати оцінювання діяльності викладача, рейтинг викладача, можливості 

та зобов’язання активізації наукової діяльності (закріпити їх в 

індивідуальному плані та трудовому договорі). 

         4. Внести відповідні зміни в Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників П 02.01-08-2015 щодо: 1) п. 1.11, п.1.14; 2) 

норм навантаження п.19-21 щодо керівництва, консультування, рецензування 

та проведення захисту дипломних робіт (бакалавр – до 14 год., спеціаліст – 

до 19 год., магістр – до 25 год.). 

 

Голова Вченої ради                                                                            О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 


