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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про результати зимової екзаменаційно-залікової сесії» 

 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. про 

результати зимової екзаменаційно-залікової сесії, Вчена рада Університету 

констатувала: абсолютна успішність студентів склала на денній формі 

навчання 98,1%. Якісний показник на денній формі навчання склав 70,9, що  

відповідає нормативам. На деяких спеціальностях, а саме: «Туризм», 

«Економіка підприємства», «Технології в ресторанному господарстві» – 

якість набагато нижча за нормативні показники. Складено графік роботи 

викладачів з ліквідації академічних заборгованостей студентів. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого проректора Маловичко С.В. про результати 

зимової екзаменаційно-залікової сесії взяти до відома.  

2. Директорам інститутів та завідувачам кафедр провести 

обговорення результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії, вжити заходів 

щодо усунення в подальшій роботі виявлених недоліків при організації 

поточного та підсумкового контролю, виробити шляхи покращення якості 

підготовки фахівців.  

Термін виконання: до 05.02.2016 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 призначення стипендій Кабінету Міністрів України для аспірантів 

на 2015-2016 навчальний рік» 

 

 

Заслухавши інформацію першого проректора ДонНУЕТ Маловичко С.В. 

про призначення стипендій Кабінету Міністрів України для аспірантів на 

2015-2016 навчальний рік, Вчена рада констатувала: 

На отримання стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 

2015-2016 навчальний рік запропоновано кандидатуру аспіранта третього 

року навчання за державним замовленням Сорочан Вікторії Олегівни. 

Сорочан Вікторія Олегівна брала участь у 11 конференціях, в т.ч. 7 

міжнародних і 2 всеукраїнських, та 2 науково-практичних семінарах. Має 8 

опублікованих наукових статей та 13 тез, опублікованих за участю в 

конференціх. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до призначення стипендії Кабінету Міністрів України 

для аспірантів на 2015-2016 н. р. аспірантку 3-го року навчання за державним 

замовленням з відривом від виробництва кафедри міжнародної економіки та 

туризму Сорочан В.О 

 

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 призначення студентам Академічної стипендії Президента 

України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р.» 

 

Заслухавши директорів ННІОФ Каминського П.Д. та ННІЕП 

Бочарову Ю.Г. «Про призначення студентам Академічної стипендії 

Президента України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р.», Вчена рада 

констатувала: 

1. На отримання Академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2015-2016 н.р. було висунуто чотири кандидатури: Верич Ганна 

Олександрівна, студентка 4 курсу гр. ФІН-12; Кєтінг Олександр-Фарах 

Зарзар, студент 3 курсу гр. ОА-13; Бугаєнко Олександра Віталіївна, 

студентка 4 курсу гр.  ЕП-12; Бурак Дмитро Ігорович, студент 3 курсу гр. 

Тур-13. 

2. У висуненні кандидатур студентів на отримання Академічної 

стипендії Президента України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р. враховувалися 

такі показники, як академічна успішність, наукова робота, кількість 

публікацій, участь у наукових конференціях, зокрема міжнародного рівня, 

участь у громадському житті Університету. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатури Верич Г.О., Кєтінга О.Ф., Бугаєнко О.В., 

Бурака Д.І. як претендентів від Університету на отримання Академічної 

стипендії Президента України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р. 

2. Навчальному відділу надіслати до Міністерства освіти і науки 

України комплекти необхідних документів.  

Відповідальний: керівник навчального відділу. 

Термін виконання: до 01.02. 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 призначення студентам Академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р.» 

 

Заслухавши інформацію директорів ННІОФ Каминського П.Д. та 

ННІЕП Бочарової Ю.Г. про призначення студентам Академічної стипендії 

Кабінету Міністрів України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р.», Вчена рада 

констатувала: 

1. На отримання Академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2015-2016 н.р. було висунуто чотири кандидатури: Паталєти А.О., 

Пишної О.В., Іванової Л.Г., Білоусової Г.А.  

2. У висуненні кандидатур студентів на отримання Академічної 

стипендії Кабінету Міністрів України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р. 

враховувалися такі показники, як академічна успішність, наукова робота, 

кількість публікацій, участь у наукових конференціях, зокрема міжнародного 

рівня, участь у громадському житті Університету. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатури Паталєти А.О., Пишної О.В., Іванової Л.Г., 

Білоусової Г.А. як претендентів від Університету на отримання Академічної 

стипендії Кабінету Міністрів України на 2-ий семестр 2015-2016 н.р. 

2.  Надіслати до Міністерства освіти і науки України комплекти 

необхідних документів.  

Відповідальний: керівник навчального відділу. 

Термін: до 01.02. 2016р.). 

 

 

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 Положення про Маріупольський коледж Донецького 

національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

Маловичко С.В. щодо затвердження Положення про Маріупольський коледж 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. Текст Положення було розроблено і розміщено для обговорення на 

сайті Університету.   

2. Положення є документом, який регламентує діяльність 

Маріупольського коледжу Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 526 від 29.05.1997 «Про вдосконалення мережі вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів», Наказу Міністерства освіти 

України № 218 від 20.06.1997 «Про реформування мережі вищих навчальних 

закладів, підпорядкованих Міністерству освіти», а також згідно з рішенням 

Колегії Міністерства освіти України № 12 від 26.06.1993 про наслідки 

ліцензування, Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2007 № 

222 «Про оголошення Указу Президента України «Про надання Донецькому 

державному університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського статусу національного» та на виконання наказу в.о. ректора 

ДонНУЕТу від 25.12.2015 року № 173 «Про перейменування структурних 

підрозділів», Статуту Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про Маріупольський коледж 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

2. В організації діяльності Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 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 Положення про Краматорський коледж Донецького 

національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського» 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

Маловичко С.В. щодо затвердження Положення про Краматорський коледж 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. Текст Положення було розроблено і розміщено для обговорення на 

сайті Університету. 

2. Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 526 від 29.05.1997 «Про вдосконалення мережі вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів», Наказу Міністерства освіти 

України № 218 від 20.06.1997 «Про реформування мережі вищих навчальних 

закладів, підпорядкованих Міністерству освіти», а також згідно з рішенням 

Колегії Міністерства освіти України № 12 від 26.06.1993 про наслідки 

ліцензування, Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2007 № 

222 «Про оголошення Указу Президента України «Про надання Донецькому 

державному університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського статусу національного» та на виконання наказу в.о. ректора 

ДонНУЕТ від 25.12.2015 року № 173 «Про перейменування структурних 

підрозділів», Статуту Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган- Барановського. 

3. Положення складається з 11 розділів і є документом, який 

регламентує діяльність Краматорського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про Краматорський коледж 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

2. В організації діяльності Краматорського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 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 переліку кваліфікацій випускників за ступенем 

«бакалавр», «магістр» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. «Про 

затвердження переліку кваліфікацій випускників за ступенями «бакалавр», 

«магістр», Вчена рада Університету констатувала: 

1. На  виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 6.11.15  

№ 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 266” та відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями 

бакалавра, спеціаліста, магістра в ДонНУЕТі, необхідно прийняти рішення 

про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації. 

2. Перелік кваліфікацій випускників за ступенями «бакалавр», 

«магістр» визначений відповідно до затверджених Актом узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти ДонНУЕТу, та Класифікатором професій ДК 003:2010. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити перелік кваліфікацій випускників за ступенями 

«бакалавр», «магістр», що визначені відповідно до затверджених Актом 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти ДонНУЕТу, та Класифікатором професій ДК 

003:2010. 

2. Врахувати перелік кваліфікацій у складанні навчальних планів, 

робочих навчальних планів, замовленні дипломів, додатків до дипломів 

європейського зразка, складанні програм навчальних дисциплін і робочих 

програм навчальних дисциплін. 

Відповідальні: директори інститутів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 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 затвердження теми кандидатської дисертації та індивідуального 

плану роботи аспіранта Чіосової Ю.В.» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.С., Вчена 

рада констатувала: 

Чіосова Юлія Василівна у 2015 р. вступила до аспірантури ДонНУЕТу 

імені Михайла Туган-Барановського за державним замовленням з відривом 

від виробництва за спеціальністю 08.00.03 – Економіка і управління 

національним господарством. Керівник: д.е.н., професор Чернега О.Б. 

Індивідуальний план роботи аспіранта, включаючи пояснювальну 

записку до вибору теми дисертації «Розвиток освітнього туризму в країнах 

Східної Європи», та орієнтовний зміст роботи надала. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему кандидатської дисертації Чіосової Ю.В. «Розвиток 

освітнього туризму в країнах Східної Європи» за спеціальністю 08.00.03 – 

Економіка і управління національним господарством.  

2. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта Чіосової Ю.В. 

 

Голова Вченої ради       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                 Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №8 від 29. 01. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про позбавлення вчених та почесних звань, а також  

державних нагород» 

 

Заслухавши в.о. ректора Чернегу О.Б. про позбавлення вчених та 

почесних звань, а також державних нагород викладачів, що залишилися 

працювати в закладі освіти, підпорядкованому так званому Міністерству 

освіти і науки ДНР, провадили антиукраїнську політику, повели себе 

найбільш агресивно, здійснюючи тиск на академічні колективи, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про 

позбавлення вчених та почесних звань, державних нагород науково-

педагогічних працівників, які провадять антиукраїнську політику і працюють 

в закладі освіти, підпорядкованому так званому Міністерству освіти і науки 

ДНР (Додаток 1, 2). 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №8 від 29. 01. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження змін у складі Вченої ради Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського» 

 

Заслухавши інформацію вченого секретаря ДонНУЕТу Шапран Д.П. про 

затвердження змін у складі Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Вивести із складу Вченої ради: Пирікова О.В. – доцента кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі на підставі заяви у зв’язку з 

підготовкою до захисту докторської дисертації; Гейєра Г.Е. – у зв’язку із 

дистанційним режимом роботи; Гейєр Е.С. – у зв’язку із дистанційним 

режимом роботи; Іванчук К.О. – у зв’язку із звільненням із ДонНУЕТу. 

2. Затвердити склад Вченої ради в кількості 27 осіб. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 



 

Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №8 від 29. 01. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про порядок обробки та захист 

персональних даних в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

Маловичко С.В. про Положення про порядок обробки та захист 

персональних даних в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі, Вчена рада констатувала: 

1. Положення про порядок обробки та захист персональних даних у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі розроблено 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 №2297-VI, Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

від 01.06.2010 №2297-VI, Типового порядку обробки персональних даних, 

затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 

08.01.2014 № 1/02-14, Державного стандарту України ДСТУ 3396.2-97 

«Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення», 

нормативного документу системи технічного захисту інформації НД ТЗІ 1.1-

003-99 «Термінологія у галузі захисту інформації в комп'ютерних системах 

від несанкціонованого доступу». 

2. Цим Положенням регулюються відносини, пов'язані із обробкою та 

захистом персональних даних в рамках діяльності Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  

3. Вимоги цього Положення стосуються абітурієнтів, здобувачів вищої 

освіти, співробітників, адміністрації Університету та представників органів 

влади, що здійснюють перевірку діяльності Університету, в т. ч. його 

структурних підрозділів. 

4. Цілями цього Положення є визначення порядку обробки 

персональних даних в Університеті; забезпечення захисту прав і свобод 

суб'єктів персональних даних при обробці їх персональних даних; 

встановлення відповідальності посадових осіб, які мають доступ до 

персональних даних, за невиконання вимог нормативних документів, що 

регулюють порядок обробки та захисту персональних даних. 

5. Положення містить вісім розділів: 1. Загальні положення. 2. Терміни 

та визначення. 3. Бази персональних даних. 4. Права суб’єктів персональних 

даних. 5. Підстави виникнення права на обробку персональних даних, 

принципи та цілі їх обробки. 6. Організація обробки та збереження 



персональних даних. 7. Обмежений доступ до персональних даних. 

8. Відповідальність за збереження персональних даних.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення  про порядок обробки та захист персональних 

даних в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі. 

2. В організації та здійсненні обробки і захисту персональних даних в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі керуватися цим 

Положенням як нормативним документом. 

 

Голова Вченої ради       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                 Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол №8 від 29. 01. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження Положення про використання єдиної державної 

електронної бази з питань освіти» 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора ДонНУЕТу 

Маловичко С.В. про Положення про використання єдиної державної 

електронної бази з питань освіти, Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, Постанови КМУ «Про 

створення єдиної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. №752, 

Постанови КМУ «Про створення та впровадження державної інформаційно-

виробничої системи в галузі освіти» від  5.07.2004 р. № 841. 

2. Цим Положенням регулюється функціонування програмного 

комплексу «Єдина державна електронна база з питань освіти» (ПК ЄДЕБО) в 

рамках діяльності Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Дані ЄДЕБО використовуються в Університеті під час виготовлення 

документів про освіту державного зразка; документів про вчені звання та 

наукові ступені; ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про 

акредитацію; студентських квитків; для отримання відомостей 

інформаційного характеру та обробки статистичних даних в інтересах 

Університету для здійснення контролю та прийняття управлінських рішень. 

4. Положення складається з п’яти розділів: 1. Загальні положення. 

2. Терміни та визначення. 3. Робота з програмним комплексом ЄДЕБО. 

4. Технічна підтримка. 5. Відповідальність.  

5. Текст Положення було попередньо розміщено на сайті університету 

для внесення зауважень і пропозицій. 

Виходячи з викладеного вище, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про використання єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

2. В організації роботи щодо використання єдиної державної електронної 

бази з питань освіти керуватися цим Положенням як нормативним 

документом. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                             (протокол  №8 від 29. 01. 2016 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження «Положення про раду з якості» 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Маловичко С.В. щодо 

Положення про раду з якості ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського, Вчена рада констатувала: 

Положення було розроблено з метою активізації діяльності щодо 

підвищення якості освітнього та науково-дослідного процесів, об’єднання 

зусиль для розв’язання актуальних проблем розвитку Університету, 

реалізації освітніх та наукових проектів. 

У Положенні визначено основні завдання Ради: організація та 

координація діяльності Університету щодо формування, розвитку та 

сертифікації системи менеджменту якості Університету; організація та 

координація діяльності структурних підрозділів Університету для досягнення 

цілей і завдань у сфері якості; планування та участь у реалізації заходів щодо 

удосконалення СМЯ ДонНУЕТу, контроль ефективності її функціонування 

на засадах ISO 9001:2009. 

Положення складається з шести основних розділів, що регламентують 

структуру Ради, засади і порядок організації її роботи, функції, права і 

обов’язки, взаємовідносини. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити остаточний текст Положення про раду з якості 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського. 

2. У роботі щодо формування, розвитку та сертифікації системи 

менеджменту якості ДонНУЕТу керуватися затвердженим Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Д.П. Шапран 

 

 

 

 

 

 


