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ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

“Про стратегічні цілі та завдання міжнародної діяльності Донецького 

національного університету економіки і торгівлі” 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Л.М.Самосьонок про стратегічні цілі 

та завдання міжнародної діяльності Донецького національного університету 

економіки і торгівлі, Вчена рада констатувала: 

Враховуючи національні пріоритети розвитку системи вищої освіти в 

Україні, європейські освітянські стандарти і цінності та цілі сталого розвитку 

ДонНУЕТу в інтересах учасників освітнього процесу, стратегічну мету 

ДонНУЕТу можна визначити як досягнення європейського рівня якості освіти 

зі збереженням і розвитком власних досягнень та прогресивних традицій. 

Інтернаціоналізація виступає ефективним інструментом нарощування 

інтелектуальних, технологічних, матеріально-технічних, фінансових ресурсів 

забезпечення сталого розвитку.  

Головними завданнями міжнародної діяльності  виступають: формування 

міжнародного іміджу/бренду; розвиток міжнародної академічної, наукової та 

культурної мобільності; активізація академічної та наукової співпраці із 

закордонними навчальними, дослідними, виробничими та іншими установами; 

створення умов для надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам 

без громадянства; підвищення рівня володіння іноземними мовами ЗВО та 

співробітників університету. 

Очікуваними результатами виконання зазначених завдань є: підвищення 

якості вищої освіти; підвищення ефективності наукових досліджень; 

підвищення конкурентоспроможності випускників університету на 

українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; збагачення 

індивідуального досвіду учасників щодо інших моделей створення та 

поширення знань; залучення світового інтелектуального потенціалу до 

вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх 

угод між вищими навчальними закладами-партнерами; встановлення 

інтеграційних зв’язків; гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних 

закладів-партнерів. 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Л.М.Самосьонок про стратегічні цілі та завдання 

міжнародної діяльності Донецького національного університету 

економіки і торгівлі взяти до відома. 



2. Скласти деталізований план робіт на період до кінця 2016 р. з реалізації 

проектів щодо інтернаціоналізації освіти і науки в Університеті  

Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи, 

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

Термін – квітень 2016 р. 

3. Розширити мережу зв'язків з іноземними ВНЗ, науково-дослідними 

установами, підприємствами з метою підвищення якості освіти та 

досліджень на основі обміну досвідом та творчого науково-технічного 

співробітництва. 

Відповідальні  – директори ННІ, завідувачі кафедр. 

Термін – квітень-грудень 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 стран формування системи менеджменту якості ДонНУЕТ” 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь керівника відділу інноваційних 

освітніх технологій О.Є.Літус,  Вчена рада констатувала: 

          В університеті в повному обсязі здійснюється запланована робота щодо 

формування системи менеджменту якості, яка націлена на підвищення якості 

освітньої діяльності. 

          Враховуючи вищезазначене, Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію керівника відділу інноваційних освітніх технологій О.Є.Літус 

взяти до відома. 

2. Активізувати роботу щодо підготовки стандартів університету.          

Відповідальні – керівники процесів. Термін – жовтень 2016 р. 

3.Розширити взаємодію з установами, які надають консультаційні послуги з 

підвищення якості освітньої діяльності. 

        Відповідальний – керівник відділу інноваційних освітніх технологій 

Літус О.Є. 

          Термін – жовтень-листопад 2016 р. 

4. Активізувати роботу щодо підготовки інформаційних матеріалів для 

персоналу з питань управління якістю  

Відповідальний – керівник відділу інноваційних освітніх технологій 

Літус О.Є.  

Термін – червень 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 змін до Правил прийому до Маріупольського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського та затвердження Положення про 

відбіркову комісію Маріупольського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського” 

 

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

рада констатувала: 

На підставі наказу в.о. ректора Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського №174 від 25.12.2015 р. 

«Про перейменування структурних підрозділів», Маріупольський технікум 

ДонНУЕТ було перейменовано в Маріупольський коледж ДонНУЕТ.  

Зміна назви несе за собою необхідність внесення змін до Правил 

прийому до Маріупольського коледжу Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році, 

Положення про відбіркову комісію Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

Внесено такі зміни: 

Було Стало  

технікум коледж 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити зміни та внести до Правил прийому до Маріупольського 

коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році. 

2. Затвердити Положення про відбіркову комісію Маріупольського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського зі змінами відповідно  до наказу №174 від 

25.12.2015. 

 

 

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 змін до Правил прийому до Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського та затвердження Положення про 

відбіркову комісію Краматорського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського” 

 

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

рада констатувала:  

На підставі наказу в.о. ректора Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського №173 від 25.12.2015 р. 

«Про перейменування структурних підрозділів», Краматорський технікум 

ДонНУЕТ було перейменовано в Краматорський коледж ДонНУЕТ.  

Зміна назви несе за собою необхідність внесення змін до Правил 

прийому до Краматорського коледжу Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році, 

Положення про відбіркову комісію Краматорського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

Внесено такі зміни: 

Було Стало  

технікум коледж 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада 

  

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити зміни та внести до Правил прийому до Краматорського 

коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році.  

2. Затвердити Положення про відбіркову комісію Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського зі змінами відповідно до наказу №173 від 

25.12.2015. 

 

 

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 самостійну роботу” 

 

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

затвердження Положення про самостійну роботу, Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено на основі Закону України "Про вищу освіту" від 

01.07.2014 (№ 1556-VII), нормативно-правових актів МОН України, які 

регламентують організацію освітнього процесу,«Положення про організацію 

освітнього процесу в Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» від 29.05.2015 р. №44. 

2. Положення визначає загальні вимоги щодо організації самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти, які полягають у визначенні основних підходів 

до організації самостійної роботи студентів, конкретизації її змісту, технологій 

та критеріїв оцінювання результатів.  

3. Положення містить п’ять розділів, в яких викладено загальні 

положення, форми та види самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 

навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти, порядок її організації та контролю.  

4. Положення забезпечує оптимізацію процесів організації та 

максимальну ефективність самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про самостійну роботу. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу, відповідальним за 

організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти, керуватися у 

своїй роботі цим Положенням. 

 

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 організацію  дистанційної роботи 

викладачів” 

 

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

затвердження Положення про організацію  дистанційної роботи викладачів, 

Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено відповідно до Наказу МОН України №1518 від 

30.10.2013р. «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та 

закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що 

надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями». визначає засади організації навчальної  роботи викладачів у 

дистанційній формі. 

2. Робота викладачів у дистанційній формі організовується з урахуванням 

норм Закону України “Про вищу освіту”, інших законів України, відповідних 

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Статуту Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Положення про організацію освітнього процесу в Університеті, цього 

Положення. 

3. Положення визначає засади організації навчальної  роботи викладачів у 

дистанційній формі. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада 

  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про організацію дистанційної роботи 

викладачів. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу, відповідальним за 

організацію дистанційної роботи викладачів, керуватися цим 

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 систему управління охороною праці в 

університеті ” 

 

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

затвердження Положення про систему управління охороною праці в 

університеті, Вчена рада констатувала: 

1. Положення регулює відносини між керівництвом і співробітниками 

з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає основні 

положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх 

життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. 

2. Положення розроблено відповідно до чинних нормативно-правових 

актів з питань охорони праці. 

3. Система управління охороною праці в Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є 

складовою частиною управління Університетом, що визначає єдиний порядок 

підготовки, прийняття рішень щодо здійснення організаційних, технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

забезпечення безпечних і здорових умов праці. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про систему управління охороною праці в 

університеті. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу, відповідальним за 

організацію охорони праці в університеті, керуватися цим 

Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                                 О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                      Д.П. Шапран 

 

 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 10 від  31.03.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

“Про затвердження Положення про навчання, інструктажі і перевірку 

знань співробітників університету з питань охорони праці” 

 

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

затвердження Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань 

співробітників університету з питань охорони праці, Вчена рада констатувала: 

1. Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці співробітників Донецького 

університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, а також 

навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності студентів 

університету.  

2. Положення розроблене з урахуванням Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 18.04.2006 № 304 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України». 

3. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання 

з питань охорони праці учнів, студентів, слухачів, співробітників з метою 

забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.  

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань 

співробітників університету з питань охорони праці. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу, відповідальним за організацію 

охорони праці в університеті, учасниками навчально-виховного процесу, 

іншим співробітникам університету керуватися цим Положенням. 

 

Голова Вченої ради                                                                                 О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                      Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 10 від  31.03.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

“Про затвердження Положення про конференцію трудового колективу” 

 

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

затвердження Положення про конференцію трудового колективу, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення визначає принципи управління та організацію роботи 

Конференції трудового колективу. 

2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства.  

3. Положення є документом системи якості менеджменту університету 

і погоджено з головою профспілкового комітету співробітників. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про конференцію трудового колективу 

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 № 10 від  31.03.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

“Про затвердження Положення про порядок ведення  

претензійно-позовної роботи” 

 

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

затвердження Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи, 

Вчена рада констатувала: 

1. Положення розроблено з метою ефективного ведення претензійно-

позовної роботи у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського. 

2. Положення розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи та організації», Рекомендацій Міністерства юстиції України «Про 

порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, 

організації», Господарського процесуального кодексу України, Конституції 

України та інших нормативно-правових актів. 

3. Положення визначає порядок пред’явлення претензій університетом, порядок 

розгляду претензій університетом, ведення позовної роботи в університеті та її 

аналіз, реєстрацію та зберігання претензійних і позовних матеріалів в 

університеті.   

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського. 

2. Усім структурним підрозділам ДонНУЕТу керуватися цим Положенням. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                     Д.П. Шапран 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол № 10 від  31.03.16 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

“Про зміни в складі Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського” 

 

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

зміни в складі Вченої ради Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада констатувала: 

1. Рішенням конференції студентів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського було обрано 

нового голову студентського самоврядування. Ним став Кєтінг 

Олександр, студент 3 курсу.  

2. Конференція студентів рекомендувала кандидатуру Кєтінга О. до складу 

членів Вченої ради замість Козлова Максима (протокол №2 від 23 

березня 2016 року). 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Увести новообраного голову студентського самоврядування Кєтінга 

Олександра до складу Вченої ради.   

2. Вивести із складу Вченої ради Козлова Максима. 

 

Голова Вченої ради                                                                                 О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                     Д.П. Шапран 

 

 

 

 

 

 


