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ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про зміни в складі Вченої ради ДонНУЕТу» 

 

Заслухавши інформацію секретаря Вченої рад ДонНУЕТу Шапран Д.П. 

про зміни в складі Вченої ради, Вчена рада констатувала: 

1. Член Вченої ради Ільєнко Ю.І. – завідувач кафедри вищої 

математики та інформаційних систем, к.е.н., не може брати участь у 

засіданнях у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною. 

2. Член Вченої ради завідувач кафедри обліку та аудиту 

Ретюнських О.Б. звільнено з університету за власним бажанням. 

3. Члена Вченої ради начальника відділу кадрів Янковського Андрія 

Євгеновича звільнено з ДонНУЕТ за власним бажанням. 

4. Члена Вченої ради із виборних представників від студентського 

самоврядування Яроша Владислава було переобрано студентським 

самоврядуванням і запропоновано натомість Козлова Максима.  

Виходячи із вищезазначеного і з урахуванням висунутих на засіданні 

Вченої ради пропозицій, а також за результатами голосування, Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Вивести із складу Вченої ради: 

1) виборних представників до Вченої ради із науково-педагогічних 

працівників з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, 

докторів наук: Ільєнко Ю.І. – завідувача кафедри вищої математики та 

інформаційних систем, к.е.н. – у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною; 

Ретюнських О.Б. – завідувача кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцента  – у 

зв’язку із звільненням із ДонНУЕТу;  

2) виборних представників до Вченої ради із числа інших представників 

ДонНУЕТу, що працюють у ньому на постійній основі і входять до ВР за 

посадами: Янковського Андрія Євгеновича – у зв’язку із звільненням із 

ДонНУЕТу; 

3) виборних представників до Вченої ради від студентського 

самоврядування: Яроша Владислава, студента  4-го курсу МТ– у зв’язку із 

переобранням членів студентського самоврядування. 

2. Увести до складу Вченої ради: 

1) виборних представників із науково-педагогічних працівників з числа 

завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук: Возняка 

Андрія Васильовича – завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання;  

2) виборних представників до Вченої ради із числа інших представників 

ДонНУЕТу, що працюють у ньому на постійній основі і входять до Вченої 



ради за посадами: Суслову Ларису Віталіївну – начальника відділу кадрів 

ДонНУЕТу;  

3) виборних представників від Ради молодих учених: Іванчук Катерину 

Олександрівну – голову Ради молодих учених ДонНУЕТу;  

4) виборних представників до Вченої ради від студентського 

самоврядування: Козлова Максима – голову студентського самоврядування;  

5) виборних представників до Вченої ради з числа інших працівників ВНЗ, 

які працюють у ньому на постійній основі: Колодяжну І.В. – директора 

Маріупольського навчального центру ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського, Сохацьку О.В. – директора Маріупольського технікуму 

ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського, Шишкіна Є.Є. – директора 

Краматорського технікуму ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Затвердити остаточний склад Вченої ради у кількості 31 особи з 

представництвом працівників з числа науково-педагогічних працівників, що 

працюють у ВНЗ на постійній основі, – 77 відсотків, представників від 

органів самоврядування студентів і аспірантів – 12 відсотків. 

 

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 роботу Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського у 2014/2015 н. р. та основні завдання 

на 2015/2016 н. р.» 

 

Заслухавши доповідь в.о. ректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Чернеги О.Б. «Про результати освітньої дільності університету 

за 2014/2015 н. р. та завдання колективу на 2015/2016 н. р.»., Вчена рада 

констатувала:  

1. Університет здійснює освітню діяльність у м. Кривому Розі згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України №1178 від 17.10.2014р. Новий 

навчальний рік розпочався згідно з наказом МОН України 03.11.2016 р.  

2. На 23 січня 2014 р. в Університеті працювало 136 осіб та навчалося 

2880 студентів; здійснювали освітньо-науковий процес 2 інститути та 14 

кафедр. Підготовка бакалаврів здійснювалася за 19-ма напрямами; спеціалістів 

– за 12-ма спеціальностями; магістрів –за 14-ма спеціальностями. У 2015 році 

Університет в узагальненому рейтингу вишів за версією «Топ-200 Україна» 

зайняв 164 місце. Рейтинг ДонНУЕТ - Scopus  – 102. Обсяг державного 

замовлення у 2015 році склав: за ступенем бакалавра – 297 і 34 особи на денну і 

заочну форми навчання відповідно; за ОКР спеціаліста  – 197 і 23 особи на 

денну і заочну форми навчання відповідно; за ступенем магістра – 67 осіб на 

денну форму навчання. 

3. На перший курс денної форми навчання зараховано у 2015 році 191 

особу, з них 12 – за контрактом; на заочну форму – 5 осіб, в т.ч. 3 за 

контрактом. На денну форму навчання за ступенем магістра у 2015 році 

зараховано 68 осіб, у т.ч. 1 контрактник; на заочну форму навчання  – 4 особи, 

всі за контрактом. На денну форму за ОКР спеціаліста у 2015 році зараховано за 

держзамовленням 136 осіб, на заочну – 6 осіб, у т.ч. 1 за контрактом. 

4. У 2014/2015 н. р. ДонНУЕТ отримав ліцензію на надання освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної освіти за 16 професіями. Станом на 1 

вересня 2015 р. укладено договори на проходження виробничої практики 

студентів з 26-ма підприємствами.  

5. Розпочато роботу щодо відновлення втраченого бібліотечного 

фонду.  

6. В університеті наразі виконуються три науково-дослідні роботи 

прикладного характеру, фінансовані з держбюджету на суму 360 тис. грн., та 14 

науково-дослідних робіт за ініціативною тематикою. Обсяг фінансування 

науково-дослідних робіт із загального фонду бюджету склав за І півріччя 

2015 р. 84,9 тис. грн. Але станом на вересень 2015 р. відсутні госпдоговірні 



науково-дослідні роботи, тому необхідно організувати роботу щодо 

комерціалізації наукових досліджень, проведених в університеті. 

7. В аспірантурі ДонНУЕТ навчаються 32 аспіранти. Достроково 

захистили дисертації Ішков С.В. та Іванчук К.О. (Керівник – Чернега О.Б.).  

8. У зв'язку із переміщенням університету існує потреба у науково-

педагогічних працівниках, що мають наукові ступені, особливо в докторах наук. 

Найвищий показник якісного складу спостерігається на кафедрі міжнародної 

економіки та туризму (80% штатних викладачів мають наукові ступені), кафедрі 

обліку та аудиту, кафедрі фінансів та банківської справи  (80%), кафедри 

економічної теорії  (75%). 

9. Завершується робота в межах Міжнародного проекту «Підтримка 

інновацій шляхом удосконалення законодавства у сфері вищої освіти в 

Україні» (530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES). Було проведено 

звіти у вищих навчальних закладах: Instituto Politécnico do Porto (Португалія), 

Lunds Universitet (Швеція), Coventry University (Велика Британія), Politechnika 

Gdańska (Польща). ДонНУЕТ отримав перше місце в конкурсі бізнес-проектів в 

університеті Порто. 

        15. Відділом міжнародних зв’язків було здійснено перереєстрацію у 

програмі ERASMUS+, що дозволяє брати участь студентам у навчальних 

програмах та програмах проходження виробничої практики за кордоном. 

Укладено договори про співробітництво з трьома іноземними вищими 

навчальними закладами.Університет налагодив співпрацю з Управлінням 

Верховного Комісара у справах біженців ООН та з Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) в рамках Української Ініціативи з Підвищення 

Впевненості (UCBI). 

10. В університеті діє студентське самоврядування. Головним органом 

студентського самоврядування є Студентська Рада університету. 

11. У 2014-2015 навчальному році на рахунок університету надійшло 

8,6 млн.грн., в т.ч. з державного бюджету (загальний фонд) - 4,8 млн.грн. 

(55,8%), до спеціального фонду - 3,7 млн.грн. (44,2%). Тобто, 44,2% бюджету 

університету сформовано за рахунок коштів, отриманих від контрактної форми 

навчання, які є основним джерелом надходжень до спеціального фонду.  За 

2014-2015 н.р. виконано ряд робіт для створення матеріально-технічної бази 

університету в м. Кривий Ріг, однак у цьому напрямі багато чого ще потрібно 

зробити і університет одне із головних своїх завдань вбачає в удосконаленні 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу та відпочинку 

студентів і викладачів. 

12. Здійснено роботу щодо інформаційного забезпечення навчального 

процесу, створено новий офіційний сайт, придбана та впроваджується 

комп’ютерна програма АСУ «ВНЗ, впроваджено програми «1С підприємство» 

та «MeDoc» (Медок) для роботи бухгалтерської служби. Розпочато роботу з 

формування системи управління якістю. Розроблено Програму формування 

внутривузівської системи забезпечення якості освітньої  діяльності та якості 

вищої освіти. 



 

      Враховуючи вищевикладене, Вчена рада 

      УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію, викладену в доповіді в.о. ректора ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського Чернеги О.Б. «Про роботу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 

2014/2015 н. р. та основні завдання на 2015/2016 н. р.», взяти до відома. 

2. Керівникам усіх структурних підрозділів ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського у 2015/2016 н. р спрямувати роботу на вирішення основних 

завдань, визначених у вищезазначеній доповіді, а саме: 

2.2.1.Забезпечити ефективне виконання освітніх програм, в т.ч. з 

використанням дистанційних технологій,  і  постійневідстеження динаміки 

навчання студентів.  

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В., директори інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

2.2.2. Розпочати формування і організацію фондів та каталогів бібліотеки, які 

дозволять забезпечити навчально-виховний процес студентів та наукову 

діяльність професорсько-викладацького складу університету, а в 

подальшому формування та розвиток єдиного університетського 

інформаційно-інноваційного бібліотечного простору.  

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В., бібліотекар Мачульська 

М.І. 

Термін: з 01 вересня 2015р. 

2.2.3. Забезпечити підвищення рівня і зростання кількості наукових 

досліджень та їх апробації в міжнародних журналах.  

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В.,  завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

2.2.4. Активізувати діяльність щодо залучення і освоєння коштів на 

придбання науково-дослідного обладнання.  

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

2.2.4. Активізувати роботу викладачів щодо участі в конкурсі наукових 

проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-

технічних розробок, фінансування виконання яких відбувається за рахунок 

коштів державного бюджету.  

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В., директори інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: травень 2016 р. 

2.2.5. Забезпечити впровадження наукових або науково-практичних 

результатів шляхом укладання господарчих договорів, продажу ліцензій, 

грантових угод поза межами ДонНУЕТ.  

Відповідальні: проректори, керівники науково-дослідних робіт. 

Термін: постійно. 



2.2.6. Завершити формування науково-дослідних лабораторій на кафедрах та 

в інститутах університету.  

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В., директори інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін: травень 2016 р, 

2.2.7. Забезпечити відновлення академічних та наукових зв’язків з 

іноземними ВНЗ-партнерами з Німеччини, Австрії, Чехії, Іспанії, Латвії, 

Бєларусі та ін.  

Відповідальні: проректор Самосьонок Л.М., директори інститутів, завідувачі 

кафедр. 

Термін: лютий-березень 2016 р. 

2.2.8. Продовжувати співпрацю з УВКБ ООН та УІПВ в частині розвитку 

освітянських та громадських ініціатив Університету. 

Відповідальні: проректор Самосьонок Л.М., директори інститутів. 

Термін: постійно. 

2.2.9. Забезпечити відновлення роботи редакційного відділу та продовження 

видання збірників  наукових праць. 

Відповідальні: перший проректор Фролова Л.В., редактор Ревуцька С.К. 

Термін: жовтень 2015 р. 

2.2.10. Забезпечити впровадження мовних програм для викладачів. 

Відповідальні: проректор Самосьонок Л.М. 

Термін: вересень 2015 р. 

2.2.11. Забезпечити підтримку всіх форм стажування викладачів. Відповідальні: 

проректор Самосьонок Л.М., Бондаренко А.С. 

2.2.12. Забезпечити розвиток сайту університету, підвищення “прозорості” 

освітньої діяльності та оприлюднення результатів наукових досліджень. 

Відповідальні: Самосьонок Л.М., Маловичко С.В. 

Термін:постійно 

2.2.13. Забезпечити відновлення прав на базу відпочинку “Сонячна” та 

рганізацію відпочинку на базах “Сонячна” та “Лісова” в 2016 році. 

Відповідальні: Самосьонок Л.М., Арутюнова Т.А., Ємельянова А.Г. 

Термін: жовтень 2015 р.  

2.2.14. Вживати заходи, в тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 

працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності.  

Відповідальні: Фролова Л.В., Самосьонок Л.М. 

Термін: постійно. 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

      Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 

 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про результати державної атестації студентів за ОКР «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» у 2014/2015 н. р.» 

 

Заслухавши доповідь першого проректора ДонНУЕТу імені Михайла 

Туган-Барановського Фролової Л.В. з доповіддю «Про результати державної 

атестації студентів за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» у 2014/2015 

н. р.», Вчена рада констатувала: 

1. Усі допущені до ДЕК студенти успішно склали державний екзамен 

за фахом і захистили дипломні роботи. Надвисока якість спостерігається на 

державному екзамені за фахом ОКР бакалавр зі спеціальностей: «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» (100% - денна форма і 100% - заочна) 

«Менеджмент організацій» (100% - денна форма і 95,5% - заочна) 

«Економіка підприємства» (81,8% - денна форма і 78,6% - заочна) 

2. Загальні результати захисту дипломних робіт (проектів) магістрів 

денної форми навчання за якісним показником склали 90% (за усіма 

спеціальностями – 100%, крім «Облік і аудит» - 50%, «Маркетинг» - 89,4, 

«Технологія харчування» - 89,2), а магістрів заочної форми навчання – 97,9% 

3. Захист дипломних робіт (проектів) спеціалістів свідчить про високі 

якісні показники, що коливаються від 50,0% з «Готельно та ресторанної 

справи», 69,1% з «Обліку і аудиту», 96,6% «Економіка підприємств» до 100% 

з інших спеціальностей. 

4. Результати державної атестації у Маріупольському навчально-

консультативному центрі свідчать, що абсолютний показник державного 

екзамену бакалаврів складає 77,2%, а якість - 74,7%. Результати захисту 

дипломних робіт студентів складають в цілому  98,5% - абсолютний 

показник і 91,55% - якість. 

5. Організація і проведення державної атестації в Університеті 

відбувається згідно положень Закону України “Про вищу освіту”, Державних 

стандартів освіти за напрямами підготовки і спеціальностями тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію, викладену в доповіді першого проректора ДонНУЕТу імені 

Михайла Туган-Барановського Фролової Л.В. «Про результати державної 

атестації студентів за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» у 2014/2015 

н. р.», взяти до відома. 



2. У подальшій роботі з організації і проведення державної атестації 

студентів за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та ступенем «магістр» у 

2015/2016 н.р. неухильно дотримуватися рекомендацій, викладених у 

доповіді, а саме:  

2.1. Всім випусковим кафедрам університету поновити методичні вказівки 

для самостійної підготовки студентів до комплексних екзаменів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: до 01 січня 2016 р. 

2.2. Поновити  методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: до 01 жовтня 2015 р. 

2.3. На консультаціях перед комплексними екзаменами проводити аналіз 

помилок, які студенти робили в розрахунково-аналітичних задачах і 

практичних ситуаціях під час вивчення дисциплін, включених до 

комплексного екзамену. 

          Відповідальні: завідувачі кафедр, члени екзаменаційної комісії. 

2.4. Випусковим кафедарм розробити заходи щодо підвищення рівня 

апробації основних положень дипломних робіт на наукових конференціях, 

семінарах, конкурсах наукових робіт, шляхом публікації тез доповідей, 

наукових статей тощо.  

          Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники дипломних робіт. 

          Термін: до 01 жовтня 2015 р. 

2.5. Перевіряти дипломні роботи (проекти) на плагіат, як обов’язкові  вимоги 

до захисту.  

      Відповідальні: керівники дипломних робіт. 

 

Голова Вченої ради                                                                           О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                Д.П. Шапран 

 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження звіту про роботу приймальної комісії ДонНУЕТ у 

2015 році та завдання на 2016 рік» 

 

Заслухавши і обговоривши Звіт про роботу приймальної комісії 

ДонНУЕТ у 2015 році та завдання на 2016 рік, Вчена рада відзначає, що у 

звітному періоді роботу приймальної комісії було організовано відповідно до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 

році та вимог інших нормативних документів, що регламентують порядок 

проведення вступної кампанії. 

До ДонНУЕТ в 2015 р. зараховано 873 особи, зокрема: 

- за ступенем бакалавра зараховано 196 осіб, в т.ч. 5 – за заочною формою 

навчання; 

- за ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 171 особа за 

денною формою навчання, 130 осіб – за заочною формою навчання та 143 

особи зараховано на навчання до МНКЦ; 

- за ОКР спеціаліст – 142 особи, в т.ч. 6 – за заочною формою навчання; 

- за ступенем магістра – 72 особи, в т.ч. 4 – за заочною формою навчання; 

- за ступенем магістра (непрофільна магістратура) – 19  осіб, в т.ч. 16 – за 

заочною формою навчання. 

Із загальної кількості зарахованих кількість зарахованих на навчання за 

кошти держбюджету склала 548 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 

325 осіб, в т.ч. 158 осіб – в МНКЦ.  

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців в 2015 році, що 

затверджено наказом МОН України № 728 від 9.07.2015 р., виконано в 

наступних обсягах: 

− за ступенем бакалавра – 60% і 6% для денної і заочної форми навчання 

відповідно;  

− за ОКР «спеціаліст» - 70% і 100% для денної і заочної форми навчання 

відповідно; 

− за ступенем магістра – 100%. 

 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Звіт про роботу приймальної комісії ДонНУЕТ у 2015 році та завдання на 

2016 рік взяти до відома.  

2. Роботу приймальної комісії з організації і проведення набору студентів у 

2015 році вважати задовільною.  



3. Приймальній комісії університету під час організації та проведення 

прийому на навчання у 2016 році:  

3.1. Забезпечити:  

– дотримання норм Закону України «Про вищу освіту»;  

– дотримання вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України, Правил прийому до ДонНУЕТ та Положення про приймальну 

комісію ДонНУЕТ. 

– якісний супровід Єдиної державної електронної бази з питань освіти;  

– адаптацію документообігу до Умов прийому до вищих навчальних 

закладів України в 2016 р.;  

– своєчасне оприлюднення доведених Міністерством освіти і науки 

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців; 

– своєчасне формування в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування. 

3.2. Не допускати:  

– перевищення встановлених ліцензійних обсягів та обсягів державного 

замовлення;  

– прояву непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень або 

неповаги до абітурієнтів та їх батьків;  

4. На вчених радах інститутів зробити глибокий аналіз результатів вступної 

кампанії 2015 року за відповідними напрямами та спеціальностями, вияснити 

причини недопрацювань в процесі агітаційної роботи і шляхи їх усунення та 

розробити детальний план агітаційної роботи на 2015 рік.  

Відповідальні: голови вчених рад інститутів.  

Термін виконання: до 01.12.2015 р.  

5. При здійсненні профорієнтаційних заходів популяризувати всі напрями 

підготовки та спеціальності денної та заочної форм навчання, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у ДонНУЕТ. Особливу увагу звернути на 

профорієнтаційну роботу з учнями 10-11 класів, студентами технікумів та 

коледжів. Провести широку роз’яснювальну роботу за участю засобів 

масової інформації щодо особливостей вступної кампанії 2016 року.  

Відповідальні: директори інститутів, завідувачі кафедр.  

Термін виконання: до 10.07.2016 р.  

6. Підготувати і подати до МОН України пропозиції щодо обсягів прийому та 

випуску фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами 

підготовки, спеціальностями, формами навчання та формами фінансування 

на плановий 2016, а також на 2017 та 2018 роки.  

Відповідальні: перший проректор, директори інститутів, 

відповідальний секретар приймальної комісії. 

Термін виконання: згідно наказів МОН України.  

7. Підготувати і подати до МОН України пакет документів для участі у 

конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів.  



Відповідальні: перший проректор, директори інститутів, 

відповідальний секретар приймальної комісії. 

Термін виконання: згідно наказів МОН України.  

8. Сформувати відповідно до Положення про приймальну комісію структурні 

підрозділи: предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, апеляційні та 

відбіркові комісії.  

Відповідальні: в перший проректор, відповідальний секретар 

приймальної комісії. 

Термін виконання: згідно наказів МОН України.  

9. Розробити та оприлюднити на веб-сайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії програми вступних випробувань, зразки 

екзаменаційних завдань.  

Відповідальні: голови предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій, відповідальний секретар. 

Термін виконання: до 01 квітня 2016 року.  

10. Вживати заходів щодо залучення на навчання вступників з числа 

іноземних громадян та осіб без громадянства.  

Відповідальні: перший проректор, проректор з міжнародних зв’язків та 

розвитку, начальник відділу роботи з іноземними студентами.  

11. Забезпечити підрозділи приймальної комісії необхідними витратними 

матеріалами, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, бланками документів.  

Відповідальний: проректор з міжнародних зв’язків та розвитку. 

12. Забезпечити належні умови праці працівників, які задіяні в роботі 

приймальної комісії на етапі прийому заяв і документів, проведення 

вступних випробувань та зарахування на навчання.  

Відповідальний: проректор з міжнародних зв’язків та розвитку. 

Термін виконання: період вступної кампанії.  

13. Звіт про хід виконання рішення заслухати на засіданні Вченої ради у 

квітні-травні 2016 року.  

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про результати проведення експертизи проектів, рекомендованих до 

участі у другому етапі Конкурсу відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15.06.2015 № 630 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок». 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Фролової Л.В. про 

результати проведення експертизи проектів, рекомендованих до участі у 

другому етапі Конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.06.2015 № 630 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів наукових досліджень і розробок», Вчена рада констатувала: 

Комісія у складі голови Фролової Л.В., членів – Каминського П.Д., 

Пирікова О.В., Гейєра Г.В., Гейєр Е.С., Проданової Л.В. провела експертизу 

наукових проектів, що підготовлені відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 15.06.2015 № 630 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів наукових досліджень і розробок». Експертиза виявила, що 

відповідно до наказу підготовлені такі проекти: 

-Технологія харчових продуктів на основі білкововуглеводної 

молочної та рослиної сировини (Фролова Л.В., д.е.н., професор). Секція - 

Біологія, біотехнології, харчування, обсяг фінансування - 400 тис.грн. 

Результатом виконання проекту стане вирішення проблеми дефіциту 

повноцінного білка, мінеральних речовин, вітамінів, харчових волокон в 

раціонах харчування населення України можливо за рахунок створення 

нових технологій комбінованих продуктів харчування. 

-Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в 

полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском 

(Возняк А.В.,к.т.н., доцент) Секція - Фізико-технічні проблеми 

матеріалознавства, обсяг фінансування - 400 тис.грн. Результатом виконання 

проекту стане встановлення закономірностей формування та еволюції 

структур на різних рівнях структурної організації (нано-, мезо і макро-

масштаби) в полімерних композиційних матеріалах в результаті дії 

деформації зсуву і високого тиску, виявлення залежності властивостей 

матеріалів від їх структурних станів.  

Проведений аналіз дозволив комісії зробити висновки, що 

запропоновані проекти демонструють вагомі кінцеві результати та реальні 

перспективи щодо впровадження.  

Враховуючи вищезазначене, Вчена Рада 



УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію, що міститься в доповіді першого проректора Фролової Л.В., 

та інформацію членів комісії взяти до відома. 

2. Проекти рекомендувати до участі в другому етапі конкурсу.  

         Відповідальні: д.е.н., професор Л.В.Фролова; к.т.н., доцент А.В.Возняк. 

        Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.  

 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

  



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 «Про підвищення рівня знань іноземної мови викладачів університету» 

 

Заслухавши проректора ДонНУЕТу з міжнародних зв’язків та розвитку 

Самосьонок Л.М., Вчена рада констатувала:  
1. Одним із стратегічних напрямів роботи ДонНУЕТу є розвиток 

корпоративного інформаційного середовища університету на ринку освітніх 

послуг, а також підвищення ефективності наукових досліджень і системи 

управління в умовах інтеграції українських ВНЗ у європейський та світовий 

науково-освітній простір.  

2. Актуальною залишається потреба підвищення рівня володіння 

викладачами університету англійською мовою як міжнародною мовою 

світової науки.  

Виходячи з цього, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.З метою підвищення ефективності наукових досліджень та надання освітніх 

послуг організувати на базі Університету та його коштом курси вивчення 

англійської мови для науково-педагогічних працівників ДонНУЕТу.  

        Відповідальний: Самосьонок Л.М.  

        Термін: до 10 вересня  2015 року. 

2. Рекомендувати науково-педагогічним працівникам ДонНУЕТу 

систематично удосконалювати навички володіння іноземною мовою, зокрема 

шляхом навчання на курсах з вивчення іноземної мови. 

 

Голова Вченої ради                                                                           О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                Д.П. Шапран 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського  

«Про форму проведення екзаменів» 

 

Заслухавши проректора ДонНУЕТу з міжнародних зв’язків та розвитку 

Самосьонок Л.М., Вчена рада констатувала:  

1. Для підвищення ефективності контролю якості надання освітніх 

послуг, оптимізації контролю якості знань студентів, усунення 

суб’єктивізму і упередженості, необхідно запроваджувати нові 

технології оцінювання знань, зокрема, проведення підсумкового 

контролю (екзаменів) у формі тестування з використанням 

комп’ютерних програм 

2. Університет має технічні можливості і програмне забезпечення для 

впровадження такої форми проведення іспитів. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. З метою оптимізації контролю якості знань студентів створити робочу 

групу з розробки Положення про проведення екзаменів у формі 

комп’ютерного тестування.  

Відповідальний: Самосьонок Л.М.  

Термін: до 10.09.2015 р. 

2. Робочій групі підготувати проект Положення та розмістити його на сайті 

Університету для загального обговорення.  

          Відповідальний: Самосьонок Л.М. 

          Термін: до 01.10.2015 р. 

3. Проект Положення про проведення екзаменів у формі комп’ютерного 

тестування розглянути на засіданні Вченої ради ДонНУЕТу в жовтні 

2015 року. 

 

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 переведення осіб, які 

навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого 

бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, 

установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного 

бюджету в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши в.о. ректора ДонНУЕТу імені Михайла Туган-

Барановського Чернегу О.Б., Вчена рада констатувала:  

1. «Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та 

юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» (далі – Положення) складено відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про вищу освіту», «Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15.07. 1996 року №245, листа Міністерства освіти і науки України «Про 

переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01. 2010 року 

№ 1/9–21, Статуту ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського, 

«Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені імені Михайла Туган-

Барановського», затвердженого на засіданні Вченої ради від 29 травня 2015 

року (протокол № 8).  

2. Положення регламентує порядок переведення осіб, що 

навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого 

бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, 

фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського». 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити «Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на 

договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та 

юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Донецькому 



національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського». 

2. Забезпечити реалізацію процедури переведення осіб на навчання за кошти 

державного бюджету.  

      Відповідальні  – перший проректор Фролова Л.В. 

      Термін: з 01.09.2015 р. 

 

Голова                                                                                       О.Б. Чернега 

 

Вчений 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 комісію з питань запобігання та 

виявлення корупційних правопорушень в Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши інформацію в.о. ректора ДонНУЕТу Чернеги О.Б. про 

затвердження Положення про комісію з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення розроблено на основі Постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження державної програми 

щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки», наказу 

Міністерства освіти та науки України від 19.09.2013 р. № 1328 «Деякі 

питання виконання Державної програми щодо запобігання та протидії 

корупції на 2011 – 2015  роки», Постанови Кбінету Міністрів України від 

08.12.2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції». 

2. Основними завданнями комісії з питань запобігання і виявлення 

корупційних правопорушень у ДонНУЕТ є: 2.1.1 підготовка, забезпечення та 

контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; 2.1.2. надання 

методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства; 2.1.3. участь в інформаційному та науково-

дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; 2.1.5. 

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції; 2.1.6. здійснення контролю за дотриманням 

вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; 2.1.7. 

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. 

        Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада  

       УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити «Положення про комісію з питань запобігання та виявлення 

корупційних правопорушень». 

2. Керуючись даним Положенням, організувати роботу комісії з питань 

запобігання та виявлення корупційних правопорушень.  

     Відповідальний: Чернега О.Б. 

     Термін: до 30.10.2015 р. 

 

Голова                                                                                           О.Б. Чернега 

Вчений 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 переатестацію знань студентів 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського» 

 

Заслухавши в.о. ректора Чернегу О.Б. про затвердження Положення про 

переатестацію знань студентів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вчена рада 

констатувала: 

1. Положення про переатестацію знань студентів Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського складено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній 

основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та 

юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського», «Положення про організацію освітнього процесу в 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського щодо порядку поновлення, відрахування та 

переведення студентів у Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

2. Положення визначає механізм та умови переатестації знань 

студентів ДонНУЕТу, які не мали змоги з’явитися на навчання у 2014 – 2015 

н.р. до м. Кривого Рогу у зв’язку з бойовими діями в зоні АТО і вимушено 

продовжували навчання в навчальному закладі, що функціонує на території 

т.зв. ДНР та ЛНР, але наразі знайшли можливість приїхати до м. Кривий Ріг і 

виявили бажання продовжити навчання. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити «Положення про переатестацію знань студентів Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського».      

2. Переатестацію знань студентів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського для поновлення в 

ДонНУЕТ здійснювати, керуючись даним Положенням. 
 

Голова Вченої ради                                                                             О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 
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                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про перенесення кінцевих строків укладання договорів на навчання 

студентів, що проживають на території, тимчасово не підконтрольній 

українській владі» 

У відповідь на численні звернення від студентів, які проживають на 

території, тимчасово не підконтрольній українській владі, щодо перенесення 

кінцевих строків оплати за 1 семестр та укладання договору про підготовку 

фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем до 01 листопада 

2015 року, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході 

України, можливий ризик для життя та здоров’я студентів, а також на 

підставі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови КМУ 

№ 796 від 27.08.10р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України» № 736/902/758 від 

23.07.10 р. «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 

та комунальними навчальними закладами», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11.06.2015 № 615 «Про внесення змін до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», листа 

Міністерства освіти і науки України «Щодо оплати за навчання» від 10 

серпня 2015 року № 1/9-382 та враховуючи право університетів самостійно 

визначати строки для оплати за навчання, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Для студентів, що проживають на території, тимчасово не підконтрольній 

українській владі, перенести кінцеві строки оплати за 1 семестр та укладання 

договору про підготовку фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем на 01 листопада 2015 року. 

2. Внести відповідні зміни про перенесення строків оплати за навчання до 

форми договору.  

        Відповідальний: юрисконсульт.       

        Термін виконання – до 10.09. 2015 р. 

 

Голова Вченої ради                                                                          О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                               Д.П. Шапран 
 



Прийнято на засіданні 

                                               Вченої ради університету 

                                                               (протокол №1 від  31. 08. 2015 р.) 

 

ПОСТАНОВА 

Вченої Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

«Про затвердження затвердження плану роботи Вченої ради на І 

півріччя поточного навчального року» 

 

     Заслухавши Вченого секретаря ДонНУЕТу Шапран Д.П. з пропозицією 

затвердити план роботи Вченої ради, що був представлений для 

попереднього ознайомлення, обговорення та внесення змін, Вчена рада 

     УХВАЛИЛА : 

1. Затвердити план роботи Вченої ради на І півріччя 2015 – 2016 навчального 

року. 

2. У разі виникнення потреби щодо обговорення та вирішення додаткових 

нагальних питань передбачити поточне доповнення порядку денного 

чергових засідань із наступним затвердженням змін членами Вченої ради. 
 

Голова Вченої ради                                                                          О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                               Д.П. Шапран 
 


