
ПРОТОКОЛ 1

засідання науково-технічної ради ДонНУЕТ 

від 30.08.2019 р.

Присутні: Чернега О.Б., Кожухова Т.В., Никифоров Р.П.,
Горіна Г.О., Омельченко О.В., Волошина С.В., 
Сімакова О.В., Слободянюк Н.О., Іванова Н.С., 
Горяйнова Ю.А., Штик Ю.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження змін у складі науково-технічної ради ДонНУЕТ.
Доповідач: Кожухова Т.В.

2. Про затвердження плану роботи науково-технічної ради ДонНУЕТ на 2019-2020 н.р. 
Доповідач: Кожухова Т.В.

3. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких 
розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду бюджету.
Доповідач: Кожухова Т.В.

4. Про рекомендацію до друку колективної монографії.
Доповідач: Кожухова Т.В.

1. СЛУХАЛИ: Голову науково-технічної ради ДонНУЕТ Кожухову Т.В.. про 
затвердження змін у складі науково-технічної ради ДонНУЕТ.

1 .Вивести зі складу науково-технічної ради Слащеву Аліну Вячеславівну, кандидата 
технічних наук, доцента кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і 
ресторанної справи, Возняка Андрія Васильовича, доцента кафедри загальноінженерних 
дисциплін та обладнання, кандидата технічних наук, доцента.

2. Ввести до складу науково-технічної ради Горяйнову Юлію Артурівну, кандидата 
технічних наук, доцента кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і 
ресторанної справи.

3. Ввести до складу науково-технічної ради Іванову Наталію Сергіївну, доцента 
кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, доктора економічних 
наук, доцента.

4. Затвердити експертні комісії у складі науково-технічної ради Університету:

4.1.Експертна комісія з міжнародних економічних відносин:
Чернега Оксана Богданівна -  в. о. ректора, доктор економічних наук, професор;
Кожухова Тетяна Валеріївна -  проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв^язків та розвитку, доктор економічних наук( доцент;



Горіна Ганна Олександрівна -  завідувач кафедри туризму та країнознавства, доктор 
економічних наук, доцент;

Бочарова Юлія Геннадіївна -  завідувач кафедри економіки та
міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.

4.2Експертна комісія з економіки, менеджменту, публічного адміністрування та 
управління:

Чернега Оксана Богданівна -  в. о. ректора, доктор економічних наук, професор;
Волошина Світлана Василівна -  завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, 

кандидат економічних наук, доцент;
Горіна Ганна Олександрівна -  завідувач кафедри туризму та країнознавства, доктор 

економічних наук, доцент;
Слободянюк Наталя Олександрівна -  завідувач кафедри фінансів та банківської 

справи, доктор економічних наук, доцент;
Іванова Наталія Сергіївна -  доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування, доктор економічних наук, доцент.

Експертна комісія зі сфери обслуговування та харчових технологій:
Никифоров Радіон Петрович -  перший проректор, кандидат технічних наук, доцент;
Горіна Ганна Олександрівна -  завідувач кафедри туризму та країнознавства, доктор 

економічних наук, доцент;
Сімакова Ольга Олександрівна -  доцент кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук, доцент;
Горяйнова Юлія Артурівна - доцент кафедри технології в ресторанному господарстві 

та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук, доцент.

Експертна комісія з енергетичного та галузевого машинобудування:
Никифоров Радіон Петрович -  перший проректор, кандидат технічних наук, доцент;
Хорольський Валентин Петрович -  професор кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання, доктор технічних наук, професор.
Омельченко Олександра Володимировича -  завідувач кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання, кандидат технічних наук, доцент.

УХВАЛИЛИ:
I. 1 .Затвердити зміни у складі науково-технічної ради ДонНУЕТ.

II. СЛУХАЛИ: Голову науково-технічної ради ДонНУЕТ Кожухову Т.В. про 
затвердження плану роботи науково-технічної ради ДонНУЕТ на 2019-2020 н.р.

Планується 7 засідань науково-технічної ради ДонНУЕТ у 2019-2020 навчальному 
році, а саме:

Дата
Номер

протоколу
засідання

Порядок денний

Серпень
2019 1

1. Затвердження змін у складі науково-технічної ради.
2. Затвердження плану роботи науково-технічної ради ДонНУЕТ на 
2019-2020 н.р.
3. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів 
наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 2020 році за 
рахунок коштів загального фонду бюджету.

Вересень 2 1. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних



2019 планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії.
2. Різне.

Грудень
2019 3

1. Обговорення і затвердження звітів (заключних і проміжних) з 
НДР, що виконуються в ДонНУЕТ.
2. Про науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення до 
тематичного плану ДонНУЕТ на 2020 рік.
3. Різне.

Грудень
2019 4

1. Затвердження плану роботи міжгалузевої науково-дослідної 
лабораторії «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні 
аспекти розвитку сучасного суспільства» (керівник - канд. іст. наук, 
доцент Романуха О.М.).
2. Затвердження плану наукової діяльності ДонНУЕТ на 2020 рік.
3 .Про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії.
4. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ.
5. Різне.

Січень
2020 5

1. Про результати науково-дослідної роботи ДонНУЕТ за 2019 рік.
2. Затвердження звітів про роботу міжгалузевих науково-дослідних 
лабораторій за 2019 р.
3. Різне.

Березень
2020 6 1. Обговорення і рекомендація до друку монографій.

2. Різне.

Червень
2020 7

1. Затвердження звітів про роботу міжгалузевих науково-дослідних 
лабораторій за 1-ше півріччя 2020 р.
3. Про наукову діяльність ДонНУЕТ за 1 півріччя 2020 р.
4. Про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії.
5. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ.
6. Різне.

УХВАЛИЛИ:
2.1 .Затвердити План роботи науково-технічної ради ДонНУЕТ на 2019-2020 н.р.

III. СЛУХАЛИ: Голову науково-технічної ради ДонНУЕТ Кожухову Т.В. про 
результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково- 
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 
2020 році за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Відповідно до наказу Міністерства і освіти і науки України від 04.07.2019 р. № 932 
«Про оголошення конкурсного відбору у 2019 році проектів наукових робіт та науково- 
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених», що виконуватимуться за 
рахунок коштів державного бюджету України, починаючи з 2020 року, в Університеті 
проходить перший етап конкурсного відбору. За результатами розгляду експертними 
комісіями Науково-технічної ради рекомендовано подати на конкурс 4 проекти:

- «Технологія багатофункціональних напівфабрикатів на основі білково-вуглеводної 
молочної та рослинної сировини» (секція 8. Раціональне та спеціальне харчування), 
керівник проекту -  кандидат технічних наук, доцент Назаренко Ірина Анатоліївна;

-“Формування мережі центрів досконалості як імператив розвитку інноваційної 
інфраструктури та забезпечення економічної безпеки України” (секції «Інноваційна 
динаміка розвитку національної економіки: ринкова синергетика та механізми 
управління», «Механізми управління економікою на галузевому, міжгалузевому та 
регіональному рівнях, форми, методи, важелі та засоби державного регулювання 
національної економіки»), керівник проекту -  кандидат ^економічних наук, доцент 
Бочарова Юлія Геннадіївна;



- «Управління економічною безпекою техногенно-забруднених регіонів в системі 
стратегічних орієнтирів сталого розвитку соціально-економічних систем» (секція 
«Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства»), керівник 
проекту -  доктор економічних наук, доцент Іванова Наталія Сергіївна.

УХВАЛИЛИ:
3.1. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок 
коштів державного бюджету України, починаючи з 2020 року, та подати до 
Міністерства освіти і науки України такі проекти:

- «Технологія багатофункціональних напівфабрикатів на основі білково- 
вуглеводної молочної та рослинної сировини» (секція 8. Раціональне та 
спеціальне харчування), керівник проекту -  кандидат технічних наук, доцент 
Назаренко Ірина Анатоліївна;

-“Формування мережі центрів досконалості як імператив розвитку 
інноваційної інфраструктури та забезпечення економічної безпеки України” 
(секції «Інноваційна динаміка розвитку національної економіки: ринкова 
синергетика та механізми управління», «Механізми управління економікою на 
галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, форми, методи, важелі та 
засоби державного регулювання національної економіки»), керівник проекту -  
кандидат економічних наук, доцент Бочарова Юлія Геннадіївна;

- «Управління економічною безпекою техногенно-забруднених регіонів в 
системі стратегічних орієнтирів сталого розвитку соціально-економічних 
систем» (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя 
суспільства»), керівник проекту -  доктор економічних наук, доцент Іванова 
Наталія Сергіївна;

- «Інноваційно-інвестиційні стратегії забезпечення економічної безпеки 
національної економіки країни» (секція «Економічні перетворення;

демографічні зміни та благополуччя суспільства»), керівник проекту -  
доктор економічних наук, доцент Слободянюк Наталя Олександрівна.

3.2. Відділу наукової роботи надати до Департаменту науково-технічного 
розвитку Міністерства освіти і науки України такі документи:

проекти досліджень та розробок, які оформлені в єдиній інформаційній 
системі «Наука в університетах»;

документи, що підтверджують результати першого етапу конкурсу (копію 
наказу про проведення першого етапу конкурсу, витяг з протоколу Вченої 
ради);

перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків 
державного бюджету починаючи з 2020 р.;

згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних 
виконавців кожного проекту.

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ Кожухової 
Т.В. про рекомендацію до друку колективної монографії кафедри загальноінженерних 
дисциплін та обладнання «Інтелектуальні системи управління виробництвом 
хлібобулочних виробів» (рецензенти -  д.т.н., професор ДонНУЕТ Погребняк А.В., д.т.н.,



професор Криворізького національного університету Щокін В.П., д.т.н., професор 
Зеленський О.С., КЕІДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку колективну монографію кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання «Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами 
промислового комплексу регіону».

Голова науково-технічної 
Ради ДонНУЕТ Т.В. Кожухова


