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ПОСТАНОВА 

Конференції трудового колективу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  

«Про введення поданих кандидатів, як виборних представників інших 

працівників Університету до складі Вченої Ради Університету» 

 

Заслухавши Романуху О.М. – голову ППО ДонНУЕТ, який зачитав  

протокол №1 зборів колективу відділу інноваційних освітніх технологій про 

рішення подання кандидатури керівника відділу інноваційних технологій 

Літус О.Є. до складу Вченої ради, як виборного представника інших 

працівників Університету, що працюють на постійній основі для обрання 

Конференцією трудового колективу Університету. Подання від Навчального 

відділу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського на обрання виборним представником з числа 

адміністративних представників ЗВО до складу Вченої Ради Університету 

Снігур К.В., в.о. керівника навчального відділу. Подання від Вченої Ради 

навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського на обрання виборних представників з числа науково-

педагогічних співробітників, а також виборних представників з числа інших 

представників ВНЗ до складу Вченої Ради Університету: Остапенко 

С.А.;Бочарову Ю.Г.; Слободянюк Н.О.; Волошину С.В.; Іванову Н.С. 

Подання від Вченої Ради навчально-наукового інституту бізнесу та 

гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського на обрання виборним представником з 

числа науково-педагогічних співробітників, а також виборних представників 

з числа інших представників ВНЗ до складу Вченої Ради Університету 

Лохман Н.В., завідувача кафедри економіки та бізнесу. Подання від Вченої 

Ради навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського на обрання виборних представників з числа 

науково-педагогічних співробітників, а також виборних представників з 

числа інших представників ВНЗ до складу Вченої Ради Університету: 

Горіної Г.О. зав кафедри туризму та країнознавства; Хорольського В.П., 

професора кафедри загально інженерних дисциплін та обладнання. Протокол 

№1 зборів колективу відділу по роботі зі студентами про рішення подання 

кандидатури фахівця відділу Яковенко Ю.В. до складу Вченої ради, як 

виборного представника інших працівників Університету, що працюють на 



постійній основі для обрання Конференцією трудового колективу 

Університету, Конференція трудового колективу  

  

УХВАЛЮЄ: 

 

1. Отриману інформацію та результати голосування, взяти  до відома. 

2. Ввести запропонованих кандидатів, як виборних представників 

інших працівників Університету до складі Вченої Ради Університету. 

 

 

Голова Конференції трудового колективу                                    О.М. Романуха 

 

Секретар Конференції трудового колективу                                 К.В. Снігур 

 
 


