
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання № 1 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

28.08.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 18 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про обрання на вакантні посади за конкурсом – доповідач учений 

секретар Вченої ради Університету Богатирьова Г.А. 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 

н.р. – доповідач перший проректор, голова Вченої ради Університету 

Никифоров Р.П. 

3. Про затвердження Концепції підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти та плану заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення 

експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми 

здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області», що фінансується Європейським Союзом) – доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

4. Затвердження Плану заходів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського щодо забезпечення 

експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми 

здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області», що фінансується Європейським Союзом) – доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

5. Про затвердження навчального плану та графіка навчального 

процесу підготовки іноземних студентів до вступу до закладів вищої освіти 

на 2020-2021 н.р. - доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

6. Звіт про роботу Вченої ради Університету за 2019-2020 н.р. – 

доповідач перший проректор, голова Вченої ради Університету Никифоров 

Р.П. 

7. Затвердження навчальних планів – на 2020-2021 н.р. – доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 



8. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України - доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

9. Про зміну наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії - доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

10. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту 

«Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом» – доповідач проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

11. Про внесення змін до освітньої програми «Холодильні машини і 

установки - доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

12. Про подання кандидатури на призначення стипендії ім. 

Г.І. Гутовського студентам вищих навчальних закладів І–ІV рівнів 

акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів міста – 

доповідач перший проректор Никифоров РП. 

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Вченої ради Богатирьової 

Г.А. про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до 

Положення «Про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» (затверджене 30.04.2020 р. Протокол № 16), було проведено 

конкурс на заміщення вакантних посад доцентів, професорів та завідувачів 

кафедр ДонНУЕТ. За результатами конкурсного відбору на засіданнях 

відповідних кафедр та вчених рад ННІ було прийнято рішення щодо 

рекомендації науково-педагогічних працівників до обрання на вакантні 

посади професорів, доцентів, завідувачів кафедр згідно з проходженням за 

конкурсом, а саме: 

1) рекомендовано на вакантні посади завідувачів кафедр: 

Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

2) рекомендовано на вакантні посади професорів та доцентів: 

1) Бондаренко О.О. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

2) Хаврову К.С. – на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу; 

3) Дмитрук Л.А. – на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

4) Коверзу В.С. - на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу; 

5) Цвіркун Л.О. - на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

6) Приймак Н.С. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 



7) Карабазу І.А. – на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування; 

8) Шамріна Р.В. - на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування; 

9) Шевченко Л.Я. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту; 

10) Ніколенко К.В. – на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін;  

11) Шульженко І.В. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

12) Грабарєва А.В. – на посаду доцента кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин; 

13) Зінченко В.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

14) Кравцова О.О. – на посаду кафедри технологія в ресторанному 

господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

15) Удовіченко Г.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

16) Ревуцьку С.К. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

17) Богатирьову Г.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

18) Романуху О.М. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

19) Горяйнову Ю.А. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи; 

20) Слащеву А.В. – на посаду кафедри технологія в ресторанному 

господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

21) Сімакову О.О. – на посаду кафедри технологія в ресторанному 

господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

22) Попову С. Ю. – на посаду кафедри технологія в ресторанному 

господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

23) Хорольського В.П. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання. 

Запропоновано для обрання претендентів на посади за конкурсом  

провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати 

відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Барабанову В.В. 

– голова комісії, Бочарову Ю.Г., Літус О.Є. – члени комісії. 

 (Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

 «за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 



(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання 

вищеназваних претендентів на вакантні посади в ДонНУЕТ імені  Михайла 

Туган-Барановського). 

Оголошення головою лічильної комісії В.В. Барабановою результатів 

таємного голосування щодо обрання претендентів на посади: 

1) Хаврова К.С. – на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №1 лічильної комісії додається). 

2) Бондаренко О.О. - на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 17; 

«проти» - 1; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №2 лічильної комісії додається). 

3) Шамрін Р.В. – на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 12; 

«проти» - 4; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 2. 

 (Протокол №3 лічильної комісії додається). 

4) Приймак Н.С. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування: 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

недійсних бюлетенів – немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №4 лічильної комісії додається). 

5) Карабаза І.А. – на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 



«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №5 лічильної комісії додається). 

6) Шевченко Л.Я. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №6 лічильної комісії додається). 

7) Ніколенко К.В. – на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол 7 лічильної комісії додається). 

8) Шульженко І.В. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

«роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 15; 

«проти» - 2; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 1. 

(Протокол №8 лічильної комісії додається). 

9) Зінченко В.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №9 лічильної комісії додається). 

10) Удовіченко Г.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 



(Протокол №10 лічильної комісії додається). 

11) Ревуцька С.К. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол №11 лічильної комісії додається). 

12) Богатирьова Г.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 16; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 1. 

(Протокол № 12 лічильної комісії додається). 

13) Романуха О.М. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 16; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 1. 

(Протокол № 13 лічильної комісії додається). 

14) Горяйнова Ю.А. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 

(Протокол № 14 лічильної комісії додається). 

15) Слащева А.В. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 



(Протокол № 15 лічильної комісії додається). 

16) Сімакова О.О. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 16 лічильної комісії додається). 

17) Попова С.Ю. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 17 лічильної комісії додається). 

18) Дмитрук Л.А. – на посаду доцента іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 18 лічильної комісії додається). 

19) Коверза ВС. – на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 19 лічильної комісії додається). 

20) Остапенко С.А. – на посаду завідувача кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 16; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - 1. 

(Протокол № 20 лічильної комісії додається). 



21) Цвіркун Л.О. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання:  

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 17; 

«проти» - 1; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 21 лічильної комісії додається). 

22) Грабарєв А.В. – на посаду доцента кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 22 лічильної комісії додається). 

23) Хорольський В.П. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 23 лічильної комісії додається) 

24) Кравцов О.О. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: 

роздано бюлетенів – 18; 

виявилося бюлетенів в урні – 18;  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійних бюлетенів» - немає. 

(Протокол № 24 лічильної комісії додається). 

Надійшла пропозиція затвердити результати таємного голосування 

підняттям рук. (Відбулося відкрите голосування). 

Результати відкритого голосування:  

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Результати таємного голосування затверджено одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 



1.1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраними на посади за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

1) Хаврову К.С. – на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу;  

2) Приймак Н.С. – на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування; 

3) Карабазу І.А. – на посаду доцента кафедри маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування; 

4) Шевченко Л.Я. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту; 

5) Ніколенко К.В. – на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін;  

6) Шульженко І.В. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

7) Зінченко В.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

8) Удовіченко Г.М. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

9) Ревуцьку С.К. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

10) Богатирьову Г.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

11) Романуху О.М. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

12) Горяйнову Ю.А. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

13) Слащеву А.В. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

14) Сімакову О.О. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

15) Попову С. Ю. – на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

16) Бондаренко О.О. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

17) Дмитрук Л.А. – на посаду кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

18) Коверзу В.С. – на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу; 

19) Остапенко С.А. – на посаду завідуючого кафедри іноземної 

філології, українознавства та соціально-правових дисциплін; 

20) Цвіркун Л.О. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

21) Шамріна Р.В. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

22) Кравцова О.О. - на посаду доцента кафедри технологій в 

ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

23) Грабарєва А.В. – на посаду доцента кафедри економіки та 



міжнародних економічних відносин; 

24) Хорольського В.П. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання. 

ІІ СЛУХАЛИ: доповідь Голови Вченої ради, першого проректора 

Никифорова Р.П. про затвердження плану роботи Вченої ради Університету 

на 2020-2021 н.р. (доповідь додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

плану роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 н.р. шляхом підняття 

рук. Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 н.р. 

узяти до відома. 

2.2. Затвердити результати голосування щодо затвердження плану 

роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 н.р.  

ІІІ СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та плану 

заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення експериментального впровадження 

освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту 

«Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом) (доповідь додається).  

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та плану 

заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення експериментального впровадження 

освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту 

«Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом) шляхом підняття рук.  

Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та плану 

заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення експериментального впровадження 

освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту 



“Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області”, що 

фінансується Європейським Союзом) взяти до відома. 

3.2. Затвердити Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти та план заходів ДонНУЕТ щодо забезпечення 

експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми 

здобуття освіти (у рамках проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом). 

ІV. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження Плану 

заходів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського щодо забезпечення експериментального 

впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках 

проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом).  

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

Плану заходів Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського щодо забезпечення експериментального 

впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках 

проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом) шляхом підняття рук.  

Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити результати голосування щодо затвердження Плану 

заходів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського щодо забезпечення експериментального 

впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках 

проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом). 

4.2. Затвердити План заходів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського щодо забезпечення 

експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми 

здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області», що фінансується Європейським Союзом). 

V. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 



навчального плану та графіка навчального процесу підготовки іноземних 

студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2020-2021 н.р. (доповідь 

додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради затвердження 

навчального плану та графіка навчального процесу підготовки іноземних 

студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2020-2021 н.р. (доповідь 

додається) шляхом підняття рук.  

Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. прийняти до відома. 

5.2. За результатами голосування затвердити навчальний план та графік 

навчального процесу підготовки іноземних студентів до вступу до закладів 

вищої освіти на 2020-2021 н.р.  

VІ. СЛУХАЛИ: інформацію голови Вченої ради Університету 

Никифорова Р.П. про роботу Вченої ради Університету за 2019-2020 н.р. (звіт 

додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

Звіту про роботу Вченої рад Університету за2019-2020 н.р. 

Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити результати голосування щодо затвердження звіту про 

роботу Вченої ради Університету за 2019-2020 н.р. 

6.2. Затвердити Звіт про роботу Вченої ради Університету за 2019-2020 

н.р. 

VІІ. СЛУХАЛИ: першого проректора ДонНУЕТ Никифорова Р.П. про 

затвердження навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів 

коледжів ДонНУЕТ на 2020-2021 н.р. (доповідь додається). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження навчальних 

планів і освітніх програм Маріупольського коледжу ДонНУЕТ: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1.1. Затвердити навчальні плани Маріупольського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 



Туган-Барановського підготовки молодших спеціалістів на 2019-2020 н.р. за 

спеціальностями (денна форма навчання):  

072 Фінанси, банківська, справа та страхування – «Фінанси та кредит» 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – «Економіка 

підприємства та організація бізнесу», «Логістика торгівлі та дистрибуція» 

181 Харчові технології – «технологія харчування» 

7.1.2. Затвердити навчальні плани Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського підготовки молодших спеціалістів на 2019-2020 н.р. за 

спеціальностями (денна форма навчання): 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – «Товарознавство 

і комерційна діяльність» 

242 Готельно-ресторанна справа – «Ресторанне обслуговування» 

181 Харчові технології – «Технологія харчування» 

7.1.3. Затвердити навчальні плани Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського підготовки молодших спеціалістів на 2019-2020 н.р. за 

спеціальностями (заочна форма навчання): 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – «Товарознавство 

і комерційна діяльність» 

181 Харчові технології – «Технологія харчування» 

VІІІ. СЛУХАЛИ: звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України 

Бочарової Ю.Г., д.е.н., доцента, Слободянюк Н.О., д.е.н., професора (звіти 

додаються). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

Результати голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Атестувати стипендіатів Кабінету Міністрів України 

Бочарову Ю.Г., Слободянюк Н.О. 

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміну наукового 

керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміну наукового 

керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії взяти до відома. 

9.2. Науковим керівником Янковського В.А., аспіранта 2-го року 

навчання (денна форма, спеціальність 051 “Економіка”) призначити д.е.н., 

доцента Іванову Н.С. Підготувати необхідні накази. 



Відповідальний: Ніколенко К.В. 

Термін виконання: 28.08.2020 р. 

Х. СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 

щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом” 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 

щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом”, взяти 

до відома. 

10.2. Затвердити щомісячний звіт щодо реалізації проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським 

Союзом”. 

ХІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. «Про 

внесення змін до освітньої програми «Холодильні машини і установки» 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. прийняти до 

відома. 

11.2. Схвалити запропоновані зміни до освітньої програми 

«Холодильні машини і установки». 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. 

про подання кандидатури на призначення стипендії ім. Г.І. Гутовського 

студентам вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. прийняти до 

відома. 

12.2. Затвердити кандидатуру Чеботар А.В., магістра спеціальності 051 

«Економіка» для отримання стипендії ім. Г.І. Гутовського студентам вищих 

навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.П. Никифоров 

 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


