
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання №1 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

30.08.2018 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 20 осіб з 28  

загального складу Вченої ради  

(реєстраційний аркуш додається) 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Д.П. Шапран 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про висунення претендентів на присудження стипендії Кабінету 

Міністрів для молодих вчених. (Доп. Кожухова Т.В.). 

2. Про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України Горіної Г.О. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про затвердження навчальних планів і освітніх програм 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ та Краматорського коледжу 

ДонНУЕТ . (Доп. Никифоров Р.П.). 

4. Про сплату Університетом організаційного внеску до Європейської 

Асоціації Університетів. (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про затвердження  Положення ДонНУЕТ. (Доп. Кожухова Т.В.). 

6. Про нову редакцію теми кандидатської дисертації Шеїної А.В. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

7. Про надання дозволу керівництва здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії. (Доп. Кожухова Т.В.). 

8. Про зміну наукових керівників здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. (Доп. Кожухова Т.В.). 

9.  Про затвердження бланку Свідоцтва про закінчення підготовчого 

відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства. (Доп. 

Кожухова Т.В.) 

10.  Про затвердження  ліцензійної справи освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» 

спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська».  (Доп. Никифоров Р.П.). 

11. Про обрання на посади за конкурсом. (Доп. Шапран Д.П.). 



 

 

12. Про призначення відзнаки криворізького міського голови для 

обдарованих дітей та молоді. (Доп. Никифоров Р.П.). 

 

І. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про обрання кандидатури на отримання 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Відповідно до 

вимог Положення про стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих 

вчених, затвердженого постановою КМУ від 16.08.1994 р. № 560, листа 

Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки 

України № 184-83 від 17.08.2018 р. “Про атестацію наукових робіт 

стипендіатів та подання кандидатур на здобуття стипендій Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених”, на отримання стипендії від 

ДонНУЕТ пропонується кандидатура Слободянюк Наталі Олександрівни, 

д.е.н., доцента, завідувача кафедри фінансів та банківської справи. 

Результати наукових досліджень здобувача статусу стипендіата 

знайшли широке відображення у відкритому друці, про що свідчать: 

одноосібна монографія, участь у 3-х колективних монографіях, понад 40 

статей у наукових фахових виданнях, у т.ч. 30 з яких розміщені в наукових 

журналах, які входять до наукометричних баз, зокрема, 2 статті у журналі, що 

входить до наукометричної бази Scopus. 

Протягом 2008-2017 рр. Слободянюк Н.О. взяла участь у виконанні 5 

держбюджетних тем. За останні 2016-2017 рр. під її керівництвом 

виконувалися 2 госпдоговірні теми з підприємствами Дніпропетровської та 

Запорізької обл. 

Перспективи подальших наукових досліджень пов’язані з керівництвом  

виконання держбюджетної теми «Теоретико-методологічні засади розвитку 

фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій» 

(номер державної реєстрації 0118U003859,  2018-2020 рр.). 

Враховуючи вищезазначене, запропоновано провести таємне 

голосування щодо висунення Слободянюк Н.О. на присудження стипендії 

Кабінету Міністрів для молодих вчених. 

 Для проведення таємного голосування обрано  лічильну комісію у складі: 

Каминський П.Д., Гудзь Ю.Ф., Гакова М.В. 

 Відбулося таємне голосування. 

 Оголошення  головою лічильної комісії Каминським П.Д. результатів 

таємного голосування щодо висунення Слободянюк Н.О. на присудження 

стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» – 20; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ: 



 

 

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про  обрання кандидатури 

на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених взяти  

до відома. 

1.2. За результатами таємного голосування кандидатуру Слободянюк 

Наталії Олександрівни, д.е.н., доцента, завідувача кафедри фінансів та 

банківської справи підтримано 20 голосами (проти - 0, недійсних бюлетенів – 

0, підтримано одноголосно). 

1.3. Рекомендувати кандидатуру Слободянюк Наталії Олександрівни, 

д.е.н., доцента, завідувача кафедри фінансів та банківської справи як 

претендента від ДонНУЕТ на отримання стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених. 

ІІ. СЛУХАЛИ: стипендіата Кабінету Міністрів України Горіну Г.О. зі 

звітом про роботу за травень-серпень 2018 р. Згідно зі звітом (додається), було 

здійснено публікацію 3-х наукових статей у виданнях, внесених до 

міжнародних наукометричних баз; підготовлено розділ НДР за 

держбюджетною тематикою 0117U004051 «Компаративний аналіз 

регіональних ринків туристичних послуг», а саме «Оцінка ринку туристичних 

послуг Донецької області в анексований та післяанексований період»; подано 

заявку на участь у програмі "Відкритий світ", що фінансується конгресом 

США та здійснюється центром лідерства "Відкритий світ" при бібліотеці 

Конгресу США, та адмініструється організацією Американські Ради з 

міжнародної освіти, за результатами якого було обрано делегатом від України 

за темою «Освіта». 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України Горіну Г.О. 

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

затвердження навчальних планів і освітніх програм Маріупольського коледжу 

ДонНУЕТ та Краматорського коледжу ДонНУЕ. З метою вдосконалення 

організації освітнього процесу в коледжах ДонНУЕТ та на виконання пункту 

7 Розділу XV «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про 

вищу освіту», керуючись нормами статей 10, 29 і 62 названого закону, було 

розроблено і підготовлено до затвердження Вченою радою навчальні плани 

підготовки молодших спеціалістів. 

 УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити навчальні плани Краматорського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського з підготовки молодших спеціалістів за всіма формами навчання 

на 2018-2019 н. р. з таких спеціальностей: 
 - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

спеціалізації:  -«Товарознавство і комерційна діяльність»; 

                          -«Економіка підприємства»; 

181 «Харчові технології», спеціалізація  «Технологія харчування»;  

  

  
  

 - 

  
  

  



 

 

  241 «Готельно-ресторанна справа», спеціалізація «Ресторанне 

обслуговування». 

3.2. Затвердити навчальні плани Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського з підготовки молодших спеціалістів за всіма формами навчання 

на 2017-2018 н. р. з таких спеціальностей: 

 - 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізація 

«Економіка підприємства»; 

 - 181 “Харчові технології”, спеціалізація “Технологія харчування”; 

 - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

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

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про сплату щорічного членського внеску 

ДонНУЕТ Європейській Асоціації Університетів. 

Відповідно до Статуту Європейської Асоціації Університетів усі члени 

Ассоціації сплачують щорічний членський внесок згідно з виставленим 

рахунком.  

Протягом 2015-2017 рр. Університет не мав можливості здійснювати 

оплату щорічних членських внесків, але у відповідь на прохання, за 

результатами довготривалого листування керівництво Асоціації залишило 

ДонНУЕТ в списках її членів. Проте у 2018 році ситуація змінилась: 

Європейська Асоціація Університетів виставила рахунок з останнім 

попередженням щодо необхідності сплати щорічного членського внеску в сумі 

3114 дол. США. Враховуючи важливість партнерства Університету з 

Асоціацією, необхідність підтримки іміджу Університету як національного 

лідера, який має столітню історію, накопичений багатий досвід освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності, потужний науковий, інтелектуальний і 

кадровий потенціал, формування іміджу Університету на міжнародному рівні 

пропонується сплатити щорічний членський внесок. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про сплату щорічного 

членського внеску ДонНУЕТ Європейській Асоціації Університетів взяти  до 

відома. 

4.2. Здійснити оплату щорічного членського внеску ДонНУЕТ 

відповідно до виставленого Європейською Асоціацією Університетів рахунку. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., Арутюнова Т.А. 

Термін виконання: до 30.09.2018 р. 

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

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про Положення «Про преміювання 

науково-педагогічних працівників Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за підсумками 

роботи за рік» П ДонНУЕТ 04-04-2018. Положення розроблено з метою 

визначення порядку преміювання науково-педагогічних працівників 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 



 

 

Туган-Барановського, крім тих, які працюють в Університеті за сумісництвом, 

за підсумками роботи за рік. 

Положення розроблено відповідно до статті 57 Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, статті 6 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII, № 78 від 31.01.2001 

р. і № 1222 від 19.08.2002 р., Конституції України та інших нормативно-

правових актів. Положення визначає умови  преміювання науково-

педагогічних працівників університету та  порядок преміювання. 

Положення було розміщено на сайті Університету для попереднього 

обговорення та внесення пропозицій. 

Голосували: «за» - 15, «проти»- 2, «утрималися» - 3. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити Положення «Про преміювання науково-педагогічних 

працівників Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського за підсумками роботи за рік» П ДонНУЕТ 04-

04-2018 більшістю голосів. 

VІ.СЛУХАЛИ: першого проректора ДонНУЕТ Никифорова Р.П. з 

інформацією про нову редакцію теми дисертаційної роботи старшого 

викладача кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання  Шеїної А.В. 

Дисертаційна робота подається на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Нова назва обґрунтована 

рецензією на дисертаційну роботу, яку було надано під час проведення 

наукового семінару, та узгоджена з науковим керівником здобувача. На 

підставі рішення кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання  

(протокол № 18 від 12.06. 2018) пропонується затвердити нову редакцію теми, 

а саме:  «Наукове обґрунтування параметрів різання рослинної сировини та 

удосконалення конструкцій овочерізального обладнання». 

  УХВАЛИЛИ: 

6.1.Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – Процеси та 

обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв 

старшого викладача кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання  

Шеїної А.В. в такій редакції: «Наукове обґрунтування параметрів різання 

рослинної сировини та удосконалення конструкцій овочерізального 

обладнання». 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про надання дозволу 

керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії кандидату 

наук з числа науково-педагогічних працівників Університету. 

Згідно з поданням кафедри економіки та Вченої ради навчально-

наукового інституту економіки та підприємництва пропонується надати дозвіл 

на здійснення керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальностями 051 “Економіка”, 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” в.о.завідувача кафедри економіки, 



 

 

канд.екон.наук, доцентом Бочаровою Ю.Г., рівень наукової активності якої 

протягом останніх  п’яти років засвідчується наявністю наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science Core Collection, у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, виданих монографій.  

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про надання дозволу 

керівництва здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 

в.о.завідувача кафедри економіки, канд.екон.наук, доценту Бочаровій Ю.Г. 

взяти  до відома. 

7.2. Дозволити в.о.завідувача кафедри економіки, канд.екон.наук, 

доценту Бочаровій Ю.Г. здійснювати керівництво здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальностями 051 “Економіка”, 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміну наукових 

керівників здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. У зв’язку зі 

змінами в особовому складі ДонНУЕТ, а саме звільненням  Волошиної 

Світлани Василівни, канд.екон.наук, доцента  кафедри економіки,  необхідно 

змінити наукового керівника Москаленко К.С., аспіранта 3-го року навчання 

без відриву від виробництва за державним замовленням. Рішенням кафедри 

економіки  (протокол №1 від 29.08.2018 р.), Вченої ради навчально-наукового 

інституту економіки та підприємництва (протокол №1 від 29.08.2018 р.) 

пропонується затвердити науковим керівником Москаленко Катерини 

Сергіївни Бочарову Юлію Геннадіївну, канд. екон. наук, доцента.  

У зв’язку зі звільненням доктора економічних наук, доцента Бавико О.Є. 

необхідно змінити наукового керівника Бондарчук М.Є., аспіранта 2-го року 

навчання з відривом від виробництва за державним замовленням. Рішенням 

кафедри підприємництва та торгівлі (протокол №1 від №1 від 29.08.2018 р.), 

Вченої ради навчально-наукового інституту економіки та підприємництва 

(протокол №1 від 29.08.2018 р.) пропонується затвердити науковим 

керівником Бондарчук Марії Євгенівни Волошину Світлану Василівну, канд. 

екон. наук, доцента.  

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

керівників здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії взяти до відома. 

8.2. Науковим керівником Москаленко К.С., аспіранта 3-го року 

навчання без відриву від виробництва за державним замовленням,  призначити 

к.е.н., доцента Бочарову Ю.Г. Підготувати необхідні накази.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 05.09.2018 р. 



 

 

8.3. Науковим керівником Бондарчук М.Є., аспіранта 2-го року навчання 

з відривом від виробництва за державним замовленням,  призначити к.е.н., 

доцента Волошину С.В. Підготувати необхідні накази.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 05.09.2018 р. 

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

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

Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення (підрозділу) для іноземців 

та осіб без громадянства. Відповідно до Порядку організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженому 

наказом МОНУ від 01.11.2013 р. № 1541 “Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства” після успішного 

закінчення підготовчого факультету іноземці отримують свідоцтво про 

закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та 

осіб без громадянства. Свідоцтва виготовляються навчальними закладами за 

зразком згідно з додатком до вищевказаного Порядку. При цьому дизайн 

бланка затверджується Вченою радою закладу вищої освіти. 

УХВАЛЮЄ: 

9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення (підрозділу) для іноземців 

та осіб без громадянства взяти до відома. 

9.2. Затвердити бланк Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення 

(підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства. 

Х. СЛУХАЛИ: першого проректора Никифорова Р.П. з інформацією 

про затвердження  ліцензійної справи освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» 

спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська».   

УХВАЛИЛИ: 

10.1 3атвердтти справу щодо ліцензування освітньої діяльності на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» 

спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська». 

ХІ. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Шапран Д.П.  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) ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 

червня 2017 року), 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: 

Лохман Н. В. –  на посаду завідувача кафедри економіки і бізнесу; 

Волошину С. В. –  на посаду завідувача кафедри підприємництва і 

торгівлі. 

 2) рекомендовано на вакантні посади професорів та доцентів: 

Хорольського В.П. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

Ґудзя Ю.Ф. – на посаду доцента кафедри фінансів та банківської 

справи; 

Карабазу І.А. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

Удовиченко Г.М. – на посаду доцента кафедри іноземної філології 

та перекладу; 

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

Шендригоренко М.Т. – на посаду доцента кафедри обліку та 

аудиту; 

Юнацького М. О. – на посаду доцента кафедри фінансів та 

банківської справи; 

Роженко О. В. – на посаду доцента кафедри підприємництва і 

торгівлі; 

Скляр Н.М. – на посаду доцента кафедри підприємництва і 

торгівлі; 

Лисевича С. Г. – на посаду доцента кафедри економіки; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Слащеву А.В. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Сімакову О. О. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Попову С. Ю. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Назаренко І. А. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи. 

 

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: Каминський П.Д. 

– голова комісії, Гудзь Ю.Ф., Гакова М.В. – члени комісії. 

 (Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

роздано бюлетенів – 20; 



 

 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«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 П.Д. Каминським результатів 

таємного голосування щодо обрання претендентів на посади: 

1) Волошина С.В. – на посаду завідувача кафедри підприємництва і 

торгівлі: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №1 лічильної комісії додається). 

2) Лохман Н. В. –  на посаду завідувача кафедри економіки і бізнесу: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №2 лічильної комісії додається). 

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

загальноінженерних дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №3 лічильної комісії додається). 

4) Ґудзь Ю.Ф. – на посаду доцента кафедри фінансів та банківської 

справи: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №4 лічильної комісії додається). 

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

та публічного адміністрування: 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 



 

 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №5лічильної комісії додається). 

6) Удовиченко Г.М. – на посаду доцента кафедри іноземної філології та 

перекладу: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

недійсних бюлетенів - немає. 

(Протокол №6 лічильної комісії додається). 

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

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №7лічильної комісії додається). 

8) Юнацький М. О. – на посаду доцента кафедри фінансів та банківської 

справи 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №8 лічильної комісії додається). 

9) Шендригоренко М.Т. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №9 лічильної комісії додається). 

10) Роженко О. В. – на посаду доцента кафедри підприємництва і 

торгівлі 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №10  лічильної комісії додається). 

11) Скляр Н.М. – на посаду доцента кафедри підприємництва і торгівлі 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 



 

 

 (Протокол №11 лічильної комісії додається). 

12) Лисевич С. Г. – на посаду доцента кафедри економіки 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 19; 

«проти» - 1; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №12 лічильної комісії додається). 

13) Горяйнова Ю.А. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №13 лічильної комісії додається). 

14) Слащева А.В. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №14лічильної комісії додається). 

15) Сімакова О. О. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи 

«роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №15 лічильної комісії додається). 

16) Попова С. Ю. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №16  лічильної комісії додається). 

17) Назаренко І. А. – на посаду доцента кафедри технології в 

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи 

роздано бюлетенів – 20; 

виявилося бюлетенів в урні – 20;  

«за» - 20; 



 

 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №17 лічильної комісії додається). 

 

 Надійшла пропозиція затвердити результати таємного голосування 

підняттям рук. (Відбулося відкрите голосування). 

 Результати відкритого голосування:  

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

 «утрималися» - немає. 

 Результати таємного голосування затверджено одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраними на посади за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

Лохман Н. В. –  на посаду завідувача кафедри економіки і бізнесу; 

Волошину С. В. –  на посаду завідувача кафедри підприємництва і 

торгівлі; 

Хорольського В.П. – на посаду професора кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

Ґудзя Ю.Ф. – на посаду доцента кафедри фінансів та банківської справи; 

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

публічного адміністрування; 

Удовиченко Г.М. – на посаду доцента кафедри іноземної філології та 

перекладу; 

Шевченко Л.Я. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту за 

конкурсом; 

Шендригоренко М.Т. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту; 

Юнацького М. О. – на посаду доцента кафедри фінансів та банківської 

справи; 

Роженко О. В. – на посаду доцента кафедри підприємництва і торгівлі; 

Скляр Н.М. – на посаду доцента кафедри підприємництва і торгівлі; 

Лисевича С. Г. – на посаду доцента кафедри економіки; 

Горяйнову Ю.А. – на посаду доцента кафедри технології в ресторанному 

господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Слащеву А.В. – на посаду доцента кафедри технології в ресторанному 

господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Сімакову О. О. – на посаду доцента кафедри технології в ресторанному 

господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Попову С. Ю. – на посаду доцента кафедри технології в ресторанному 

господарстві та ресторанної і готельної справи; 

Назаренко І. А. – на посаду доцента кафедри технології в ресторанному 

господарстві та ресторанної і готельної справи. 

 



 

 

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

рекомендацію від ДонНУЕТ кадидатур на отримання відзнаки криворізького 

міського голови для обдарованих дітей та молоді.  

Запропоновано такі кандидатури: Бочарова Юлія Геннадіївна, к.е.н., 

доцент – у номінації «За наукові досягнення» (характеристика додається); 

Макєєва Олександра Олегівна, студентка магістратури ННІЕП – у номінації 

«За наукові досягнення» (характеристика додається); Єременко Кирило 

Володимирович, студент магістратури ННІУА – у номінації «За наукові 

досягнення» (характеристика додається). 

УХВАЛИЛИ:  

12.1. Рекомендувати на отримання відзнаки криворізького міського 

голови для обдарованих дітей та молоді в номінації «За наукові досягнення» 

такі кандидатури:  

12.1.1. Бочарову Юлію Геннадіївню, к.е.н., доцента, в.о. завідувача 

кафедри економіки ДонНУЕТ; 

12.1.2. Макєєву Олександру Олегівну, студентку магістратури ННІЕП; 

12.1.3. Єременка Кирила Володимировича, студента магістратури 

ННІУА. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                  Д.П. Шапран 

 

 
 

 

 
 

 

 


