
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання № 1 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

30.08.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 17 осіб із 22 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Вибори голови Вченої ради – доповідач Богатирьова Г.А. 

2. Про обрання на вакантні посади за конкурсом – доповідач 

Богатирьова Г.А. 

3. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України – доповідач 

Кожухова Т.В. 

4. Про затвердження навчального плану та графіка навчального 

процесу підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО на 2019-2020 н.р. – 

доповідач Кожухова Т.В. 

5. Про зміни умов преміювання науково-педагогічних працівників 

ДонНУЕТ за публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз 

Scopus та Web of Science – доповідач Кожухова Т.В. 

6. Про затвердження Положення про студентські наукові гуртки – 

доповідач Кожухова Т.В. 

7. Про затвердження Положення про порядок підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії у ДонНУЕТ – доповідач Кожухова 

Т.В. 

8. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених – доповідач Кожухова Т.В. 

9. Про затвердження навчальних планів Краматорського коледжу 

ДонНУЕТ та Маріупольського коледжу ДонНУЕТ – доповідач Никифоров 

Р.П. 

10. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р. – 

доповідач Чернега О.Б. 

11. Про зміни у складі Вченої ради ДонНУЕТ – доповідач Богатирьова 

Г.А. 

12. Про призначення здобувачам ВО муніципальної іменної стипендії 

ім. Г.І. Гутовського – доповідач Никифоров Р.П. 

13. Про призначення відзнаки Криворізького міського голови для 

обдарованих дітей та молоді – доповідач Никифоров Р.П. 

 



І. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. про 

вибори голови Вченої ради університету.  

Відповідно до Положення про Вчену раду відбулося таємне 

голосування щодо обрання голови Вченої ради за кандидатуру Чернеги О.Б. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію у 

складі: Коренця О.М., Горіної Г.О., Яковенко Ю.В. 

Відбулося таємне голосування. 

Оголошення головою лічильної комісії Коренцем Ю.М. результатів 

таємного голосування щодо висунення кандидатури Чернеги О.Б. на посаду 

голови Вченої ради університету: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» – 17; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію ученого секретаря взяти до відома.  

1.2. За результатами таємного голосування кандидатуру Чернеги О.Б. 

на посаду голови Вченої ради університету підтримано 17 голосами (проти - 

0, недійсних бюлетенів – 0, підтримано одноголосно). 

1.3. Рекомендувати кандидатуру Чернегу Оксану Богданівну на посаду 

голови Вченої ради Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

ІІ. 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) 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: 

Бочарову Ю.Г. – на посаду завідувача кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин; 

 2) рекомендовано на вакантні посади професорів та доцентів: 

1) Лохман Н.В. –  на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу; 

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

3) Серебренікова В.М. – на посаду доцента кафедри загально 

інженерних дисциплін та обладнання; 

4) Омельченко О.В. - на посаду доцента кафедри загальноінженерних 



дисциплін та обладнання; 

5) Барабанову В.В. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування;  

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) Іванову Н.С. – на посаду професора кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

9) Штик Ю.В. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту; 

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

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

12) Бочарову Ю.Г. – на посаду завідувача кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин;  

13) Лисевич Ю.Г. – на посаду доцента кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін;  

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

16) Сіняговську І.Ю. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

справи; 

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

банківської справи; 

22) Ніколайчук О.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

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

країнознавства; 

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

країнознавства; 

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

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 



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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи. 

30) Погребняка А.В. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

31) Возняка А.В. – на посаду доцента 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: Коренця Ю.М. – 

голова комісії,Горіну Г.О., Яковенко Ю.В. – члени комісії. 

 (Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

 «за» - 17; 

«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 Ю.М. Коренцем результатів 

таємного голосування щодо обрання претендентів на посади: 

1) Лохман Н.В. –  на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №1 лічильної комісії додається). 

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

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №2 лічильної комісії додається). 

3) Серебреніков В.М. – на посаду доцента кафедри загально 

інженерних дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 



 (Протокол №3 лічильної комісії додається). 

4) Омельченко О.В. - на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №4 лічильної комісії додається). 

5) Барабанова В.В. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №5лічильної комісії додається). 

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

менеджменту та публічного адміністрування: 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

недійсних бюлетенів - немає. 

(Протокол №6 лічильної комісії додається). 

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

та публічного адміністрування: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №7лічильної комісії додається). 

8) Іванова Н.С. – на посаду професора кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №8 лічильної комісії додається). 

9) Штик Ю.В. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 



«утрималися» - немає. 

 (Протокол №9 лічильної комісії додається). 

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

аудиту: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №10  лічильної комісії додається). 

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

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №11 лічильної комісії додається). 

12) Бочарова Ю.Г. – на посаду завідувача кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №12 лічильної комісії додається). 

13) Лисевич Ю.Г. – на посаду доцента кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №13 лічильної комісії додається). 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №14 лічильної комісії додається). 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

«роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  



«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №15 лічильної комісії додається). 

16) Сіняговська І.Ю. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №16  лічильної комісії додається). 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

 (Протокол №17 лічильної комісії додається). 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №18 лічильної комісії додається). 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №19 лічильної комісії додається). 

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

справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №20 лічильної комісії додається). 



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

банківської справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 21 лічильної комісії додається). 

22) Ніколайчук О.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 22 лічильної комісії додається). 

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

країнознавства: 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 23 лічильної комісії додається). 

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

країнознавства: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 24 лічильної комісії додається). 

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

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 25 лічильної комісії додається). 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 



«утрималися» - немає. 

(Протокол № 26 лічильної комісії додається). 

 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 27 лічильної комісії додається). 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 28 лічильної комісії додається). 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол № 29 лічильної комісії додається). 

30) Погребняк А.В. – на посаду професора кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 2; 

«проти» - 14 

«утрималися» - немає; 

«недійсних» - 1. 

(Протокол № 30 лічильної комісії додається). 

31) Возняк А.В. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» - 1; 

«проти» - 15; 

«утрималися» - немає; 

«недійсних» - 1. 

(Протокол № 31 лічильної комісії додається). 



 

 Надійшла пропозиція затвердити результати таємного 

голосування підняттям рук. (Відбулося відкрите голосування). 

 Результати відкритого голосування:  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

 «утрималися» - немає. 

 Результати таємного голосування затверджено одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраними на посади за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

1) Лохман Н.В. –  на посаду доцента кафедри економіки та бізнесу; 

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

3) Серебренікова В.М. – на посаду доцента кафедри загально 

інженерних дисциплін та обладнання; 

4) Омельченко О.В. - на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

5) Барабанову В.В. – на посаду доцента кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування;  

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) Іванову Н.С. – на посаду професора кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; 

9) Штик Ю.В. – на посаду доцента кафедри обліку та аудиту; 

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

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

12) Бочарову Ю.Г. – на посаду завідувача кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин;  

13) Лисевич Ю.Г. – на посаду доцента кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін;  

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

16) Сіняговську І.Ю. - на посаду доцента кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 

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

українознавства та соціально-правових дисциплін; 



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

справи; 

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

банківської справи; 

22) Ніколайчук О.А. – на посаду доцента кафедри туризму та 

країнознавства; 

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

країнознавства; 

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

країнознавства; 

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

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи; 

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

ресторанному господарстві та ресторанної і готельної справи. 

2.2. За результатами таємного голосування щодо обрання на посади 

завідувачів кафедр, професорів та доцентів вважати такими, що не обрані за 

конкурсом: 

1) Погребняка А.В. – на посаду професора кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

2) Возняка А.В. – на посаду доцента кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України Горіної 

Г.О., Слободянюк Н.О. (звіти додаються). 

УХВАЛИЛИ: атестувати стипендіатів Кабінету Міністрів України 

Горіну Г.О., Слободянюк Н.О. 

ІV. 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 2019-2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію 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 2019-2020 н.р. узяти до 

відома. 

4.2. Затвердити навчальний план та графік навчального процесу 

підготовки іноземних студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2019-

2020 н.р. 



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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. «Про зміни умов 

преміювання науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ за публікації у 

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science». 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію проректора про зміни умов преміювання  науково-

педагогічних працівників ДонНУЕТ за публікації у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science, взяти  до відома. 

5.2. Внести зміни до п. 4.2 постанови Вченої ради від 27.12.2017 р. № 7, 

виклавши їх  у такій редакції:  

«Здійснювати преміювання науково-педагогічних працівників 

ДонНУЕТ у розмірі 5000 гривень за публікації у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science, за умови виконання таких 

вимог: 1) перший автор публікації є штатним науково-педагогічним 

працівником ДонНУЕТ; 2) стаття у 

наукометричних базах Scopus та Web of Science індексується під назвою 

ДонНУЕТ.  

Здійснювати преміювання науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ 

після появи пяти публікацій у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science, у розмірі 5000 гривень». 

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

міжнародних звязків та розвитку Кожухової Т.В. про Положення “Про 

студентські наукові гуртки Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського” П ДонНУЕТ 03.02-

08-2019 (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних звязків та розвитку Кожухової Т.В. про Положення “Про 

студентські наукові гуртки Донецького національного університету 

економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського” П ДонНУЕТ 

03.02-08-2019, взяти  до відома. 

6.2. Затвердити Положення П ДонНУЕТ 03.02-08-2019 “Про 

студентські наукові гуртки Донецького національного університету 

економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського”. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження та 

введення в дію Положення “Про студентські наукові гуртки Донецького 

національного університету економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-

Барановського” П ДонНУЕТ 03.02-08-2019. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження змін та 

введення в дію нових Положень СМЯ ДонНУЕТ 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 



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

міжнародних звязків та розвитку Кожухової Т.В. про Положення “Про 

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського” П ДонНУЕТ 03.01-02-2019 (доповідь додається). 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних звязків та розвитку Кожухової Т.В. про Положення “Про 

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського” П ДонНУЕТ 03.01-02-2019 взяти  до відома. 

7.2. Затвердити Положення П ДонНУЕТ 03.01-02-2019 “Про порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського”. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження та 

введення в дію Положення “Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського” П ДонНУЕТ 03.01-

02-2019. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження змін та 

введення в дію нових Положень СМЯ ДонНУЕТ 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. «Про результати першого 

етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати першого 

етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених взяти до відома. 

8.2. 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; 

8.3. 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. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін – 12 вересня 2019 року. 

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

затвердження навчальних планів і освітніх програм Маріупольського 

коледжу ДонНУЕТ (доповідь додається). 

 УХВАЛИЛИ: 

9.1. Затвердити навчальні плани Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

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

спеціальностями:  

 - 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізації: 

«Економіка підприємства»; «Товарознавство і комерційна діяльність»; 

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

 - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація 

«Фінанси і кредит». 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію першого проректора ДонНУЕТ Никифорова Р.П. про 

затвердження навчальних планів і освітніх програм Маріупольського 

коледжу ДонНУЕТ взяти до відома.  

9.2. Затвердити навчальні плани і освітні програми Маріупольського 

коледжу ДонНУЕТ за спеціальностями:  

 - 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізації: 

«Економіка підприємства»; «Товарознавство і комерційна діяльність»; 



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

 - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація 

«Фінанси і кредит». 

Результати відкритого голосування щодо затвердження навчальних 

планів і освітніх програм Маріупольського коледжу ДонНУЕТ: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

Х. СЛУХАЛИ: в.о. ректора Чернегу О.Б. щодо затвердження плану 

роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р. (план додається). 

10.1. Інформацію Чернеги О.Б. прийняти до відомаю 

10.2. Затвердити плану роботи Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження плану роботи 

Вченої ради ДонНУЕТ: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

ХІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Богатирьової Г.А. про 

зміни у складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Керуючись Законом України «Про вищу освіту», Статутом 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Положенням ДонНУЕТ про 

Вчену раду, на підставі рішення Вченої ради ДонНУЕТ від 11.10.2018 року 

«Про зміни в складі Вченої ради» Вчена рада та рішення зборів трудового 

колективу від 29.08.2019 р. ввести до складу Вченої ради:  

1) виборних представників від науково-педагогічних працівників з 

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

Лохман Н.В. – доцента кафедри економіки та бізнесу, доцента, к.е.н. 

Іванову Н.С. – професора кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування, доцента, д.е.н. 

Хорольського В.П. – професора кафедри загально інженерних 

дисциплін та обладнання, д.т.н. 

Бочарову Ю.Г. - завідувача кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, д.е.н., доцента. 

Волошину С.В. – завідувача кафедри підприємництва і торгівлі, к.е.н., 

доцента. 

Остапенко С.А. – завідувача кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін, доцента, к.пед.н. 

Слободянюк Н.О. – завідувача кафедри фінансів і банківської справи, 

доцента, д.е.н. 

2) виборних представників до Вченої ради з числа інших представників 

ДонНУЕТ, що працюють у ньому на постійній основі: 



Снігур К.В. – в.о. керівника навчального відділу 

Літус О.Є. – керівника відділу інноваційних освітніх технологій 

3) виборних представників до Вченої ради з числа аспірантів: 

Яковенко Ю.В. – аспіранта ДонНУЕТ. 

11.2. Затвердити остаточний склад Вченої ради строком на п’ять років 

у кількості 22 осіб з представництвом працівників з числа науково-

педагогічних працівників, що працюють у ВНЗ на постійній основі, – 76 

відсотків, представників від студентів і аспірантів – 10 відсотків. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу Вченої 

ради ДонНУЕТ: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про клопотання щодо призначення здобувачам ВО 

муніципальної іменної стипендії ім. Г.І. Гутовського на 1-ий семестр 2019-

2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

12. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про призначення 

здобувачам ВО муніципальної іменної стипендії ім. Г.І. Гутовського на 1-ий 

семестр 2019-2020 н.р. взяти до відома. 

12.1. Затвердити кандидатуру Шерстюк Катерини Олегівни, здобувача 

вищої освіти групи МЕВ-19ма ННІЕУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання муніципальної іменної стипендії ім. Г.І. 

Гутовського на 1-ий семестр 2019-2020 н.р.. 

12.2. Надіслати до Криворізької міської ради необхідні документи.  

Термін: до 03.09.2019 р. 

Відповідальні: в.о. директора ННІЕУА. 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про клопотання щодо призначення відзнаки Криворізького 

міського голови для обдарованих дітей та молоді (доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ:  

13. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про призначення 

відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді 

взяти до відома. 

13.1. Затвердити кандидатуру Бойченко Анастасії Олександрівни, 

здобувача вищої освіти групи ПТБД-19ма ННІЕУА, як претендента від 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського на призначення відзнаки Криворізького міського 

голови для обдарованих дітей та молоді. 

13.2. Затвердити кандидатуру Шокер Римми Ігорівни, здобувача вищої 

освіти групи ФІН-19ма ННІЕУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-



Барановського на призначення відзнаки Криворізького міського голови для 

обдарованих дітей та молоді. 

4. Надіслати до Криворізької міської ради необхідні документи.  

Термін: до 20.09.2019 р. 

Відповідальні: в.о. директора ННІЕУА. 

 

 
 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


