
ПРОТОКОЛ №2 

засідання №2 Вченої ради Донецького національного університету  

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

11.10.2018 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 22 особи з 32  

загального складу Вченої ради  

(реєстраційний аркуш додається) 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Д.П. Шапран 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про зміни складу Вченої ради. (Доп. Шапран Д.П.). 

2. Про рейтинг науково-педагогічних працівників. (Доп. 

Никифоров Р.П.). 

3. Звіт про виконання плану роботи Ради з питань запобігання та 

виявлення корупції у 2018 році. (Доповідач Возняк А.В.). 

4. Про затвердження навчального плану та графіка навчального процесу 

підготовки іноземних студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2018-

2019 н.р. (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про стан готовності до акредитації спеціальності “Енергетичне 

машинобудування» (Доп.Возняк А.В.). 

 

 

І. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради Шапран Д.П. 

про зміни в складі Вченої ради у зв’язку з кадровими змінами в Університеті. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вивести зі складу Вченої ради Бавико О.Є., Дорофєєву К.М., 

Колодяжну І.В. – у зв’язку зі звільненням з ДонНУЕТ;  Пісклову Т. С. – у 

зв’язку з вибуттям зі складу студентів. 

2. Увести до складу Вченої ради за посадами: Нєізвєстну О.В. – 

в.о. директора ННІЕУ; Лохман Н.В. – директора ННІБГ. 

3. Увести до складу Вченої ради виборних представників з числа 

завідувачів кафедр: Волошину С.В. – завідувача кафедри підприємництва та 

торгівлі; Тернова С.О. – завідувача кафедри вищої математики та 

інформаційних систем; Приймак Н.С. – завідувача кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування; Слободянюк Н.О. – завідувача 

кафедри фінансів та банківської справи. 

 



 4. Увести до складу Вченої ради Ткачова Степана, студента 2-го курсу 

ННІЕУ – виборного представника від студентського самоврядування. 

 5. Затвердити склад Вченої ради в кількості 32 особи. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

результати оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.Навчальному відділу провести вибіркову перевірку правильності 

розрахунку індивідуальних планів викладачів з високим (Хорольського В.П., 

Бондарчук М. Є., Іванової Н. С.) та низьким коефіцієнтом у рейтингу 

(Ястремської Н. М., Гігіна О. В.).  

Відповідальний: в. о.  керівника навчального відділу  К. В. Снігур. 

Термін виконання –  до 30.10.2018 р. 

2.2.При проведенні внутрішнього аудиту запланувати аудит заповнення 

викладачами індивідуальних планів та оформлення документації кафедр 

відповідно до положень СМЯ ДонНУЕТ. 

Відповідальний: керівник ВІОТ  О.Є. Літус. 

Термін виконання: до 30.06.2019 р. 

2.3.Директорам інститутів провести обговорення результатів 

оцінювання та рейтингу НПП на Вчених радах ННІ. Розглянути причини 

відсутності анкетування деяких академічних груп, невиконання 

індивідуального плану або низької оцінки викладачів здобувачами вищої 

освіти. Вжити заходів та звітувати щодо усунення в подальшій роботі 

виявлених недоліків у заповненні індивідуальних планів та форм звітності.  

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання: до 30.10.2018 р. 

2.4.Завідувачам кафедр провести обговорення результатів оцінювання та 

рейтингу НПП на засіданнях кафедр. Проаналізувати  причини невиконання 

індивідуального плану або низької оцінки викладачів здобувачами вищої 

освіти. При розподілі навантаження на кафедрі між НПП враховувати 

результати оцінювання діяльності викладача, рейтинг викладача.  

Відповідальні: завідувачи кафедр. 

Термін виконання: до 30.10.2018 р. 

2.5. Відділу інноваційних освітніх технологій  підготувати подання на 

преміювання 10 викладачів з найвищими балами у рейтингу. 

Відповідальний: керівник ВІОТ  О.Є. Літус. 

Термін виконання: до 15.10.2018 р. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: голову Ради з питань запобігання та виявлення 

корупції Возняка А.В. зі звітом про перебіг виконання плану роботи Ради з 

питань запобігання та виявлення корупції у 2018 році (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Звіт Возняка А.В. про перебіг виконання плану роботи Ради з питань 

запобігання та виявлення корупції у 2018 році взяти до відома. 

3.2. Вважати, що робота щодо запобігання та виявлення корупції в 

ДонНУЕТ здійснюється відповідно до плану. 



3.3. Заслухати підсумковий звіт про виконання плану роботи Ради з 

питань запобігання та виявлення корупції у 2018 році на засіданні Вченої ради 

в січні 2019 року. 

Відповідальний – Возняк А.В. 

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 2018-2019 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 2018-2019 н.р. узяти до відома. 

4.2. Затвердити навчальний план та графік навчального процесу 

підготовки іноземних студентів до вступу до закладів вищої освіти на 2018-

2019 н.р. 

V. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання  Возняка А.В. з питання про стан готовності до акредитації 

спеціальності «Енергетичне машинобудування» та висновок комісії з 

підготовки питання в складі Коренця Ю.М. і Никифорова Р.П. (Доповідь та 

висновок додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Вважати стан готовності до акредитації спеціальності «Енергетичне 

машинобудування» незадовільним. 

5.2. Заслухати питання про стан готовності до акредитації спеціальності 

«Енергетичне машинобудування» повторно на наступному засіданні Вченої 

ради. 

Відповідальний – Возняк А.В. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Д.П. Шапран 

 

 

 

 

 

 

 


