
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

24.09.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 19 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Затвердження плану публікацій статей у наукових виданнях, що 

індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, Copernicus, 

а також в інших наукометричних базах та за кордоном – доповідач проректор 

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

Кожухова Т.В. 

2. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних 

планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії – доповідач проректор з науково-педагогічної 

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

3. 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. 

4. Про організацію профорієнтаційної роботи Навчально-наукових 

інститутів Університету – доповідачі директори ННІ. 

5. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

6. Виконання рішень Вченої ради за вересень 2020-2021 н.р. – 

доповідач учений секретар Богатирьова Г.А. 

7. Про затвердження Положення про проєктну діяльність П ДонНУЕТ 

02.02-16–2020 – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б. 

8. Про затвердження кошторису студради ДонНУЕТ на 2020 р. – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

9. Про затвердження кандидатур на відзнаку мера Кривого Рогу 

студентам вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації – доповідач 

Никифоров Р.П. 

 

 



 

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

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

публікації статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними 

системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших 

наукометричних базах та за кордоном (доповідь додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження  

плану публікації статей у наукових виданнях, що індексуються 

наукометричними системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в 

інших наукометричних базах та за кордоном шляхом підняття рук. 

Результати голосування: 

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

публікації статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними 

системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших 

наукометричних базах та за кордоном, взяти  до відома. 

1.2. Затвердити план публікації статей у наукових виданнях, що 

індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, 

Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном. 

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

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

індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи та 

тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи та 

тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

взяти до відома. 

2.2. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів. 

2.3. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів ДонНУЕТ у такій 

редакції: 

- ВОРОБЙОВА Юлія Миколаївна – “Розвиток інноваційного 

підприємництва в Україні” (спеціальність 051 “Економіка”);  

- ГЛАДКОВА Ірина Олександрівна - “Оцінка якості життя населення 

промислових регіонів в умовах сталого розвитку економіки” (спеціальність 

051 “Економіка”). 



ІІІ. 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). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради 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” 

шляхом підняття рук. Результати голосування: 

«за» - 19; 

«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 

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. 

3.2. 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”. 

ІV. СЛУХАЛИ: інформацію директорів ННІ про організацію 

профорієнтаційної роботи у 2020-2021 навчальному році (доповіді 

додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Доповіді «Про організацію профорієнтаційної роботи у 2020-2021 

навчальному році» прийняти до відома. 

4.2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів профорієнтаційної 

роботи у 2020-2021 навчальному році (з урахуванням карантинних 

обмежень).  

Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р. 

4.3. Розробити інформаційний пакет іміджевого контенту для 

соцмедійного додатку створення та поширення відеофайлів та онлайн-

трансляцій «TikTok» 

Відповідальні: Снігур К., директори ННІ 

Термін виконання: до 20.10.2020 

4.4. Організувати та забезпечити участь школярів, НПП та кафедр у 

«Осінньому тижні знань», який проводиться на рівні Університету під час 

осінніх канікул школярів 



Відповідальні: Снігур К., директори ННІ 

Термін виконання: до 20.10.2020 

 

4.5. Забезпечити під’єднання здобувачів ВО Маріупольського та 

Краматорського коледжів до офіційних іміджевих сторінок Університету у 

соціальних мережах. 

Відповідальні: Зінченко В.М., директори коледжів, Хаврова К.С. 

Термін виконання: до 20.10.2020 

4.6. Заслухати на Вченій раді Університету звіт про стан 

профорієнтаційної роботи за І семестр 2020-2021  н.р. 

V. СЛУХАЛИ: 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» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. 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. 

5.2. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору 

проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за 

рахунок коштів державного бюджету України, починаючи з 2021 року, та 

подати до Міністерства освіти і науки України такий проект: 

“Розвиток інноваційної інфраструктури України на основі Quadruple 

helix model”, секція “Економічні перетворення; демографічні зміни та 

благополуччя суспільства”, керівник проекту – доктор економічних наук, 

доцент Бочарова Юлія Геннадіївна. 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про результати 

першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 

розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного 

бюджету України, починаючи з 2021 року шляхом підняття рук. Результати 

голосування: 

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

Г.А. про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського за вересень 2020-2021 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у вересні 2020-2021 н.р.» 

взяти до відома. 



6.2. Розробити перелік нових послуг, що входять до платних послуг 

(крім освітніх), розрахувати їх вартість та запровадити надання цих послуг 

Університетом.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: до кінця жовтня 2020 р. 

6.3. Відділу інноваційних освітніх технологій розробити пропозиції 

щодо запобігання збільшенню ризиків порушення вимог законодавства в 

сфері освіти та підготувати пропозиції щодо удосконалення СМЯ 

Університету відносно результатів самооцінки на відповідність Концепції 

досконалості EFQM. 

Відповідальний: Літус О.Є. 

Термін виконання: жовтень 2020 р. 

6.4. Завершити процес опублікування кафедральних монографій 

відповідно до плану роботи Університету за 2020 рік. 

Відповідальні: Бочарова Ю.Г, Омельченко О.В., Шендригоренко М.Т. 

Термін виконання: листопад 2020 р. 

6.5. З метою забезпечення участі викладачів у галузевих конкурсних 

комісіях надіслати офіційні листи щодо включення НПП ДонНУЕТ до складу 

галузевих конкурсних комісій  базових закладів вищої освіти. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

VІІ. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. щодо 

затвердження Положення про проєктну діяльність П ДонНУЕТ 02.02-16–

2020. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. прийняти о відома. 

7.2. Затвердити Положення про проєктну діяльність П ДонНУЕТ 02.02-

16–2020. 

7.3. Оприлюднити нове положення на електронному ресурсі оffice 365 

та на сайті Університеті. 

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є. 

Термін виконання: до 10.10.2020 

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

про затвердження кошторису студради ДонНУЕТ на 2020 р. (доповідь 

додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

кошторису студради ДонНУЕТ на 2020 р. шляхом підняття рук. Результати 

голосування: 

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 



8.2. Затвердити кошторис Студентського самоврядування ДонНУЕТ на 

2020 рік у сумі 30676,00 грн. 

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

подання кандидатур на відзнаку мера Кривого Рогу студентам вищих 

навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації.. 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 

9.2. Затвердити кандидатуру Яковенко Ю.В., аспіранта на отримання 

відзнаки мера за наукові дослідження; кандидатуру Лядської В.В., здобувача 

вищої освіти за інтелектуальні досягнення. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       Р.П. Никифоров 

 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


