
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

30.09.2019 

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. Про роботу Ради молодих учених Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – 

доповідач Кожухова Т.В. 

2. 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 - 

доповідач Кожухова Т.В. 

3. Про роботу приймальної комісії у 2019-2020 н.р. – доповідач 

Коренець Ю.М. 

4. Затвердження обсягів фінансування запланованих заходів з нагоди 

100-річного ювілею Університету – доповідач Чернега О.Б. 

5. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних 

планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії – доповідач Кожухова Т.В. 

6. Затвердження плану подання проектів на конкурс МОНУ – 

доповідач Кожухова Т.В. 

7. Затвердження заявок на проведення міжнародних конференцій 

ДонНУЕТ з обґрунтуванням необхідності фінансування за рахунок 

бюджетних коштів – доповідач Кожухова Т.В. 

8. Затвердження плану включення наукових видань Університету до 

міжнародних наукометричних баз – доповідач Кожухова Т.В. 

9. Затвердження показників Стратегії (до 23-х у 2019 р.) відповідно до 

кількості НДР у розрізі спеціальностей, напрямів роботи міжгалузевих 

науково-дослідних лабораторій, НДР, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету - доповідач Кожухова Т.В. 

10. Про стан підготовки акредитаційної справи спеціальності 142 

«Енергетичне машинобудування» - доповідач Омельченко О.В. 

11. Затвердження правил користування бібліотекою ДонНУЕТ 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про роботу Ради молодих 

учених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського (доповідь додається). 



УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В про роботу Ради молодих учених 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, взяти  до відома. 

1.2. З метою підвищення результативності діяльності Ради молодих 

вчених пропонується: 

1.2.1. Забезпечити організацію та проведення воркшопів, присвячених 

проблемним питанням наукової діяльності молодих вчених ДонНУЕТ. 

Відповідальні: Штик Ю.В.  

Термін виконання – до 30. 12. 2019 р. 

1.2.2. Забезпечити організацію та проведення V міжнародної науково-

практичної конференції «Стратегії та інновації: актуальні управлінські 

практики» на базі відпочинку “Лісова” (вересень 2020 р.). 

Відповідальні: Штик Ю.В.  

Термін виконання – вересень 2020 р. 

ІІ. 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). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. 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. 

2.2. 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 (план 

додається). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального секретаря приймальної 

комісії Коренця Ю.М. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Коренця Ю.М., взяти до відома. 

3.2. Активізувати профорієнтаційну та агітаційну роботу протягом 

всього навчального року, особливу увагу приділити інформаційно-

роз'яснювальній діяльності щодо особливостей умов вступу до закладів 

вищої освіти України; доведення до вступників, їх батьків, місцевого 

населення інформації про Університет, його переваги, перелік 

спеціальностей, умови вступу та навчання різними способами: через 

зовнішню та внутрішню рекламу; шляхом регулярного представлення у 

засобах масової інформації, на веб-ресурсах, у соціальних мережах; участю у 

культурно-масових заходах різного рівня (районного, міського тощо). 



3.2.1. Своєчасно інформувати абітурієнтів про перелік конкурсних 

предметів для вступної кампанії наступного року, організувати при 

Університеті підготовчі курси для більш якісної підготовки абітурієнтів до 

тестування з предметів ЗНО.  

3.2.3. У зв’язку із впровадженням ЄВІ з іноземної мови для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за переважною більшістю 

спеціальностей Університету вчасно проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед випускників бакалавріату та доцільно 

організувати для них курси з цільової підготовки до ЄВІ. 

3.2.4. З метою додаткового залучення вступників проводити 

Університетом олімпіад за спеціальностями із нарахуванням додаткових 

балів за умови вступу до Університету, активізувати роботу з залучення 

школярів до участі у таких заходах. 

3.2.5. Особливу увагу приділити проведенню агітаційної роботи щодо 

набору на заочну форму здобуття освіти, у тому числі на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі 

серед випускників закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації міста та регіону.  

3.2.6. Активізувати агітаційну роботу серед випускників бакалавріату 

інших закладів вищої освіти з метою їх залучення до вступу на завершальний 

цикл навчання за ступенем магістра до ДонНУЕТ. 

3.2.7. Особливу увагу потрібно звернути на інформування молоді 

Донецької області про можливість вступу до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського на денну та заочну форми здобуття освіти в м. Маріуполі (до 

ННІБГ) та у м. Кривому Розі, у тому числі через Освітній центр «Донбас-

Україна» за спрощеною процедурою та для навчання за кошти державного 

бюджету. 

3.2.8. Абітурієнтів під час профорієнтаційної роботи та вступників, 

рекомендованих для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

інформувати про можливість надання їм цільових державних пільгових 

кредитів. 

ІV. СЛУХАЛИ: в.о. ректора Чернегу О.Б. про затвердження обсягів 

фінансування запланованих заходів з нагоди 100-річного ювілею 

Університету. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію в.о. ректора О.Чернеги взяти до відома. 

4.2. Затвердити обсяги фінансування запланованих заходів з нагоди 

100-річного ювілею Університету. 

V. 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:  

5. 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. 

5.1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів. 

5.2. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів ДонНУЕТ у такій 

редакції: 

- Грищук Оксана Анатоліївна  – “Формування логістичної системи 

морських  портів України в  умовах глобалізаційних процесів” (спеціальність 

051 “Економіка”); 

- Яковенко Юрій Вячеславович - “Кліматична міграція людського 

капіталу як чинник економічного розвитку України” (спеціальність 051 

“Економіка”); 

- Янковський Валерій Андрійович – “Інноваційно-технологічний 

розвиток механізму економічної безпеки підприємств” (спеціальність 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”). 

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

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

подання проектів на конкурс МОНУ (доповідь додається) 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

подання проектів на конкурс МОНУ, взяти  до відома. 

6.2. Затвердити план подання проектів на конкурс МОНУ. 

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

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

на проведення міжнародної конференції ДонНУЕТ з обґрунтуванням 

необхідності фінансування за рахунок бюджетних коштів (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

на проведення міжнародних конференцій ДонНУЕТ з обґрунтуванням 

необхідності фінансування за рахунок бюджетних коштів, взяти  до відома. 

7.2. Затвердити заявку на проведення міжнародної конференції 

ДонНУЕТ з обґрунтуванням необхідності фінансування за рахунок 

бюджетних коштів. 

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

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

включення наукових видань Університету до міжнародних наукометричних 

баз (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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



включення наукових видань Університету до міжнародних наукометричних 

баз, взяти  до відома. 

8.2. Затвердити план включення наукових видань Університету до 

міжнародних наукометричних баз. 

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

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

показників Стратегії відповідно до кількості НДР у розрізі спеціальностей, 

напрямів роботи міжгалузевих науково-дослідних лабораторій, НДР, що 

виконуються за рахунок коштів державного бюджету (доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

показників Стратегії  відповідно до кількості НДР у розрізі спеціальностей, 

напрямів роботи міжгалузевих науково-дослідних лабораторій, НДР, що 

виконуються за рахунок коштів державного бюджету, взяти  до відома. 

9.2. З метою забезпечення приведення запланованих показників 

кількості зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР у відповідність з кількістю НДР у 

розрізі спеціальностей, напрямів роботи міжгалузевих науково-дослідних 

лабораторій, НДР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету,  

затвердити такі показники: кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР у 2019 

р. - 17,  у 2020 р. – 23. 

Х. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. завідувача кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання Омельченка О.В. про стан підготовки 

акредитаційної справи спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Схвалити розроблений план підготовки до акредитації. 

10.2. Стан підготовки акредитаційної справи спеціальності 142 

«Енергетичне машинобудування» вважати задовільним. 

ХІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження правил користування бібліотекою 

ДонНУЕТ (текст додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформація прийняти до відома. 

11.2. Затвердити правила користування бібліотекою ДонНУЕТ. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження правил 

користування бібліотекою ДонНУЕТ: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 



 
 


