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засідання №3 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
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м. Кривий Ріг  

Присутні: 22 особи з 31загального  

складу Вченої ради  (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Д.П. Шапран 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження Програми розвитку ННІБГ. (Доповідає О.Б. Чернега). 

2. Про комісії Вченої ради. (Доповідає Чернега О.Б. ). 

3. Про стан готовності до акредитації спеціальності 142 Енергетичне 

машинобудування. (Доповідає Никифоров Р.П.). 

4. Про затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних 

планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії. (Доповідає Кожухова Т.В.). 

5. Про рекомендацію до друку монографії О.М.Романухи «Оформлення 

правового статусу сучасного українсько-російського кордону». (Доповідає 

Кожухова Т.В.). 

 

І. СЛУХАЛИ: в.о. ректора ДонНУЕТ Чернегу О.Б. про затвердження 

Програми розвитку ННІБГ (Програма рекомендована до затвердження на 

засіданні вченої ради ННІБГ, протокол  № 1  від 03  вересня 2018 р.).  

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності є структурним 

підрозділом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського. До складу Інституту входить кафедра 

економіки та бізнесу. Підготовка бакалаврів здійснюється за 2 напрямами 

підготовки відповідно до переліку 2018 р.: 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»;  241 «Готельно-ресторанна справа». У Програмі розвитку 

ННІБГ визначено стратегічні завдання розвитку ННІ та заходи щодо їх 

реалізації на 2018 – 2020 роки за такими напрямами: організація освітнього 

процесу, наукова та інноваційна діяльність, створення конкурентоздатного 

іміджу Інституту та Університету, а також очікувані результати від реалізації 

Програми.  (Повний текст Програми додається). 

 



УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Програму розвитку Навчально-наукового інституту 

бізнесу та гостинності  Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2018 – 2020 роки. 

ІІ. СЛУХАЛИ: в.о. ректора ДонНУЕТ Чернегу О.Б. про оновлення 

складу постійних комісій Вченої ради. Згідно з Положенням Вченої ради 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, для забезпечення своєї 

діяльності Вчена рада формує постійні комісії, визначає їх перелік, 

компетенції та повноваження.  

         Постійні комісії Вченої ради було створено для підготовки проектів 

рішень з відповідних питань на основі проведення попереднього аналізу та 

експертизи стану окремих напрямів роботи університету, а також для 

здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень (протокол Вченої ради 

№1 від 31.08.2017 року). У зв’язку зі змінами в складі Вченої ради (протокол 

засідання Вченої ради №2 від 11.10.2018 р.) виникла потреба в оновленні 

складу постійних комісій Вченої ради. 

Запропонувала затвердити оновлений склад постійних комісій Вченої 

ради. 

УХВАЛИЛИ:  

2. Затвердити оновлений склад постійних комісій Вченої ради, а саме:   

2.1.  Комісія зі стратегічних питань і розвитку Університету: 

Никифоров Р.П., Коренець Ю.М.,  Нєізвєстна О.В., Кожухова Т.В. 

2.2. Комісія з навчально-методичної роботи: Никифоров Р.П., 

Волошина С.В., Літус О.Є., Снігур К.В. 

  2.3. Комісія з інформатизації Університету: Никифоров Р.П., 

Коренець Ю.М. 

2.4. Комісія з гуманітарних питань: Каминський П.Д., Шульженко І.В., 

Остапенко С.А., Романуха О.М., Ткачов С.С. 

2.5. Фінансово-бюджетна комісія: Пухальська В.Г., Кожухова Т.В., 

Горяйнова Ю.А. 

2.6. Комісія з питань міжнародної співпраці: Кожухова Т.В., 

Широкова М.С., Бочарова Ю.Г. 

2.7. Комісія з наукової роботи: Кожухова Т.В., Горіна Г.О., 

Слободянюк Н.О., Ніколенко К.В., 

2.8. Комісія з профорієнтаційної роботи: Кожухова Т.В., Никифоров 

Р.П., Остапенко С.А., Шишкін Є.Є.  

2.9. Атестаційно-кадрова комісія: Суслова Л.В., Романуха О.М., 

Возняк А.В. 

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

інформацією про стан готовності до акредитації спеціальності 142 

Енергетичне машинобудування. Повідомив, що в рамках перевірки 

документального забезпечення процедури акредитації спеціальності 142 

Енергетичне машинобудування освітнього ступеня бакалавра було перевірено 

відповідність навчально-методичних комплексів дисциплін щодо вимог 

Положення ДонНУЕТ 02.02-03-2016 «Про структуру навчально-методичного 



комплексу дисципліни». Проведено перевірку навчально-методичних 

комплексів дисциплін. Встановлено, що комплекси не містять усіх необхідних 

складових, а їх оформлення не відповідає вимогам Положення 02.02-03-2016. 

Таким чином, роботу кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання  

щодо підготовки до акредитації спеціальності можна вважати незадовільною. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Затвердити доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про стан 

готовності до акредитації спеціальності 142 Енергетичне машинобудування. 

3.2. Роботу кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання щодо 

підготовки до акредитації спеціальності 142 Енергетичне машинобудування 

визнати незадовільною. 

3.3. Завідувачу кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання 

Возняку А.В. розробити план роботи щодо приведення документів 

забезпечення спеціальності 142 Енергетичне машинобудування у 

відповідність до вимог Положення ДонНУЕТ 02.02-03-2016 «Про структуру 

навчально-методичного комплексу дисципліни» та Положення ДонНУЕТ 

02.02-04-2016 «Про структуру навчально-методичного комплексу освітньої 

програми». Доповісти про результати проведеної роботи на засіданні Вченої 

ради Університету в грудні 2018 р. 

Відповідальний: Возняк А.В.  

Термін виконання:  до 29.11.2018 р. 

IV. 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: 

4.1. 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 взяти 

до відома. 

4.2. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів. 

4.3. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів ДонНУЕТ у такій 

редакції: 

- Мастабай Сергій Сергійович – “Управління розвитком інноваційного 

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

- Степаненко Владислав Олегович - “Управління 

конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури України в 

умовах євроінтеграції” (спеціальність 051 “Економіка”); 

- Митрофанов Сергій Миколайович - “Управління інноваційно-

інвестиційним процесом в умовах рецесії національної економіки” 

(спеціальність 051 “Економіка”); 



- Федоренко Тетяна Миколаївна - “Формування стратегії сталого 

розвитку субєктів ринку туристичних послуг України” (спеціальність 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”); 

- Попова Ганна Олександрівна - “Підвищення конкурентоспроможності 

туристичних підприємств” (спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”). 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку 

монографії доцента кафедри українознавства О.М.Романухи «Оформлення 

правового статусу сучасного українсько-російського кордону». На 

монографію надано три позитивних рецензії докторів наук (рецензенти - 

доктор історичних наук, професор Тодоров І.Я., доктор історичних наук, 

професор В.В.Задунайський, доктор історичних наук, доцент О.М.Ситник). 

Рукопис пройшов перевірку на плагіат з використанням компютерної  

програми  "Unicheck". 

Монографію рекомендовано до друку на засіданні науково-технічної 

ради ДонНУЕТ (протокол № 1 від 25.10.2018 р.). 

Враховуючи вищезазначене, пропонується рекомендувати до друку 

монографію О.М.Романухи «Оформлення правового статусу сучасного 

українсько-російського кордону» (рецензенти: доктор історичних наук, 

професор Тодоров І.Я., доктор історичних наук, професор В.В.Задунайський, 

доктор історичних наук, доцент О.М.Ситник). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку 

монографії О.М.Романухи «Оформлення правового статусу сучасного 

українсько-російського кордону» взяти до відома. 

5.2. Рекомендувати до друку монографію О.М.Романухи «Оформлення 

правового статусу сучасного українсько-російського кордону» (рецензенти: 

доктор історичних наук, професор Тодоров І.Я., доктор історичних наук, 

професор В.В.Задунайський, доктор історичних наук, доцент О.М.Ситник). 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                                     Д.П. Шапран 

 

 

 

 
 


