
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

29.10.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 7 осіб та 13 дистанційно із 

24 загального складу Вченої ради 

(реєстраційний аркуш додається) 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

 

1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 

5 Інтернаціоналізація освіти (задача 2: академічна та наукова співпраця із 

закордонними навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими 

установами) - доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.  

2. Про роботу Приймальної комісії у 2020 році та завдання на 2021 рік 

– доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії ДонНУЕТ 

Коренець Ю.М. 

3. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті  – 

доповідач керівник відділу кадрів Університету Барченко О.В. 

4. Про програми розвитку ННІ – доповідачі директори Навчально-

наукових інститутів ДонНУЕТ. 

5. 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. 

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

учений секретар Богатирьова Г.А. 

7. Про затвердження Положення про технологію проведення 

експертизи тренінгових та сертифікатних програм – доповідач перший 

проректор Никифоров Р.П. 

8. Про рекомендацію до друку навчальних посібників – доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 

9. Про зміни у складі Вченої ради - доповідач учений секретар 

Богатирьова Г.А. 

 

 

 



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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання Стратегії 

розвитку Університету до  2020 р.: Програма 5 Інтернаціоналізація освіти 

(задача 2: академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, 

дослідницькими, виробничими та іншими установами) (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання Стратегії 

розвитку Університету до 2020 р.: Програма 5 Інтернаціоналізація освіти 

(задача 2: академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, 

дослідницькими, виробничими та іншими установами), взяти до відома. 

1.2. Забезпечити моніторинг існуючих міжнародних програм 

віртуальних освітніх обмінів, програм з розвитку дистанційної академічної та 

наукової співпраці, інформування викладачів і студентів Університету про 

можливість участі в таких програмах через офіційний сайт ДонНУЕТ, 

сторінку Фейсбук, Інстаграм, розробити план заходів щодо участі викладачів 

та студентів Університету в зазначених програмах. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 20.12.2020 р. 

1.3. Забезпечити пошук закордонних навчальних, дослідницьких 

закладів, інших установ та укладання договорів щодо академічної та наукової 

співпраці. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 20.03.2021 р. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Коренця Ю.М. про роботу 

Приймальної комісії у 2020 році та завдання на 2021 рік (доповідь додається). 

Проведене відкрите голосування щодо затвердження роботи 

Приймальної комісії Університету у 2020 році та завдань на 2021 рік шляхом 

підняття рук. Результати голосування: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Зміст доповіді «Про роботу Приймальної комісії ДонНУЕТ у 2020 

році та завдання на 2021 рік» прийняти до відома. 

2.2. Роботу Приймальної комісії з організації та проведення набору 

здобувачів вищої освіти у 2020 році вважати задовільною. 

2.3. Для здійснення Вступної кампанії – 2020 затвердити оновлений 

склад Приймальної комісії, сформований з дотриманням вимог Положення 

про Приймальну комісію ДонНУЕТ. 

Відповідальні: в. о. ректора, перший проректор. 

Термін виконання: до 31.10.2020 р. 



2.4. Приймальній комісії під час організації та проведення прийому на 

навчання у 2021 році: 

2.4.1. Забезпечити: 

− дотримання норм Закону України «Про вищу освіту»; 

− дотримання вимог Умов прийому до закладів вищої освіти 

України в 2021 році, Правил прийому до ДонНУЕТ в 2021 році та Положення 

про Приймальну комісію ДонНУЕТ; 

− якісну роботу з Єдиною державною електронною базою з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО); 
− адаптацію документообігу до Умов прийому до закладів вищої 

освіти України в 2021 р.; 

− своєчасне створення конкурсних пропозицій; 

− своєчасне оприлюднення доведених Міністерством освіти і науки 

України обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою; 

− своєчасне формування в ЄДЕБО рейтингових списків та списків 

осіб, рекомендованих до зарахування. 

2.4.2. Не допускати: 

– перевищення встановлених ліцензійних обсягів та обсягів державного 

замовлення; 

– прояву непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень або 

неповаги до абітурієнтів та їх батьків. 

Відповідальні: в. о. ректора, перший проректор, відповідальний 

секретар Приймальної комісії. 

2.5. На Вчених радах ННІ зробити детальний аналіз результатів 

Вступної кампанії 2020 року за відповідними спеціальностями, встановити 

причини зменшення кількості зарахованих на навчання та шляхи їх усунення, 

розробити докладний план профорієнтаційної та агітаційної роботи на 2020-

2021 навчальний рік та забезпечити його виконання. 

Відповідальні: голови Вчених рад ННІ. 

Термін виконання: до 30.11.2020 р. 

2.6. Профорієнтаційні заходи спрямовувати на популяризацію всіх 

спеціальностей та форм здобуття освіти, в тому числі за інтегрованими 

навчальними планами на базі ОКР «Молодший спеціаліст», за якими 

здійснюється підготовка фахівців в ДонНУЕТ. Особливу увагу звернути на 

профорієнтаційну роботу з учнями 10-11 класів та студентами коледжів або 

технікумів. Провести широку роз’яснювальну роботу за участю засобів 

масової інформації щодо особливостей Вступної кампанії - 2021. 

Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.06.2021 р. 

2.7. Підготувати та подати до МОН України пропозиції щодо обсягів 

прийому та випуску фахівців за всіма освітніми ступенями, спеціальностями, 

формами здобуття освіти та формами фінансування підготовки фахівців на 

плановий 2021 рік. 



Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар 

Приймальної комісії, директори ННІ. 

Термін виконання: до 31.12.2020 р. або згідно з відповідними наказами 

МОН України. 

2.8. Підготувати та подати до МОН України пакет документів для 

участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. 

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар 

Приймальної комісії, директори ННІ. 

Термін виконання: згідно з наказами МОН України. 

2.9. Сформувати відповідно до Положення про Приймальну комісію 

структурні підрозділи: предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, 

апеляційні та відбіркові комісії. 

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар 

Приймальної комісії. 

Термін виконання: згідно з наказами МОН України. 

2.10. Розробити та оприлюднити на веб-сайті Університету та 

інформаційних стендах Приймальної комісії програми вступних 

випробувань, зразки екзаменаційних завдань. 

Відповідальні: голови предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій, відповідальний секретар Приймальної комісії. 

Термін виконання: до 01 квітня 2021 року. 

2.11. Вжити заходів щодо залучення на навчання вступників з числа 

іноземних громадян та осіб без громадянства. 

Відповідальні: проректор, відповідальний секретар Приймальної 

комісії. 

2.12. Забезпечити підрозділи Приймальної комісії необхідними 

витратними матеріалами, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, бланками 

документів. 

Відповідальний: відповідальний секретар Приймальної комісії. 

2.13. Забезпечити належні умови роботи працівників, задіяних у роботі 

Приймальної комісії на етапі приймання заяв і документів, проведення 

вступних випробувань та зарахування на навчання. 

Відповідальний: перший проректор, відповідальний секретар 

Приймальної комісії. 

Термін виконання: впродовж Вступної кампанії – 2020. 

2.14. Звіт про перебіг виконання рішення заслухати на засіданні Вченої 

ради у травні 2021 року. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: керівника відділу кадрів Барченко О.В. про кадрове 

забезпечення освітнього процесу в Університеті (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію начальника відділу кадрів про кадрове забезпечення 

освітнього процесу в Університеті взяти до відома. 

 



3.2. Забезпечити контроль за своєчасним виконанням індивідуальних 

планів аспірантами.  

Відповідальні: наукові керівники. 

Термін виконання – під час семестрового контролю. 

3.3. Оновити та підтримувати в актуальному стані в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) відомості про кадрове 

забезпечення провадження освітньої діяльності, у тому числі інформацію про  

кваліфікацію за спеціальністю відповідно до п. 30 Ліцензійних умов.  

Відповідальний: начальник відділу кадрів. 

Термін виконання – постійно. 

ІV.1. СЛУХАЛИ: доповідь директора ННІРГБТ Барабанової В.В. про 

програму розвитку ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму на 2021-

2025 рр. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.1. Інформацію директора ННІРГБТ Барабанової В.В. щодо 

програми розвитку ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму за 2021-

2025рр.» прийняти до відома. 

4.1.2. Забезпечити виконання програми розвитку ННІ ресторанно-

готельного бізнесу та туризму в повному обсязі поетапно: щорічно із 2021 

року по 2025 рік.  

Відповідальні: директор ННІРГБТ, завідувачі кафедр ННІРГБТ. 

Термін виконання: вересень-грудень 2021-2025 рр. 

4.1.3. Забезпечити щорічне звітування виконання плану програми 

розвитку ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму та кафедр ННІ на 

2021-2025 рр. 

Відповідальні: директор ННІРГБТ, завідувачі кафедр ННІРГБТ. 

Термін виконання: 2021-2025 рр. 

ІV.2. СЛУХАЛИ: доповідь директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. про 

програму розвитку ННІ економіки, управління та адміністрування на 2021-

2025рр. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

4.2.1. Інформацію директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. щодо програми 

розвитку ННІ економіки, управління та адміністрування за 2021-2025 рр. 

прийняти до відома. 

4.2.2. Забезпечити виконання програми розвитку ННІ економіки, 

управління та адміністрування в повному обсязі поетапно: щорічно із 2021 

року по 2025 рік.  

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

4.2.3. Забезпечити щорічне звітування про виконання програми 

розвитку ННІ економіки, управління та адміністрування та кафедр ННІ за 

2021-2025 рр. 

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

Стратегій розвитку Навчально-наукових інститутів Донецького 



національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського шляхом підняття рук.  

Результати голосування: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

V. 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» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. 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. 

5.2. 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». 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ 

Богатирьової Г.А. про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського за жовтень 2020-2021 н.р. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у жовтні 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: листопад 2020 р. 



6.3. Забезпечити виконання наукових, науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 

Відповідальний: завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування Іванова Н.С. 

Термін виконання: листопад 2020 р. 

6.4. Розробити інформаційний пакет іміджевого контенту 

для соцмедійного додатку створення та поширення відеофайлів та онлайн-

трансляцій «TikTok». 

Відповідальний: директор ННІБГ Хаврова К.С. 

Термін виконання: листопад 2020 р. 

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

про затвердження Положення про технологію проведення експертизи 

тренінгових та сертифікатних програм П ДонНУЕТ 02-12-2020. 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження 

Положення про технологію проведення експертизи тренінгових та 

сертифікатних програм шляхом підняття рук. Результати голосування: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію в.о. ректора Никифорова Р.П. прийняти о відома. 

7.2. Затвердити Положення про технологію проведення експертизи 

тренінгових та сертифікатних програм.  

7.3. Оприлюднити нове положення на електронному ресурсі оffice 365 

та на сайті Університеті. 

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є. 

Термін виконання: до 02.11.2020 

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

щодо рекомендації до друку навчального посібника «Харчова хімія та 

біохімія» (автор Горяйнова Ю.А.) та навчального посібника «Харчова хімія» 

(автор Горяйнова Ю.А.) (доповідь додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про рекомендацію 

до друку навчальних посібників «Харчова хімія та біохімія» і «Харчова 

хімія» (автор Горяйнова Ю.А.) шляхом підняття рук. Результати 

голосування: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

8.1 Затвердити навчальні посібники кафедри технології в ресторанному 

господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.  

8.2. Кафедрі надати до секретаріату Вченої ради супроводжувальну 

документацію (завірені рецензії) після закінчення дії карантину. 



Відповідальні: завідувач кафедри.  

Термін: не пізніше трьох тижнів закінчення дії карантину. 

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

зміни у складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Вивести зі складу Вченої ради голову студентського 

самоврядування Команчук М.А. у зв’язку з переобранням. 

9.2. Увести до складу Вченої ради студента спеціальності ГРС-19 

Гугунаву Л.Б. як обраного головою студентського самоврядування 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

9.3. Затвердити склад Вченої ради в кількості 24 особи. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       Р.П. Никифоров 

 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


