
ПРОТОКОЛ № 4 

позачергового засідання № 4 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

24.10.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 16 осіб із 21 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

(доповідач Р.П. Никифоров). 

2. Про зміни у складі Вченої ради (доповідач Г.А. Богатирьова). 

І. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла туган-

Барановського Р.П. Никифорова (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про результати 

першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) розробок  взяти до відома. 

2. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок 

коштів державного бюджету України, починаючи з 2020 року, та подати до 

Міністерства освіти і науки України такі проекти:  

- «Розробка системи індикаторів раннього попередження загроз 

економічній безпеці регіонів (на прикладі Дніпропетровської області)», 

секція – Економіка (керівник проекту – доктор економічних наук, доцент 

Іванова Н.С.); 

- «Наукове обґрунтування технологій консервованого хліба підвищеної 

харчової  цінності для харчування військовослужбовців в особливий період”, 

секція - Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології 

(керівник проекту – кандидат технічних наук, доцент Слащева А.В.); 

- «Теоретико-методологічні основи формування компетентістно 

орієнтованого середовища в умовах закладу вищої освіти», секція – 

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту (керівник проекту – 

кандидат педагогічних наук, доцент Удовіченко Г.М.); 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних звязків та розвитку. 

ІІ. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Богатирьову Г.А. про зміни у складі 

Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  



1. Вивести зі складу Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

головного бухгалтера Ілляшик І.А. у зв’язку зі звільненням з посади. 

2. Затвердити склад Вченої ради університету у кількості 21 особа. 

 

 

Заступник голови Вченої ради                                                 Р.П. Никифоров 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


