
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання № 4 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

24.11.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 20 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

1. Про Стратегію розвитку Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2021-2025 рр. - 

доповідач в.о. ректора Чернега О.Б. 

2. Про результати першого етапу конкурсного відбору проєктів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок – 

доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та 

розвитку Кожухова Т.В.  

3. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту 

«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. Виконання рішень Вченої ради за листопад 2020-2021 н.р. – 

доповідач учений секретар Богатирьова Г.А. 

5. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П.  

6. Про затвердження СТУ ДонНУЕТ 02.02 - 30 – 2020 «Вимоги до 

оформлення письмових робіт здобувачів вищої освіти» - доповідач перший 

проректор Никифоров Р.П.  

 

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. ректора Чернегу О.Б. щодо Стратегії 

розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського на 2021-2025 рр. (доповідь додається). 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження  

Стратегії розвитку Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2021-2025 рр. шляхом 

підняття рук. Результати голосування: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 



«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію в.о. ректора Чернегу О.Б. щодо Стратегії розвитку 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського на 2021-2025 рр. взяти до відома. 

1.2. Затвердити Стратегію розвитку Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 

2021-2025 рр. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь 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 (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. 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  взяти до відома. 

2.2. 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 такі проекти: 

2.2.1. Особливості забезпечення економічної безпеки приморських 

регіонів у постпандемійний період (секція: 17. Економіка) -  керівник проекту 

доктор економічних наук, доцент Іванова Н.С. 

2.2.2. Наукове обґрунтування технологій виробів із пшеничного 

борошна з заданими властивостями із використанням рослинних добавок  

(секція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової 

біотехнології») - керівник проекту кандидат технічних наук, доцент 

Горяйнова Ю.А.  

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» - 20; 

«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: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

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

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

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

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

взяти до відома. 

4.2. Затвердити звіт ученого секретаря про виконання рішень Вченої 

ради за листопад 2020-2021 н.р. 

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

рекомендацію до друку навчально-методичних видань. 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про рекомендацію 

до друку навчально-методичних видань (навчальні посібники «Маркетингові 

дослідження» - автор Барабанова В.В. та «Організація туристичної 

діяльності: методика та практика» - автори Богатирьова Г.А., 

Ніколайчук О.А., Романуха О.М., Снігур К.В.). 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. взяти до відома. 

5.2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Маркетингові 

дослідження» (автор Барабанова В.В.) та навчальний посібник «Організація 

туристичної діяльності: методика та практика» (автори Богатирьова Г.А., 

Ніколайчук О.А., Романуха О.М., Снігур К.В.). 

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

затвердження СТУ ДонНУЕТ 02.02 - 30 – 2020 «Вимоги до оформлення 

письмових робіт здобувачів вищої освіти». 

Проведене відкрите голосування членів Вченої ради про затвердження СТУ 

ДонНУЕТ 02.02 - 30 – 2020 «Вимоги до оформлення письмових робіт 

здобувачів вищої освіти». 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 



«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

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

відома. 

6.2. Затвердити СТУ ДонНУЕТ 02.02-30–2020 «Вимоги до оформлення 

письмових робіт здобувачів вищої освіти». 

6.3. Оприлюднити Стандарт Університету на електронному ресурсі 

Officce 365. 

Відповідальний: керівник ВІОТ О. Є. Літус 

Термін: до 30.11.2020 р. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                       Р.П. Никифоров 

 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


