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Порядок денний 

 

1. Про науково-дослідні роботи, що пропонуються до включення до 

тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

2. Про затвердження плану наукової діяльності ДонНУЕТ. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про затвердження звітів з фінансованих держбюджетних тем. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

4. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про затвердження плану закупівель ДонНУЕТ. (Доп. Кожухова Т.В.). 

6.  Про затвердження Правил прийому ДонНУЕТ у 2019 році. (Доп. 

Коренець Ю.М.). 

7. Про затвердження плану роботи Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 

2019 рік. (Доп. Никифоров Р.П.). 

8. Про внесення змін до освітньо-професійних програм першого рівня 

вищої освіти та затвердження навчальних планів на 2019-2020 н.р. 

(Доповідач Никифоров Р.П.). 

9. Про затвердження звіту про виконання кошторису студентського 

самоврядування в 2018 році (Доп. Кожухова Т.В.).  

10. Про розміщення вільних коштів на депозитному рахунку. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

11. Про рекомендацію до друку наукових монографій. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

12. Про присвоєння вченого звання доцента. (Доп. Шапран Д.П.). 



13. Про затвердження нової редакцію Статуту Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. (Доп. Никифоров Р.П.). 

14. Про затвердження концепції освітньої діяльності за 

спеціальністю 242 “Туризм”, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Менеджмент» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 

рівнях вищої освіти. (Доп. Никифоров Р.П.). 

 

 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про науково-дослідні 

роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про науково-дослідні 

роботи, що пропонуються до включення до тематичного плану ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р., взяти  до відома. 

1.2. Увести до тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського на 2019 рік такі науково-дослідні роботи: 

1.2.1. «Розробка сучасних методів контролю, діагностики й оцінювання 

освітньої діяльності на прикладі дисциплін математичного циклу» (керівник -  

к.т.н., доцент Серебреников В.М., термін – 2019 - 2022 рр.). 

1.2.2. «Теоретико-методологічні засади формування компетентністно 

орієнтованого дидактичного середовища в закладах вищої освіти» (керівник 

–  к.пед.н., доцент Удовіченко Г.М., термін –2019-2022 рр.). 

1.2.3. «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища» (керівник – к.е.н., доцент Приймак 

Н.С., термін – 2019-2021 рр.). 

1.2.4. «Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та 

інформаційного прогресу» (керівник – к.е.н., доцент, Бочарова Ю.Г., термін – 

2019-2021рр.) 

1.2.5. «Інтенсифікація робочих процесів виробництва харчових 

виробництв продуктів в полі ультразвукових коливань» (керівник – д.т.н., 

професор Хорольський В.П., термін – 01.01.2019-31.12.2019 р.) 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних звязків та розвитку. 

Термін виконання: до 30.12.2018 р. 

1.3. Затвердити календарно-тематичні плани проведення науково-

дослідних робіт, що пропонуються до включення до тематичного плану на 

2019 рік. 

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

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

наукової діяльності Університету на 2019 рік» (Доповідь і план додаються).  

УХВАЛИЛИ: 



   2.1. Затвердити план наукової діяльності Університету на 2019 рік. 

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

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

фінансованої держбюджетної теми «Багаторівнева самоорганізація гібридних 

та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і 

високим тиском» (науковий керівник – к.т.н. Возняк А.В.). (Доповідь 

додається).  

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

фінансованої держбюджетної теми взяти  до відома. 

3.2. Вважати роботу над держбюджетною темою «Багаторівнева 

самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, 

індукована деформацією зсуву і високим тиском» (науковий керівник – к.т.н. 

Возняк А.В.)  завершеною відповідно до календарного плану.  

3.3. Затвердити заключний звіт за держбюджетною темою 

«Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних 

матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» (науковий 

керівник – к.т.н. Возняк А.В.). 

IV. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію 

до друку наукових журналів ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ», «Торгівля і 

ринок», «Інтелект. Особистість. Цивілізація», «Обладнання та технології 

харчових виробництв». Наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 4(69), 2018 

р., «Торгівля і ринок» № 44 (2), 2018 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» 

№ 17, 2018 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 37, 2018 

р. рекомендовані до друку Науково-технічною радою університету (протокол 

№ 4 засідання Науково-технічної ради Університету від 19.12.2018 р.). 

Статті, включені до збірників, відповідають вимогам до оформлення 

наукових статей, що подаються до публікації, сформульованих відповідно  до 

національного стандарту ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій 

у журналах і збірниках», а також Наказу Міністерства освіти і науки № 32 від 

15.01.2018 р. «Про затвердження порядку формування Переліку наукових 

видань України», представляють результати актуальних наукових досліджень 

та можуть бути рекомендовані до опублікування. 

Усі статті пройшли рецензування і отримали зовнішні рекомендації 

докторів наук, які мають публікації відповідно до тематики статті, пройшли 

перевірку на відповідність оформлення вимогам, а також редагування 

відповідального редактора. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

наукових журналів ДонНУЕТ взяти до відома. 

4.2. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 4(69), 2018 р., 

«Торгівля і ринок» № 44 (2), 2018 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 



17, 2018 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 37, 2018 р. 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського такими, що відповідають встановленим вимогам.  

4.3. Наукові журнали рекомендувати до друку. 

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

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

ДонНУЕТ. (План додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Затвердити план закупівель ДонНУЕТ. 

VІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Коренця Ю.М. з інформацією 

про Правила прийому до ДонНУЕТ у 2019 році (додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію про Правила прийому до ДонНУЕТ у 2019 році взяти 

до відома. 

6.2. Здійснити затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ у 2019 році  

відповідно до нових граничних строків виконання цього етапу вступної 

кампанії, які буде повідомлено додатково після завершення державної 

реєстрації Умов прийому (відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України керівникам закладів вищої освіти №1/9-770 від 18.12.2018 р.).  

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар 

приймальної комісії. 

Термін виконання: згідно з наказами МОН України. 

6.3. Затвердити Правила прийому до Маріупольського коледжу 

ДонНУЕТ в 2019 році та Положення про Приймальну комісію 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ; Правила прийому до Краматорського 

коледжу ДонНУЕТ в 2019 році та Положення про Приймальну комісію 

Краматорського коледжу ДонНУЕТ. 

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

затвердження плану роботи Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019 рік (план 

додається). План роботи Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019 рік складено відповідно 

до Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту», Статуту 

Університету. План включає заходи з усіх напрямів діяльності університету 

та відповідає стратегічним завданням розвитку на період до 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити план роботи Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019 рік.  

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: першого проректора Никифорова Р.П. про внесення 

змін до освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти та 

затвердження навчальних планів на 2019-2020 н.р. 

Відповідно до рішення Навчально-методичної ради від 20.12.2018 р. 

протокол №3 та на виконання статті 10 Закону України «Про вищу освіту», 



пропонується затвердити зміни до освітньо-професійної програми 

«Холодильні машини і установки» за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування» першого рівня вищої освіти. 

З метою забезпечення освітнього процесу в Університеті, відповідно до 

рішення Навчально-методичної ради від 20.12.2018 р., протокол №3, та 

«Положення про організацію освітнього процесу в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» пропонується затвердити навчальні плани на 2019- 2020 н. р. 

за спеціальностями ОС бакалавра та ОС магістра для денної та заочної форм 

навчання, а також для денної та заочної форм скороченого терміну навчання 

за ОС бакалавра. Дані навчальні плани на 2019-2020 н. р. розроблено на 

основі навчальних планів, затверджених Вченою радою ДонНУЕТ імені М. 

Туган-Барановського (протокол № 8 від 29.01.2018 р., наказ № 24 від 

02.02.2018 р.) з урахуванням графіку організації навчального процесу у 2019-

2020 н. р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про внесення 

змін до освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти та 

затвердження навчальних планів на 2019-2020 н.р. взяти до відома. 

8.2. Затвердити освітньо-професійні програми першого рівня вищої 

освіти за спеціальностями: 

142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Холодильні 

машини і установки». 

8.3. Затвердити навчальні плани за такими спеціальностями ОС 

бакалавра та ОС магістра для денної та заочної форм навчання, денної та 

заочної форм скороченого терміну навчання за ОС бакалавра: 

051 «Економіка»; 

071 «Облік і оподаткування»;  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

073 «Менеджмент»; 

075 «Маркетинг»; 

076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

133 «Галузеве машинобудування»; 

142 «Енергетичне машинобудування»; 

181 «Харчові технології»; 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 

242 «Туризм»; 

281 «Публічне управління та адміністрування»; 

292 «Міжнародні економічні відносини». 

 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: голову Студентської ради ДонНУЕТ  Ткачова С.О. 

про використання бюджетних коштів студентською радою у 2018 році. 

(Доповідь додається). 



УХВАЛИЛИ: 

 9.1. Затвердити звіт Голови Студентської ради ДонНУЕТ Ткачова С.О. 

про використання бюджетних коштів студентською радою у 2018 році. 

 Х. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. з інформацією від 

головного бухгалтера Пухальської В.Г. про розміщення тимчасово вільних 

коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку. У розпорядженні ДонНУЕТ є 

тимчасово вільні кошти в сумі вісім мільйонів чотириста тисяч гривень, 

які ДонНУЕТ, згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VI (ст. 36, п. 2.5), Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах 

банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг» від 26 серпня 2015 р. № 657, має 

право розмістити на депозитному рахунку в державному банку України для 

отримання додаткового доходу з метою використання зароблених коштів на 

потреби Університету.  

Враховуючи вищезазначене, пропонується розмістити тимчасово вільні 

кошти ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в сумі вісім мільйонів 

чотириста тисяч гривень на депозитному рахунку в державному банку 

України. 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Інформацію головного бухгалтера Пухальської В.Г. про 

розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку 

взяти до відома. 

10.2.  Розмістити тимчасово вільні кошти ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського в сумі вісім мільйонів чотириста тисяч 

гривень на депозитному рахунку в державному банку України. 

10.3.  Підготувати необхідні документи для розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитному рахунку в банку.   

Відповідальний: головний бухгалтер Пухальська В.Г. 

Термін: після видання наказу. 

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

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

монографій кафедри гуманітарних і правових дисциплін “Філософсько-

правові аспекти науково-педагогічної діяльності” (рецензенти Куракін О. М., 

доктор юридичних наук, доцент, Олюха В. Г., доктор юридичних наук, 

професор, Токарева Н. М., доктор психологічних наук, доцент); кафедри 

іноземної філології та перекладу “Особливості художнього перекладу: 

граматичний аспект» (рецензенти Алексєєв А. Я., д.філол.наук, професор, 

Гаманюк В. А., д.пед.наук, професор, Вірченко Т. І., д.філол.наук, професор). 

Рукописи пройшли перевірку на плагіат за допомогою компютерної  

програми  "Unicheck". Монографії рекомендовано до друку на засіданні 

науково-технічної ради ДонНУЕТ (протокол № 5 від 19.12.2018 р.). 



Враховуючи вищезазначене, пропонується рекомендувати монографії 

до друку.  

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

монографій кафедри гуманітарних і правових дисциплін “Філософсько-

правові аспекти науково-педагогічної діяльності”, кафедри іноземної 

філології та перекладу “Особливості художнього перекладу: граматичний 

аспект”  взяти до відома. 

11.2. Рекомендувати до друку монографії кафедри гуманітарних і 

правових дисциплін “Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної 

діяльності” (рецензенти Куракін О. М., доктор юридичних наук, доцент, 

Олюха В. Г., доктор юридичних наук, професор, Токарева Н. М., доктор 

психологічних наук, доцент), кафедри іноземної філології та перекладу 

“Особливості художнього перекладу: граматичний аспект”  (рецензенти 

Алексєєв А. Я., д.філол.наук, професор, Гаманюк В. А., д.пед.наук, професор, 

Вірченко Т. І., д.філол.наук, професор). 

ХІІ. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Вченої ради про присвоєння 

вченого звання доцента. До Вченої ради на розгляд надійшла атестаційна 

справа претендента на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі 

економіки Зизи Олени Олександрівни.  Ознайомила присутніх з основними 

даними про здобувача.  

Матеріали справи свідчать, що стаж навчально-педагогічної діяльності 

здобувачів у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації, зокрема на 

посаді доцента на одній кафедрі протягом останнього року, кількість 

публікацій у фахових та наукометричних виданнях після захисту дисертації, 

загальний список наукових та навчально-методичних праць, участь у 

міжнародних конференціях, рівень володіння іноземною мовою, високий 

науково-методичний рівень проведених відкритих лекційних занять, 

рекомендації кафедри дозволяють присвоїти Зизі О.О. вчене звання доцента.  

Запропонувала щодо цього провести таємне голосування, для підведення 

результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 

3-х осіб: А.В. Возняка, І.В. Шульженка, П.О.Каминського . 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження  

складу лічильної комісії. 

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження 

складу лічильної комісії:  

«за» - 21; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Відбулося таємне голосування щодо присвоєння Зизі Олені 

Олександрівні вченого звання доцента кафедри економіки. 

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного 

голосування:  

роздано бюлетенів – 21; 



виявилося бюлетенів в урні – 21;  

«за» – 21; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Зизі Олені Олександрівні вченого звання доцента по кафедрі економіки: 

голосів «за» – 21, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає. 

12.2. На підставі Закону України Про вищу освіту, Положення про 

Вчену раду ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Порядку 

присвоєння вчених звань ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та 

результатів таємного голосування присвоїти  Зизі Олені Олександрівні вчене 

звання доцента кафедри економіки (одноголосно).  

12.3. Надіслати атестаційну справу здобувача вченого звання доцента 

на розгляд Міністерству освіти і науки України.   

Термін виконання – до 15.01.2019 р.   

Відповідальний: учений секретар.   

ХІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію т.в.о. ректора Никифорова Р.П.  про нову 

редакцію Статуту Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Затвердити нову редакцію Статуту Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

XIV. СЛУХАЛИ: інформацію т.в.о. ректора Никифорова Р.П. про 

затвердження Концепції освітньої діяльності за спеціальністю 242 «Туризм», 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціальності 072 «Менеджмент» 

на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію т.в.о. ректора Никифорова Р.П. до відома. 

2. Затвердити Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 242 

«Туризм», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціальності 072 

«Менеджмент» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 

рівнях вищої освіти.  

 
 

 

Заступник голови Вченої ради                                                          

 

Учений секретар                                                                              Д.П. Шапран 

 

 

 

 

 


