
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання № 5 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

31.10.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 17 осіб із 21 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про виконання критеріїв підтвердження статусу національного 

університету. (Доп. Никифоров Р.П.). 

2. 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). (Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті. (Доп. 

Никифоров Р.П.). 

4. Про рейтинги Університету в 2018-2019 н.р. (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про стан виконання наукових, науково-технічних робіт за 

госпдоговорами. (Доп. Кожухова Т.В.). 

6. Про організацію профорієнтаційної роботи ННІ. (Доп. Коренець 

Ю.М., Нєізвєстна О.В.). 

7. Про набуття Маріупольським коледжом Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

статусу закладу фахової передвищої освіти. (Доп. Никифоров Р.П.). 

8. Звіт про виконання рішень Вченої ради за 2018-2019 навчальний рік 

та за серпень-жовтень 2019-2020 н.р. (Доп. Богатирьова Г.А.). 

9. Різне 

І. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

виконання критеріїв підтвердження статусу національного (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію першого проректора про виконання критеріїв 

підтвердження статусу національного взяти до відома. 

1.2. Розробити план проходження навчання (стажування) здобувачів 

ВО в іноземних ЗВО (показник П2), план проходження НПП кафедр 

стажування або проведення ними навчальних занять в іноземних ЗВО 

(показник П7). 

Відповідальні: завідувачі кафедр, Кожухова Т.В. 

Термін виконання – до 01 грудня 2019 р. 



1.3. З метою популяризації результатів наукової діяльності та 

досягнення штатними НПП за наукометричними базами Scopus або Web of 

Science індексу Гірша (h≥1) (показники П12 та П13) при підготовці наукових 

публікацій використовувати наробки штатних НПП Університету. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., Ніколенко К.В., завідувачі кафедр 

Термін виконання: постійно 

1.4. Розробити план збільшення публікації статей до 5 одиниць 

(показник П14) у наукових виданнях, що індексуються наукометричними 

базами Scopus та Web of Science, штатними НПП Університету, які мають 2 

та більше статей у таких виданнях, забезпечити постійний контроль за його 

виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

1.5. Підготувати план з розроблення штатними НПП Університету 

об’єктів права інтелектуальної власності та їх комерціалізації (показники П19 

та П20), забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

1.6. Подати документи на отримання почесних звань України. 

Відповідальні: Барченко О.В.  

Термін виконання – до 01.01.2020 р. 

1.7. Сформувати базу працевлаштування випускників Університету та 

базу даних щодо випускників, які мають  почесні звання України (Форма 

«Інформація про випускників»). 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання – 01.03.2020 р. і далі на постійній основі. 

1.8. Розробити план щодо входження Університету до міжнародних та 

незалежних рейтингів, забезпечити контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В., Никифоров Р.П. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

1.9. Розробити план щодо іноземної або міжнародної акредитації, 

забезпечити контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін виконання: 15.12.2019 р. 

1.10. Розробити план щодо входження наукових журналів Університету 

до наукометричної бази Web of Science, забезпечити контроль за його 

виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.12.2019 р 

1.11. Розробити план отримання НПП Університету наукових ступенів 

та вчених звань, забезпечити контроль за його виконанням. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 30.12.2019 р. 

1.12. З метою збільшення здобутих призових місць розробити план 

участі Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 



робіт, врахувати необхідність призначення усіх провідних викладачів кафедр 

керівниками наукових робіт студентів. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 15.11.2019 р. 

ІІ. 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:  

2. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про 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. 

2.1. Провести семінар про можливості та переваги, які дають програми 

міжнародної академічної мобільності. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

2.2. Визначити перелік спеціальностей та осіб, які виявляють найбільшу 

зацікавленість у реалізації можливостей програм міжнародної академічної 

мобільності. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

2.3. Розробити план роботи щодо укладення договорів з закордонними 

закладами вищої освіти (Технічний університет у м. Кошице, Словаччина, 

Академія Фінансів і бізнесу Вістула у м. Варшава, Польща, Вища школа 

управління охороною праці в місті Катовіце, Польща), забезпечити постійний 

контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

ІІІ СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3. Інформацію першого проректора про кадрове забезпечення 

освітнього процесу в Університеті взяти до відома. 

3.1. Розглянути на засіданні науково-технічної ради Університету стан 

підготовки дисертації Волошиною В.С. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання – листопад 2019 р. 

3.2. Забезпечити контроль за своєчасним виконанням індивідуальних 

планів аспірантів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

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: в.о. начальника відділу кадрів. 

Термін виконання – до 25.11.2019 р., оновлення – повсякчас. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рейтинги Університету 

в 2018-2019 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

4. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рейтинги Університету в 2018-2019 

н.р, взяти до відома. 

4.1. Враховуючи те, що місце Університету в міжнародних та 

незалежних рейтингах відноситься до преміальних критеріїв підтвердження 

статусу національного університету: 

4.2. Продовжити розпочату роботу щодо входження Університету до 

рейтингу «Мультиранк-2020». 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.03.2020 р. 

4.3. Розробити план щодо входження Університету до інших 

міжнародних та незалежних рейтингів, забезпечити контроль за його 

виконанням.  

Відповідальні: Кожухова Т.В., Никифоров Р.П. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

4.4. Використовувати наробки штатних НПП Університету при 

підготовці наукових публікацій з метою підвищення місця Університету у 

таких рейтингах, як «Топ-200 Україна», Scopus, Webometrics, досягнення 

штатними НПП за наукометричними базами Scopus або Web of Science 

індексу Гірша (h≥1). 

Відповідальні: Кожухова Т.В., Ніколенко К.В., завідувачі кафедр 

Термін виконання: постійно 

4.5. Розробити план збільшення публікації статей до 5 одиниць 

(показник П14) у наукових виданнях, що індексуються наукометричними 

системами Scopus та Web of Science, штатними НПП Університету, які мають 

2 та більше статей у таких виданнях, забезпечити постійний контроль за його 

виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 

4.6. Підготувати план з розроблення штатними НПП Університету 

об’єктів права інтелектуальної власності та їх комерціалізації, забезпечити 

постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 р. 



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

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

наукових, науково-технічних робіт за госпдоговорами (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про стан виконання наукових, науково-

технічних робіт за госпдоговорами, взяти до відома. 

5.1. Продовжити роботу щодо моніторингу ринку інтелектуальних 

послуг, пошуку та розширення кола потенційних контрагентів ДонНУЕТ, 

розширення сфери виконуваних робіт і послуг ДонНУЕТ на замовлення 

підприємств. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 30.12.2019 р. 

VІ. СЛУХАЛИ:  

6.1. Доповідь директора навчально-наукового інституту ДонНУЕТ 

економіки, управління та адміністрування Нєізвєстної О.В. «Про організацію 

профорієнтаційної роботи в 2019-2020 навчальному році» (доповідь 

додається).  

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь «Про організацію профорієнтаційної роботи ННІ 

економіки, управління та адміністрування в 2019-2020 навчальному році» 

прийняти до відома. 

2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів профорієнтаційної 

роботи ННІ економіки, управління та адміністрування в 2019-2020 

навчальному році.  

Відповідальні: директор ННІЕУА, завідувачі кафедр ННІЕУА. 

Термін виконання: протягом 2019-2020 н.р. 

3. Заслухати на Вченій раді Університету звіт про стан 

профорієнтаційної роботи ННІ економіки, управління та адміністрування за І 

семестр 2019-2020 н.р. 

6.2. Доповідь директора навчально-наукового інституту ДонНУЕТ 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму Коренця Ю.М. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь «Про організацію профорієнтаційної роботи ННІ 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму в 2019-2020 навчальному році» 

прийняти до відома. 

2. На Вченій раді ННІРГБ зробити детальний аналіз результатів 

вступної кампанії 2019 року, встановити причини зменшення кількості 

зарахованих на навчання за окремими спеціальностями, розробити 

деталізований план профорієнтаційної та агітаційної роботи на 2019-2020 

навчальний рік та забезпечити його виконання. 

Відповідальні: голова Вченої ради ННІРГБТ. 

Термін виконання: до 31.11.2019 р. 



3. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів профорієнтаційної 

роботи Університету.  

Відповідальні: директор ННІРГБТ, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 20 грудня 2019 р. 

4. Звіт про перебіг та виконання профорієнтаційної роботи ННІ 

заслухати на Вченій раді Університету в грудні 2019 р. 

VІІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського Никифорова Р.П. про набуття 

Маріупольським коледжем статусу закладу фахової передвищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

7. Прийняти інформацію Никифорова Р.П. до відома. 

7.1. Подати заяву до Міністерства освіти і науки України про надання 

Маріупольському коледжу ДонНУЕТ статусу навчального закладу фахової 

передвищої освіти. 

7.2. Залишити Маріупольський коледж структурним підрозділом 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського у статусі навчального закладу фахової перед вищої 

освіти. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

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

Барановського за серпень-жовтень 2019-2020 н.р. та про роботу і виконання 

рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у 2018-

2019 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

8. Інформацію доповіді ученого секретаря «Про роботу та виконання 

рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за 

серпень-жовтень 2019-2020 н.р. та за 2018-2019 н.р.» взяти до відома. 

8.1. Роботу Вченої ради щодо виконання покладених на неї функцій у 

2018- 2019 н.р. вважати такою, що відповідає вимогам законодавчих та 

нормативних документів, а також стратегічним цілям і завданням діяльності 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

8.2. Відповідальним особам внести пропозиції щодо корегувальних дій 

виконання рішень Вченої ради і неухильно дотримуватися їх; повторно 

надавати інформацію на розгляд Вченої ради. 

8.3. У випадку часткового виконання рішень Вченої ради додатково 

подати інформацію на засідання про виконання.  

Термін виконання: згідно плану корегувальних дій. 

8.4. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю контролю 

виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради. 

ІХ. СЛУХАЛИ: в.о. ректора Чернегу О.Б. про затвердження Положень 

про методичне забезпечення навчальних дисциплін (П ДонНУЕТ 02.02-03-

2019), Положення про методичне забезпечення освітньої програми (П. 

ДонНУЕТ 02.02-04-2019), Положення про практичну підготовку здобувачів 



вищої освіти (П ДонНУЕТ 05.02-01-2019), Положення ДонНУЕТ 02.01 - 08 – 

2019 «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників». 

Провели відкрите голосування щодо затвердження вищезазначених 

Положень. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження Положень про 

методичне забезпечення навчальних дисциплін (П ДонНУЕТ 02.02-03-2019), 

Положення про методичне забезпечення освітньої програми (П. ДонНУЕТ 

02.02-04-2019), Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти (П ДонНУЕТ 05.02-01-2019), Положення ДонНУЕТ 02.01 - 08 – 2019 

«Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників». 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. прийняти до відома. 

9.1.2. За результатами відкритого голосування затвердити Положення про 

методичне забезпечення навчальних дисциплін (П ДонНУЕТ 02.02-03-2019), 

Положення про методичне забезпечення освітньої програми (П. ДонНУЕТ 

02.02-04-2019), Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти (П ДонНУЕТ 05.02-01-2019), Положення ДонНУЕТ 02.01 - 08 – 2019 

«Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників». 

СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. «Про зміни умов 

преміювання науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ за публікації у 

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science». 

Провели відкрите голосування щодо затвердження вищезазначених 

змін умов преміювання НПП ДонНУЕТ за публікації у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

9.2. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про зміни умов 

преміювання науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ за публікації у 

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science 

прийняти до відома.  

9.2.1. Внести зміни до п. 5.2 постанови засідання Вченої ради від 

30.08.2019 р. Протокол № 1, виклавши їх  у такій редакції:  

«Здійснювати преміювання науково-педагогічних працівників 

ДонНУЕТ у розмірі 7000 гривень за публікації у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science, за умови виконання таких 



вимог: 1) перший автор публікації є штатним науково-педагогічним 

працівником ДонНУЕТ; 2) стаття у 

наукометричних базах Scopus та Web of Science індексується під назвою 

ДонНУЕТ.  

Здійснювати преміювання науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ 

після появи пяти публікацій у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science, у розмірі 7000 гривень». 

СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ за отримання патентів». 

Провели відкрите голосування щодо затвердження вищезазначених 

змін умов преміювання НПП ДонНУЕТ за отримання патентів. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора про преміювання  науково-педагогічних 

працівників ДонНУЕТ за отримання патентів, взяти до відома. 

2. Здійснювати преміювання штатних науково-педагогічних 

працівників ДонНУЕТ у розмірі 4000 гривень за отримані патенти. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


