
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання № 6 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

28.11.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 18 осіб із 22 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про виконання плану роботи Університету за 2019 рік. (Доп. 

Никифоров Р.П. 

2. Про стан виконання програми подвійного диплому із іноземними 

ЗВО. (Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про роботу щодо створення умов для розвитку студентської 

наукової, культурної, спортивної, громадської діяльності. (Доп. Никифоров 

Р.П.) 

4. Про стан реалізації Концепції профорієнтаційної роботи 

Університету. (Доп. Никифоров Р.П.). 

5. Затвердження плану формування та розвитку наукових шкіл 

Університету. (Доп. Кожухова Т.В.). 

6. Про зміни у складі Вченої ради університету. (Доп. Богатирьова 

Г.А.). 

7. Про виконання рішень Вченої ради за листопад місяць 2019. (Доп. 

Богатирьова Г.А.). 

8. Про ревізію документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ 

(Доп. Никифоров Р.П.) 

9. Про затвердження Положень (Доп. Чернега О.Б.). 

10. Про затвердження ліцензійних справ щодо започаткування та 

провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за 

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 075 Маркетинг 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

(Доп. Никифоров РП.). 

 

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

міжнародних звязків та розвитку Кожухової Т.В. про стан виконання 

програми подвійного диплому із іноземними ЗВО (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

звязків та розвитку про стан виконання програми подвійного диплому з 

іноземними ЗВО взяти до відома. 



2. Розробити план щодо організації виконання програми подвійного 

диплому з іноземними ЗВО до 15.12.2019 р., забезпечити контроль за його 

виконанням та звітування до 28.02.2020 р. 

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

виконання плану роботи Університету на 2019 рік (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію першого проректора про виконання плану роботи 

Університету на 2019 рік взяти  до відома. 

2.2. Забезпечити здійснення коригувальних заходів відповідно до звіту 

про виконання плану роботи Університету на 2019 рік.   
ІІІ СЛУХАЛИ: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

формування та розвитку наукових шкіл Університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

формування та розвитку наукових шкіл Університету, взяти до відома. 

3.2. Затвердити план розвитку наукових шкіл Університету на 2020 – 

2022 рр., забезпечити контроль за його виконанням. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.11.2019 

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

роботу щодо створення умов для розвитку студентської наукової, культурної, 

спортивної, громадської діяльності (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про роботу 

щодо створення умов для розвитку студентської наукової, культурної, 

спортивної, громадської діяльності взяти  до відома. 

4.2. З метою створення умов для підвищення рівня науково-дослідної 

діяльності здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ забезпечити здійснення таких 

заходів: 

4.2.1. Стимулювання до науково-дослідної роботи шляхом додавання 

до 30 балів до загальної суми балів, отриманих протягом семестру при 

вивченні відповідної дисципліни, за отримане призове місце 1, 2 та 3 

ступеню за результатами участі у 2-му етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: лютий 2020 р. 

4.2.2. Підвищення можливостей апробації наукових результатів шляхом 

збільшення очної участі здобувачів вищої освіти в міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, наукових форумах за рахунок коштів 

студентського самоврядування. 

Відповідальні: Рада студентського самоврядування, зав. кафедр 

Термін виконання: постійно 

4.2.3. Залучення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-



дослідних лабораторій ДонНУЕТ з проведенням наукових семінарів за 

результатами їх роботи (1 раз на три місяці), виконання наукових робіт за 

госпдоговорами. 

Відповідальні: керівники науково-дослідних лабораторій, зав. кафедр 

Термін виконання: червень 2020 р. 

4.2.4. Організація та проведення Радою молодих вчених щорічної 

загальноуніверситетської студентської конференції у квітні. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: квітень 2020 р. 

4.2.5. Розробити план заходів з активізації участі здобувачів ВО у 

культурній, спортивній та громадської діяльності. 

Відповідальні: Голова Студентського самоврядування, Никифоров Р.П. 

Термін виконання: до 20.01.2020 р. 

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

стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію першого проректора щодо стану реалізації 

профорієнтаційної роботи в Університеті в І семестрі 2019-2020 н.р. взяти до 

відома. 

5.2. Визнати виконання Плану профорієнтаційної роботи у І семестрі 

2019-2020 н.р. задовільним. 

5.3. Із метою виконання профорієнтаційних заходів забезпечити: 

5.3.1 Організацію відвідування батьківських зборів відповідальними за 

профорієнтацію. 

Відповідальний: Карабаза І.А. 

Термін виконання – грудень 2019 р. 

5.3.2. Проведення анкетування здобувачів ВО 1 курсу «Мотивація вибору 

ВНЗ». 

Відповідальний: Карабаза І.А. 

Термін виконання – до 15.12. 2019 р. 

5.3.3 Планування Днів Університету у школах м. Кривого Рогу. 

Відповідальний: Шаповалова І.В. 

Термін виконання – грудень 2019 р. 

5.3.4 Проведення Днів Університету у школах м. Кривого Рогу. 

Відповідальний: Шаповалова І.В., завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 30.04.2020 р. 

5.4. Розробити План реалізації заходів із популяризації 

економічної/технічної освіти серед школярів на 2020 р. 

Відповідальний: Карабаза І.А. 

Термін виконання – до 20.12.2019 р. 

VІ. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Богатирьової Г.А. про 

зміни у складі Вченої ради Університету. 

УХВАЛИЛИ: 

6. Інформацію ученого секретаря Університету прийняти до відома. 



6.1.Вивести зі складу Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в.о. 

завідувача навчальним відділом Снігур К.В. як виборного представника 

інших підрозділів Університету. 

6.2.Вивести зі складу Вченої ради голову студентського 

самоврядування Ткачова С.О. у зв’язку з переобранням на загальних зборах 

студентів Університету. 

6.2.1. Ввести до складу Вченої ради за посадою завідувача навчальним 

відділом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського Ляшенко О.С. 

6.3. Ввести до складу Вченої ради за посадою головного бухгалтера 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського Войчак Л.А 

6.3.1. Ввести до складу Вченої ради Команчук М.А., студентку групи 

МК-19, голову студентського самоврядування. 

6.4. Затвердити склад Вченої ради університету у кількості 22 особи. 

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

виконання рішень Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського за листопад місяць 

2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

7. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у листопаді 2019-2020 н.р.» 

взяти до відома. 

7.1. За умови складання плану коригувальних дій щодо виконання 

рішень Вченої ради усім відповідальним неухильно дотримуватися 

визначених термінів і повторно надавати інформацію на розгляд Вченої ради. 

7.2. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю контролю 

виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

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

результати ревізії документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ. 

УХВАЛИЛИ: 

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

8.1.. Внести зміни до Положення про щорічне оцінювання та 

визначення рейтингу науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.02 - 

02 - 2016: 

8.1.1. В пункті 4.2. дату 03.06. змінити на 25.06. 

8.1.2. Пункт 3 «Оцінка роботи викладачів студентами» викласти у 

наступній редакції: «Директори навчально-наукових інститутів з 03.05 по 

31.05 кожного року проводять у відповідності до Положення про опитування 

студентів щодо якості навчальної діяльності (П 05.02-02-2016) анонімне 

анкетування студентів з метою оцінки роботи НПП  за навчальний рік.  

Одержані данні передаються до відділу інноваційних освітніх 

технологій до 05.06 кожного року». 



8.1.3. Пункт 4.6. доповнити наступним: «Комісія звітує перед 

Навчально-методичною радою Університету не пізніше вересня наступного 

навчального року. 

8.2. Внести зміни до Положення про навчально-методичну раду П 

ДонНУЕТ 06.06- 01 – 2016. 

8.2.1.Доповнити положення додатковим розділом 5. «ОРГАНІЗАЦІЯ 

РОБОТИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ» у наступній редакції: 

«5.1.Основними напрямами діяльності експертних комісій є: 

− експертиза якості організації освітнього процесу, виявлення 

проблем, які потребують вирішення в межах університету;  

− аналіз стану методичної роботи в університеті; 

− експертна оцінка методики проведення лекційних, практичних та 

лабораторних занять, НМК дисциплін; 

− проведення експертизи та розробка пропозицій щодо 

ефективності навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для 

усіх спеціальностей та ступенів вищої освіти;  

− подання пропозицій щодо удосконалення змісту освіти за всіма 

спеціальностями та освітніми рівнями, за якими надаються освітні послуги;  

− моніторинг якості освітніх послуг;  

− організація методичних семінарів і консультацій з відповідних 

напрямів методичної роботи;  

− формування та подання проекту плану роботи на наступний 

навчальний рік; 

− підготовка звіту про підсумки діяльності комісії; 

8.3. Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії, звітність і 

плани роботи комісії, направляє і координує діяльність її членів та визначає 

основні напрямки роботи.   

8.4. План роботи експертної комісії на навчальний рік затверджується 

на засіданні НМР кожного вересня; 

8.5. Голови експертних комісій  звітують про підсумки діяльності 

комісії на останньому засіданні Ради у навчальному році.» 

8.6. В розділі «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ» змінити нумерацію. 

8.7. Оприлюднити документи зі змінами згідно STU 02.02-01-2016 

«Управління якістю: основні положення та вимоги» в інформаційному 

середовищі office 365. 

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є. 

Термін: до 02.12.2019 

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

Положення «Про порядок запобігання та врегулювання потенційного та 

реального конфлікту інтересів в діяльності працівників Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» П ДонНУЕТ 05.01 – 08 – 2019. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження Положення 

«Про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального 



конфлікту інтересів в діяльності працівників Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» П 

ДонНУЕТ 05.01 – 08 – 2019: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

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

9.2. За результатами відкритого голосування затвердити Положення 

«Про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального 

конфлікту інтересів в діяльності працівників Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» П 

ДонНУЕТ 05.01 – 08 – 2019; про зміни до Положення про щорічне 

оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників П 

ДонНУЕТ 02.02 - 02 – 2016; про зміни до Положення про навчально-

методичну раду П ДонНУЕТ 06.06- 01 – 2016. 

Х. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про затвердження ліцензійних справ щодо започаткування 

та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 075 Маркетинг 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

ліцензійних справ на провадження освітньої діяльності щодо започаткування 

та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 075 Маркетинг 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського: 

«за» - 18; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію першого проректора Никифорова Р.П. до 

відома. 

2. Затвердити ліцензійні справи щодо започаткування та провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями 

017 Фізична культура і спорт та 075 Маркетинг Маріупольського коледжу 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

3. Сформовані ліцензійні справи спрямувати до Департаменту 

ліцензування МОН України. 

 

Голова Вченої ради                                                                    О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


