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Порядок денний 

1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 

«Розширення присутності на ринку освітніх послуг». (Доп. Никифоров Р.П.). 

2. Про результати науково-дослідної роботи за 2018 рік та завдання на 

2019 рік. (Доп. Кожухова Т.В.).  

3. Про призначення ЗВО академічних стипендій Президента та Кабінету 

Міністрів України на 2-ий семестр 2018-2019 н.р. (Доп. Никифоров Р.П.). 

4. Про методи моніторингу та аналізування ступеня задоволеності 

замовників послуг при підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

5. Про виконання бюджету ДонНУЕТ у 2018 р. (Доп. Пухальська В.Г.). 

6. Про роботу щодо створення умов для розвитку студентської 

культурної, спортивної, громадської діяльності. (Доп. Каминський П.Д.). 

7. Рекомендація до друку навчального посібника «Ринок туристичних 

послуг» (автор Горіна Г.О.). (Доп. Богатирьова Г.А.). 

8. Про зміни до «Положення про планування, підготовку та 

опублікування навчальних видань П ДонНУЕТ 02.02-12-2017». (Доп. 

Никифоров Р.П.). 

9. Про рекомендацію до друку збірнику матеріалів ІV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі 

національних і світових економічних інтересів» (кафедра маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування). (Доп. Приймак Н.С.). 

10. Про надання творчої відпустки кандидату економічних наук, доценту 

Приймак Наталії Сергіївні для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. (Доп. Кожухова Т.В.). 

11. Про присвоєння вченого звання доцента. (Доп. Богатирьова Г.А.).  

12. Про затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ у 2019 році. (Доп. 

Коренець Ю.М.).  

13. Про зміни в складі Вченої ради. (Доп. Богатирьова Г.А.). 

14. Про затвердження науково-дослідної роботи, яка фінансуватиметься 

за кошти Державного бюджету. (Доп. Кожухова Т.В.). 



 

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

про аналіз виконання у 2018 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: 

Програма «Розширення присутності на ринку освітніх послуг» (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про виконання у 

2018 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. взяти до відома та визнати 

результати виконання у 2018 р. Програми «Розширення присутності на ринку 

освітніх послуг» задовільними. 

1.2. Дирекціям ННІ провести роз’яснювальну роботу серед випускників 

бакалавріату з метою активізації їх вступу до магістратури та забезпечити 

збереження контингенту на рівні не менше 2/3 від обсягу випуску. 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання: до 30.06.2019 р. 

1.3. Кафедрам Університету на основі діючого Плану профорієнтаційної 

роботи розробити заходи, що містять елементи інформаційно-роз’яснювальної 

діяльності щодо особливостей умов вступу, «широкого конкурсу», олімпіад 

ДонНУЕТ, курсів підготовки до ЗНО та запровадження ЗНО при вступі на 

основі диплома молодшого спеціаліста на спеціальності 05 та 07 галузей знань. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 15.02.2019 р. 

1.4. Директорам коледжів ДонНУЕТ забезпечити дієву агітаційну роботу 

серед студентів-випускників щодо вступу до Університету за скороченою 

програмою підготовки та забезпечити збереження контингенту на рівні не 

менше 1/3 від обсягу випуску. 

Відповідальні: директори коледжів ДонНУЕТ. 

Термін виконання: до 31.05.2019 р. 

1.5. Приймальній комісії забезпечити систематичне оприлюднення на 

сайті Університету інформації щодо особливостей вступу та переваг навчання в 

ДонНУЕТ. 

Відповідальний: Коренець Ю.М. 

Термін виконання: до 31.07.2019 р. 

1.6 Завідувачам кафедр забезпечити укладання (або пролонгацію) кожним 

НПП, який входить до груп забезпечення, договорів про здійснення 

консультування у строки, що визначені пп 18 п. 30 Ліцензійних умов. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: впродовж року. 

1.7. Відділу інноваційних освітніх технологій, на основі запитів 

співробітників Університету, укласти із бізнес-тренерами договір на 

проведення на базі ДонНУЕТ тренінгу; розробити заходи щодо популяризації 

курсів підвищення кваліфікації Університету з метою збільшення у 2019 р. 

кількості слухачів на 15%. 

Відповідальний: Яковчук О.Л. 

Термін виконання: до 31.03.2019 р. 



1.8. Кафедрі іноземної філології та перекладу забезпечити розробку 

дистанційного курсу з англійської мови на платформі Moodle для онлайн - 

навчання співробітників, здобувачів ВО та абітурієнтів. 

Відповідальний: Остапенко С.А. 

Термін виконання: до 30.06.2019 р. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. «Про результати науково-

дослідної роботи за 2018 рік та завдання на 2019 рік» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора про результати науково-дослідної роботи за 

2018 рік та завдання на 2019 рік прийняти до відома. 

2.2. З метою підвищення ефективності науково-дослідної діяльності 

Університету активізувати роботу у сфері фундаментальних і прикладних 

досліджень: 

2.2.1. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у конкурсах 

ДФФД та МОН України. 

Відповідальні: керівники міжгалузевих науково-дослідних лабораторій, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

2.2.2. Забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Відповідальні: Гудзь Ю.Ф., Бочарова Ю.Г., Приймак Н.С., Волошина С.В. 

Термін виконання: до 31.12.2019 р.  

2.2.3. Забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук та кандидата технічних наук. 

Відповідальні: Коренець Ю.М., Шеїна А.В., Роєва О.С., Гакова М.В., 

Данкеєва О.М. 

Термін виконання: до 31.12.2019 р. 

2.3. Підвищити результативність підготовки студентів у конкурсах 

наукових робіт. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: протягом року. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про клопотання щодо призначення здобувачам ВО 

академічних стипендій Президента і Кабінету Міністрів України, обласних 

іменних стипендій та муніципальної іменної стипендії ім. Г.І. Гутовського на 2-

ий семестр 2018-2019 н.р.  

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про призначення 

здобувачам вищої освіти академічних стипендій Президента та Кабінету 

Міністрів України та обласних іменних стипендій на 2-ий семестр 2018-2019 

н.р. взяти до відома. 

3.1.2. Затвердити кандидатуру Євдокімової Дарини Євгенівни, здобувача 

вищої освіти групи ОА-15 ННІУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України 

на 2-ий семестр 2018-2019 навчального року. 



3.1.3. Затвердити кандидатуру Бадіци Антона Валерійовича, здобувача 

вищої освіти групи МН-17 ННІУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2018-2019 навчального року. 

3.1.4. Затвердити кандидатуру Островчук Олени Олександрівни, 

здобувача вищої освіти групи ГМБ-18м ННІРГБ, як претендента від 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського на отримання академічної стипендії Президента України 

на 2-ий семестр 2018-2019 навчального року. 

3.1.5. Затвердити кандидатуру Остренської Катерини Ігорівни, здобувача 

вищої освіти групи ТРГ-18М ННІРГБ, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2018-2019 навчального року. 

3.1.6. Затвердити кандидатуру Матюшевської Катерини Миколаївни, 

здобувача вищої освіти групи ТТП-15 ННІЕП, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2018-2019 навчального року. 

3.1.7. Затвердити кандидатуру Воробйової Юлії Миколаївни, здобувача 

вищої освіти групи ПТБД-18м ННІЕП, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання академічної стипендії Президента України на 2-ий 

семестр 2018-2019 навчального року. 

3.1.8. Надіслати до Міністерства освіти і науки України необхідні 

документи.  

Термін: до 08.02. 2019 р. 

Відповідальні: директори ННІ. 

3.2.1. Затвердити кандидатуру Тріфонової Дарини Олександрівни, 

здобувача вищої освіти групи МН-16 ННІУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання обласної іменної стипендії на 2-ий семестр 2018-

2019 навчального року.  

3.2.2. Затвердити кандидатуру Запорожець Юлії Вікторівни, здобувача 

вищої освіти групи ЕП-15 ННІЕП, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання обласної іменної стипендії на 2-ий семестр 2018-

2019 навчального року. 

3.2.3. Затвердити кандидатуру Іващук Інни Віталіївни, здобувача вищої 

освіти ГРС-15 ННІРГБ, як претендента від Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 

отримання обласної іменної стипендії на 2-ий семестр 2018-2019 навчального 

року.    

3.2.4. Надіслати до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

необхідні документи. 

Термін: до 08.02.2019 р. 



Відповідальні: директори ННІ. 

3.3.1. Затвердити кандидатуру Бадіци Антона Валерійовича, здобувача 

вищої освіти групи МН-17 ННІУА, як претендента від Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на отримання муніципальної іменної стипендії ім. Г.І. 

Гутовського  на 2-ий семестр 2018-2019 навчального року.  

3.3.2. Термін: до 05.02.2019 р. 

Відповідальні: директори ННІ. 

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

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

аналізування ступеня задоволеності замовників послуг при підготовці наукових 

кадрів вищої кваліфікації» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора про методи моніторингу та аналізування 

ступеня задоволеності замовників послуг при підготовці наукових кадрів вищої 

кваліфікації прийняти до відома. 

4.2. З метою підвищення рівня підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації ДонНУЕТ: 

4.2.1. Забезпечити щорічне проведення моніторингу та аналізування 

ступеня задоволеності замовників послуг при підготовці наукових кадрів вищої 

кваліфікації. 

Відповідальні: провідний фахівець аспірантури Ніколенко К.В. 

Термін виконання: постійно. 

4.2.2. Посилити роботу з аспірантами з метою підвищення рівня 

публікації результатів дисертаційних робіт у журналах ДонНУЕТ. 

Відповідальні: наукові керівники здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. 

Термін виконання: постійно. 

V. СЛУХАЛИ: доповідь головного бухгалтера Пухальської В.Г. про 

виконання бюджету ДонНУЕТ у 2018 р. 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію головного бухгалтера Пухальської В.Г. про виконання 

бюджету ДонНУЕТ у 2018 р. взяти до відома. 

5.2. Затвердити звіт про виконання бюджету ДонНУЕТ у 2018 р.  

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь директора навчально-наукового інституту 

економіки і підприємництва Каминського П.Д. про роботу щодо створення 

умов для розвитку студентської культурної, спортивної, громадської діяльності 

в університету протягом 2018-2019 рр. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту економіки і 

підприємництва Каминського П.Д. про роботу щодо створення умов для 

розвитку студентської культурної, спортивної, громадської діяльності в 

університеті протягом 2018-2019 н.р. взяти до відома та визнати роботу 

задовільною 

6.2. Організовувати культурні заходи в Університеті згідно з планом 

заходів на ІІ семестр 2018-2019 н.р.(відповідальна за культурно-масовий сектор 

роботи Протасенко Л.Я.) 



Термін виконання – протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. 

6.3. Приймати участь у проведенні спільних спортивних заходів разом з 

іншими навчальними закладами м. Кривий Ріг (голова студентської Ради 

ДонНУЕТ Ткачов С.О.)   

Термін виконання – два заходи протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. 

6.4. Підтримувати на належному рівні спортивну матеріально-технічну 

базу (відповідальні Мельничук О.В., голова студентського самоврядування 

Університету)  

Термін виконання – протягом 2018-2019 н.р. 

6.5. Приймати участь у всеукраїнських та міжнародних громадських 

проектах та програмах; продовжити співпрацю з молодіжними громадськими 

організаціями та волонтерську і благодійну діяльність (голова студентської 

Ради ДонНУЕТ Ткачов С.О.)  

Термін виконання – два заходи протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. 

VІІ. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Богатирьової Г.А. про рекомендацію до видання навчального посібника «Ринок 

туристичних послуг» Горіної Г.О. (рецензенти: д.е.н., професор, завідувач 

кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького 

національного університету Журба І.Є., д.е.н., професор кафедри туризму та 

рекреації Київського національного торговельно-економічного університету 

Роскладка Н.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського Труніна І.М.). 

Рукопис навчального посібника пройшов перевірку на плагіат за допомогою 

компютерної програми «Unicheck», рекомендовано до видання кафедрою 

міжнародної економіки та туризму (протокол засідання кафедри №9 від 

10.12.2018 р.) та навчально-методичною радою ДонНУЕТ (протокол № 3 від 

21.01.2019 р.) (матеріали додаються). 

Враховуючи вищезазначене, пропонується рекомендувати навчальний 

посібник до друку.  

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради про рекомендацію до 

видання навчального посібника «Ринок туристичних послуг» (Горіної Г.О.) 

взяти до відома.  

7.2. Враховуючи високий науково-теоретичний та науково-методичний 

рівень підготовленого рукопису, рекомендувати навчальний посібник «Ринок 

туристичних послуг» д.е.н., доцента, завідувача кафедри міжнародної 

економіки і туризму Горіної Г.О. до друку. 

Термін виконання: до кінця 2018-2019 н.р. 

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

змін до Положення про планування, підготовку та опублікування навчальних 

видань П ДонНУЕТ 02.02-12-2017 (доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. щодо змін до 

Положення про планування, підготовку та опублікування навчальних видань 

ДонНУЕТ взяти до відома.  

8.2. Внести зміни до Положення про планування, підготовку та 

опублікування навчальних видань П ДонНУЕТ 02.02-12-2017: 



8.2.1. З розділу 3.1 «Навчально-методичні видання» вилучити пункт 3.1.9. 

Сам розділ викласти у наступній редакції: 

«3.1.1 Попередній розгляд навчально-методичної літератури, яку автори 

пропонують до опублікування, здійснюється на кафедрі Університету, за якою 

закріплена навчальна дисципліна, для навчально-методичного комплексу (далі 

– НМК) якої призначено це видання.  

3.1.2 Автор (автори) навчально-методичної літератури для отримання 

рекомендації Навчально-методичної ради Університету подають завідувачу 

відповідної кафедри рукопис навчально-методичної літератури (в електронному 

вигляді), який пропонують на отримання рекомендації НМР Університету.  

3.1.3 Завідувач кафедри оцінює представлений рукопис навчально-

методичної літератури на предмет його: актуальності; відповідності програмі 

навчальної дисципліни, зміст якої він розкриває; дотримання вимог щодо 

структури видання, наведених в Методичних рекомендаціях щодо структури та 

змісту, оформлення навчальних видань ДонНУЕТ, 2018 р.  

3.1.4 Після перевірки відповідності вищенаведеним критеріям, рукопис 

розглядають на засіданні кафедри щодо доцільності рекомендації до 

опублікування, та за умови позитивного висновку завідувач кафедри надсилає 

рукопис для затвердження ректору Університету. 

3.1.5 Після затвердження рукопису ректором Університету до відділу 

інноваційних освітніх технологій (у термін, не пізніше ніж за тиждень, 

зазначений планом видань Університету) передається витяг з протоколу 

засідання кафедри про розгляд та рекомендацію до опублікування (в 

електронному вигляді).  

3.1.6 Керівник відділу інноваційних освітніх технологій організовує 

перевірку рукопису на плагіат спільно з відділом інформаційно-організаційної 

роботи. Період перевірки не може перевищувати одного тижня. 

3.1.7 Після отримання висновку щодо результатів перевірки на плагіат 

керівник відділу інноваційних освітніх технологій формує пакет документів для 

розгляду навчального видання на НМР Університету (рукопис, витяг з 

протоколу засідання кафедри, довідка про звіт подібності - результат перевірки 

на плагіат, експертний висновок за потребою з аналізом відсотків подібності).  

3.1.8 Рішення Навчально-методичної ради Університету про 

рекомендацію до опублікування оформляють витягом з протоколу засідання 

НМР Університету (FP 02.02-12-02)». 

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є. 

Термін: до 05.02.2019 

ІХ. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування ДонНУЕТ Приймак Н.С. про 

рекомендацію до друку збірнику матеріалів ІV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі 

національних і світових економічних інтересів» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію Приймак Н.С. щодо рекомендації до друку збірника 

матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 



«Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних 

інтересів» взяти до відома. 

9.2. Рекомендувати до друку збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі 

національних і світових економічних інтересів». 

Відповідальний: завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування Приймак Н.С.  

Термін: до 10.02.2019 р. 

Х. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. про надання творчої відпустки 

Приймак Н.С., завідувачу кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування ДонНУЕТ творчої відпустки для закінчення дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. взяти до відома. 

10.2. Надати творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Приймак Наталії Сергіївні за спеціальністю 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) тривалістю 2 місяці (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 січня 1998 р. N 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку 

надання та оплати творчих відпусток»).  

Термін виконання: 18.02.2019 р. – 18.04.2019 р. 

Відповідальний: Приймак Н.С. 

ХІ. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Вченої ради про присвоєння вченого 

звання доцента. До Вченої ради на розгляд надійшли атестаційні справи 

претендентів на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі іноземної 

філології та перекладу Покулевської Анни Ігорівни та по кафедрі обліку та 

аудиту Штик Юлії В’ячеславівни. Ознайомила присутніх з основними даними 

про здобувачів.  

Матеріали справи свідчать, що стаж навчально-педагогічної діяльності 

здобувачів у вищому навчальному закладі ІІІ-ІVрівня 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 і практичних занять, 

рекомендації кафедри дозволяють присвоїти Покулевській А.І. та Штик Ю.В. 

вчене звання доцента. 

Запропонувала щодо цього провести таємне голосування, для підведення 

результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х 

осіб: Г.О. Горіну, Ю.Г. Бочарову, С.А. Остапенко. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження  

складу лічильної комісії. 

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження 

складу лічильної комісії:  

«за» - 25; 



«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Відбулося таємне голосування щодо присвоєння Покулевській Анні 

Ігорівні вченого звання доцента кафедри іноземної філології та перекладу та 

Штик Юлії В’ячеславівні вченого звання доцента кафедри обліку та аудиту.  

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного голосування:  

Покулевська А.І. 

роздано бюлетенів – 25; 

виявилося бюлетенів в урні – 25;  

«за» – 25; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Штик Ю.В. 

роздано бюлетенів – 25; 

виявилося бюлетенів в урні – 25;  

«за» – 24; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – 1 (протокол лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Покулевській Анні Ігорівні вченого звання доцента по кафедрі іноземної 

філології та перекладу: голосів «за» – 25, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 

– немає. 

11.2. 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 Покулевській Анні Ігорівні вчене звання 

доцента кафедри іноземної філології та перекладу (одноголосно).  

11.3. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Штик Юлії В’ячеславівні вченого звання доцента по кафедрі обліку та аудиту: 

голосів «за» – 24, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1. 

11.4. 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 Штик Юлії В’ячеславівні вчене звання 

доцента кафедри обліку та аудиту (більшістю голосів).  

11.5. Надіслати атестаційні справи здобувачів вченого звання доцента на 

розгляд Міністерству освіти і науки України.  

Термін виконання – до 15.02.2019 р. 

Відповідальний: учений секретар. 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної 

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

інформацією про затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ у 2019 році  

(доповідь і правила додаються). 

УХВАЛИЛИ: 



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

відома. 

12.2. Затвердити Правила прийому до ДонНУЕТ у 2019 році  відповідно 

до нових граничних строків виконання цього етапу вступної кампанії 

(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. 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: вченого секретаря Вченої ради Богатирьову Г.А. про 

зміни в складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Вивести зі складу Вченої ради Шапран Д.П. у зв’язку зі звільненням 

з посади ученого секретаря; Янковського В. – у зв’язку з вибуттям зі складу 

студентів, Трифонову Д. – за власним бажанням. 

13.2. Увести до складу Вченої ради за посадами: Богатирьову Г.А. – 

учений секретар Вченої ради Університету. 

13.3. Увести до складу Вченої ради виборних представників з числа 

працівників Університету, які працюють на постійній основі: керівника ВІОТ 

Літус О.Є. в.о. керівника навчального відділу Снігур К.В.; виборного 

представника відділу аспірантури Калініченко Д.Р.  

13.4. Увести до складу Вченої ради Ткачова Степана, студента групи 

МЕВ-17 ННІЕУ, Назаренко Ярослава, студента групи МЕВ-17 ННІЕУ, Білу 

Альону, студентку групи ТУР-17 ННІЕП – виборних представників від 

студентського самоврядування. 

13.5. Затвердити склад Вченої ради в кількості 34 особи. 

ХIV. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

дослідної роботи, яка фінансуватиметься за кошти Державного бюджету 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити науково-дослідну роботу «Формування інфраструктури 

конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на 

прикладі Донецького економічного регіону)» (керівник – д.е.н., доцент Горіна 

Г.О., термін 2019-2021 рр.), яка фінансуватиметься за кошти Державного 

бюджету. 

2. Увести науково-дослідну роботу «Формування інфраструктури 

конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на 

прикладі Донецького економічного регіону)» (керівник – д.е.н., доцент Горіна 

Г.О., термін 2019-2021 рр.), яка фінансуватиметься за кошти Державного 

бюджету, до тематичного плану ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

на 2019 рік.  

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

звязків та розвитку. 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

Учений секретар                                                                               Г.А. Богатирьова 



 

 

 


