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Порядок денний 

1. Про результати зимової екзаменаційно-залікової сесії 2018-2019 н.р. 

– доповідач. (Доп. Никифоров Р.П.). 

2. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових 

вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2019 році. (Доп. 

Коренець Ю.М.). 

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

3.2. – Формування та підтримка іміджу університету – задача 1 – Підтримка 

іміджу як національного лідера. (Доп. Широкова М.С.). 

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

3.9. – Сучасна інфраструктура. (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів. 

(Доп. Никифоров Р.П.). 

6. Затвердження акредитаційної справи спеціальності 142 Енергетичне 

машинобудування. (Доп. Возняк А.В.). 

7. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених (Горіної Г.О., Слободянюк Н.О.). (Доп. Богатирьова Г.А.). 

8. Про підвищення собівартості надання освітніх послуг та з метою 

врахування рівня інфляції та оптимізації фінансового стану Університету. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

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

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора ДонНУЕТ Никифорова 

Р.П. про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2018-2019 н.р. 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

взяти до відома.  



1.2. Директорам ННІ: 

1.2.1. Провести обговорення на засіданнях вчених рад ННІ результатів 

зимової заліково-екзаменаційної сесії та атестації і проаналізувати причини 

академічних заборгованостей та низької успішності здобувачів ВО.  

Термін – до 15 березня 2019 року. 

1.2.2. Щотижнево проводити контроль відвідування занять та 

успішності здобувачів ВО. При виявленні незадовільних результатів 

приймати негайні заходи щодо організації ліквідації академічних 

заборгованостей. 

1.2.3. Розробити графіки перевірки дирекцією навчальних занять в 

обсязі не менше 10 занять різних академічних груп на тиждень. За 

результатами перевірок щопонеділка надавати інформацію за попередній 

тиждень до навчальної частини у вигляді службової записки. 

1.2.4. Систематично контролювати процес ліквідації академічних 

заборгованостей у строки відповідно до Положення 02.01-01-2016 «Про 

організацію освітнього процесу» та графіків ліквідації академічних 

заборгованостей. 

1.2.5. Розглянути на засіданнях вчених рад ННІ питання про підготовку 

та проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії, звернувши окрему увагу 

на допуск здобувачів ВО до контрольних заходів. 

Термін – не пізніше ніж за 1 тиждень до початку сесії певного потоку. 

1.2.6. Забезпечити явку здобувачів ВО на контрольні заходи літньої 

сесії. 

Термін – протягом літньої сесії. 

1.2.7. Обговорити підсумки літньої сесії на засіданнях вчених рад ННІ 

та надати до навчального відділу підсумкову інформацію із аналізом про 

результати літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

Термін – до 24 червня 2019 р. 

1.3. Завідувачам кафедр: 

1.3.1. Проаналізувати якість та наявність в системі МOODLE 

навчально-методичного забезпечення дисциплін 2 семестру 2018-2019.  

1.3.2. Організувати дієвий контроль за своєчасним поданням НПП до 

відповідних дирекцій службових записок про відсутність здобувачів ВО на 

навчальних заняттях або незадовільні результати навчання. 

Термін – протягом семестру. 

1.4. Навчальному відділу провести аналіз результатів літньої 

заліково-екзаменаційної сесії. 

Термін – до 08 липня 2019 року.  

ІІ СЛУХАЛИ: доповідь заступника голови Приймальної комісії 

Никифорова Р.П. про підготовку програм вступних іспитів, співбесід, 

фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання до 

Університету в 2019 році (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  



2.1. Затвердити наступні програми вступних іспитів, співбесід та білети 

для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2019 році: 

2.1.1. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

української мови та літератури для вступу на навчання за ступенем бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти у 2019 році. 

2.1.2. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з 

математики для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти у 2019 році. 

2.1.3. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з іноземної 

мови для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2019 році. 

2.1.4. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з географії 

для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2019 році. 

2.1.5. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з історії 

України для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2019 році. 

2.1.6. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з фізики 

для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти у 2019 році. 

2.1.7. Програма вступного іспиту, програма співбесіди та білети з хімії для 

вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти у 2019 році. 

2.2. Затвердити наступні програми фахових вступних випробувань та 

білети для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста у 2019 році: 

2.2.1. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 051 «Економіка» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.2. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.3. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 

2019 році. 

2.2.4. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.5. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.6. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для вступу 



на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста у 2019 році. 

2.2.7. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.8. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.9. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.10. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.11. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 242 «Туризм» для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році. 

2.2.12. Програма вступного іспиту та білети з української мови та 

літератури для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста у 2019 році. 

2.3. Затвердити наступні програми фахових вступних випробувань та 

білети для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та ступеня доктора 

філософії у 2019 році: 

2.3.1. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 051 «Економіка» для вступу на навчання для здобуття ОС магістра 

у 2019 році. 

2.3.2. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на навчання для здобуття 

ОС магістра у 2019 році.  

2.3.3. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для вступу на 

навчання для здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.4. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2019 році. 

2.3.5. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 075 «Маркетинг», для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2019 році. 

2.3.6. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для вступу 

на навчання для здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.7. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для вступу на навчання для 

здобуття ОС магістра у 2019 році. 



2.3.8. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» для вступу на навчання для здобуття ОС 

магістра у 2019 році. 

2.3.9. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для вступу на навчання для 

здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.10. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 242 «Туризм» для вступу на навчання для здобуття ОС магістра у 

2019 році.  

2.3.11. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для вступу на 

навчання для здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.12. Програма фахового вступного випробування та білети зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» для вступу на навчання 

для здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.13. Програма фахового вступного випробування та білети з іноземної 

мови для вступу на навчання для здобуття ОС магістра у 2019 році. 

2.3.14. Програма фахового вступного випробування та білети до 

додаткового вступного випробування з філософії для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра, на основі ступеня бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) у 2019 році. 

2.4. Затвердити такі програми фахових вступних випробувань та білети для 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та ступеня доктора філософії у 

2019 році: 

2.4.1. Програма фахового вступного випробування та білети з іноземної 

мови для вступу на навчання для здобуття ОС доктора філософії у 2019 році. 

2.4.2 Програма фахового вступного випробування та білети з філософії 

для вступу на навчання для здобуття ОС доктора філософії у 2019 році. 

ІІІ СЛУХАЛИ: помічника керівника ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського Широкової М.С. «Про виконання Стратегії розвитку 

Університету до 2020 р.: Програма 3.2. – Формування та підтримка іміджу 

університету – задача 1 – Підтримка іміджу як національного лідера» 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Зміст доповіді помічника керівника ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського Широкової М.С. прийняти до відома. 

3.2. З метою активізації роботи по впровадженню Стратегії розвитку 

Університету-2020 в розрізі підтримки іміджу Університету як національного 

лідера затвердити наступні завдання: 

3.2.1. Посилити медійну присутність університету через офіційний 

веб-сайт, репортажі у місцевих ЗМІ та соціальні мережі, систематично 

розміщувати електронні презентації основних подій, які мають місце в 

навчально-методичному і науково-організаційному житті інститутів та кафедр 

університету на веб-сайті університету і соціальних мережах. 



3.2.2. Презентувати широкому загалу професорсько-викладацький 

склад університету, розмістивши персональні резюме викладачів для вільного 

доступу 

3.2.3. Розвивати зв’язки університету з бізнесом та владою міста 

3.2.4. Винайти можливості для розвитку інфраструктури університету 

3.2.5. Розробити сервіс оцінювання компонентів внутрішнього іміджу, 

запровадивши онлайн-опитування студентів 

3.2.6. Встановити і постійно підтримувати ділові контакти із 

керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних 

можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у 

стінах університету 

3.2.7. Продовжувати профорієнтаційну роботу кафедр через спільні 

наукові та громадські проекти з учнівською молоддю 

3.2.8. Створити асоціацію випускників Університету, посилити роботу 

щодо зв’язку з випускниками університету, створити базу даних про 

випускників, у тому числі й громадян іноземних країн, створити веб-сторінку 

цієї асоціації 

3.3. Продовжувати заходи, спрямовані на більш системну увагу 

питанням дбайливого ставлення членів колективу до майна університету, 

підвищення загального рівня естетизації території та приміщень університету, 

якості проведення заходів, у тому числі на рівні групи, спеціальності, кафедри, 

інституту, інших структурних підрозділів 

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

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

розвитку Університету до 2020 р. (програма 3.9. – Сучасна інфраструктура) 

(доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

розвитку Університету до 2020 р. (програма 3.9. – Сучасна інфраструктура) 

взяти до відома. 

4.2. Продовжити роботи із благоустрою внутрішньодворової території 

навчального корпусу Університету з метою організації  відпочинку та 

активних ігор, облаштування газонів, квітників, висаджування багаторічних 

рослин. 

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: до 30.11.2019 р. 

4.3. Забезпечити впровадження в навчальний процес АСУ «ВНЗ». 

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін виконання: до 30.05.2019 р. 

4.4. Укласти договір оренди спортивного залу.  

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

 



V. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про підвищення педагогічної майстерності молодих 

викладачів (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про підвищення 

педагогічної майстерності молодих викладачів Університету взяти до відома. 

5.2. Завідувачам кафедр надати до ВІОТ (Яковчук О.Л.) пропозиції 

щодо підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів кафедр у 

2019-2021 р.р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 14.02.2019 р. 

5.3. Розробити перспективний план підвищення педагогічної 

майстерності молодих викладачів Університету до 2021 р. 

Відповідальний: Яковчук О.Л. 

Термін виконання: до 21.02.2019 р. 

VІ. СЛУХАЛИ: інформацію ректора університету Чернеги О.Б. про 

стан готовності акредитаційної справи спеціальності 142 «Енергетичне 

машинобудування» (кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання 

ДонНУЕТ, завідувач Возняк А.В.). Питання вже слухалося на засіданні 

Вченої ради 11.10.2018 р. й було отримано незадовільний висновок про стан 

готовності до акредитації спеціальності. Станом на 28.02.2019 р. стан справи 

є також незадовільним, надані завідувачем кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання Возняком А.В. матеріали не відповідають вимогам 

до змісту документів, які подаються для первинної акредитації, відсутні 

необхідні компоненти справи. 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Вважати стан готовності до акредитації спеціальності «Енергетичне 

машинобудування» незадовільним. 

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

атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

(д.е.н., доцента Горіну Г.О., д.е.н., доцента Слободянюк Н.О.) (звіти 

додаються). 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Інформацію ученого секретаря взяти до відома. 

7.2. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України, доктора 

економічних наук, доцента, Горіної Г.О. та доктора економічних наук, 

доцента Слободянюк Н.О. затвердити. 

7.3. Атестувати стипендіатів Кабінету Міністрів України відповідно до 

постанови КМУ від 16 серпня 1994 р. № 560 «Про стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених». 

VІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв'язків та розвитку Кожухову Т.В. про підвищення 

собівартості надання освітніх послуг та з метою врахування рівня інфляції та 

оптимізації фінансового стану Університету. 

 



 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв'язків та розвитку Кожухову Т.В. про підвищення 

собівартості надання освітніх послуг взяти до відома. 

8.2. Підвищити з 01 січня 2019 року на індекс інфляції  у розмірі 109,8% 

вартість навчання студентам денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеню “бакалавр”, “магістр”, по договорам які були укладені з 2016 р. 

8.3. Бухгалтерській службі внести зміни та підготовити додаткові угоди 

щодо збільшення плати за навчання до договорів про надання освітніх послуг 

терміном до 29.03.2019р. 

8.4. Директорам навчально-наукових інститутів повідомити студентів 

про підвищення вартості навчання та забезпечити укладання додаткових угод 

до договорів про надання освітніх послуг до 15.04.2019 р. 

8.5. Бухгалтерській службі здійснити контроль за виконанням 

додаткових угод до договорів про надання освітніх послуг до 29.04.2019 р. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв'язків та розвитку Кожухова Т.В. 

Термін виконання: після видання наказу. 

ІХ. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Богатирьову Г.А. про зміни в складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  
9.1. Вивести зі складу Вченої ради відповідно до змін в структурі 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2019 р. (затверджені 

рішенням Вченої ради №6 від 21.01.2019) Каминського П.Д. і Шульженко 

І.В. 

2. Затвердити склад Вченої ради в кількості 32 особи. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                 О.Б. Чернега                                                         

 

Учений секретар                                    Г.А. Богатирьова                                                                           

 
 

 

 


