
ПРОТОКОЛ № 10 

позачергового засідання № 10 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

09.01.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 19 осіб із 22 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

1. Про отримання вченого звання доцента та професора - доповідач 

Богатирьова Г.А.. 

2. Про обрання на вакантні посади за конкурсом – доповідач 

Богатирьова Г.А 

3. Про заохочувальні відзнаки МОН України до 100-річного ювілею 

Університету – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б. 

4. Про оптимізацію структури ДонНУЕТ - доповідач в.о. ректора 

Чернега О.Б.). 

5. Про підвищення вартості навчання - доповідач проректор з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

6. Про зміни у складі Вченої ради – доповідач Богатирьова Г.А. 

І. СЛУХАЛИ: доповідь вченого секретаря Університету Богатирьову 

ГА. про присвоєння вченого звання доцента та професора. До Вченої ради на 

розгляд надійшли атестаційні справи претендента на присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі технології в ресторанному господарстві та 

готельної і ресторанної справи Назаренко Ірини Анатоліївни та атестаційна 

справа претендента на присвоєння вченого звання професора Слободянюк 

Наталі Олександрівни. 

Учений секретар ознайомила присутніх з основними даними про 

здобувачів. Матеріали справ свідчать, що стаж навчально-педагогічної 

діяльності здобувачів у вищому навчальному закладі ІІІ-ІVрівня акредитації, 

зокрема на посаді доцента й професора 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 

Назаренко І.А. вчене звання доцента, а Слободянюк Н.О. вчене звання 

професора.  



Запропонувала щодо цього провести таємне голосування, для підведення 

результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 

3-х осіб: Нєізвєстну О.В. (голова комісії), Ляшенко О.С., Літус О.Є. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження  

складу лічильної комісії. 

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження 

складу лічильної комісії:  

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Відбулося таємне голосування щодо присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі технології в ресторанному господарстві та готельної і 

ресторанної справи Назаренко Ірині Анатоліївні. 

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного 

голосування:  

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» – 19; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Відбулося таємне голосування щодо присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі фінансів і банківської справи Слободянюк Наталі 

Олександрівні. 

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного 

голосування:  

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» – 19; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Назаренко Ірині Анатоліївні вченого звання доцента по кафедрі технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи: голосів «за» – 

19, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає. 

1.2. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Слободянюк Наталі Олександрівні вченого звання професора по кафедрі 

фінансів та банківської справи: голосів «за» – 19, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає. 

1.3. 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 Назаренко Ірині Анатоліївні 

вчене звання доцента по кафедрі технології в ресторанному господарстві та 

готельної і ресторанної справи (одноголосно); присвоїти Слободянюк Наталі 



Олександрівні вчене звання професора по кафедрі фінансів та банківської 

справи. 

1.4. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Назаренко І.А. вченого звання доцента по кафедрі технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи: голосів «за» – 19, «проти» – 

немає, недійсних бюлетенів – немає.  

1.5. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Слободянюк Н.О. вченого звання професора по кафедрі фінансів та 

банківської справи: голосів «за» – 19, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 

– немає.  

1.6. 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 Назаренко Ірині Анатоліївні 

вчене звання доцента по кафедрі технології в ресторанному господарстві та 

готельної і ресторанної справи; присвоїти вчене звання професора 

Слободянюк Наталі Олександрівні по кафедрі фінансів та банківської 

справи.  

1.7. Надіслати атестаційні справи здобувачів вченого звання доцента на 

професора на розгляд Міністерству освіти і науки України.  

Термін виконання – до 23.01.2020 р. 

Відповідальний: учений секретар. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Вченої ради Богатирьової 

Г.А. про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до 

«Положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 

червня 2017 року), було проведено конкурс на заміщення вакантних посад 

завідувачів кафедр ДонНУЕТ: кафедри економіки та бізнесу, кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання, обліку та аудиту, кафедри 

технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи. 

За результатами конкурсного відбору на засіданнях відповідних кафедр 

та вчених рад ННІ було прийнято рішення щодо рекомендації науково-

педагогічних працівників до обрання на вакантні посади завідувачів кафедр 

ДонНУЕТ згідно з проходженням за конкурсом, а саме: 

Шендригоренко М.Т. – на посаду завідувача кафедри обліку та аудиту; 

Ніколайчук О.А. – на посаду завідувача кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи; 

Омельченко О.В. – завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін 

та обладнання; 

Лохман Н.В. – завідувача кафедри економіки та бізнесу. 

Запропоновано для обрання претендентів на посади за конкурсом 

провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати 



відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Нєізвєстну О.В. 

– голова комісії, Ляшенко О.С., Літус О.Є. – члени комісії. 

(Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної 

комісії). 

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу 

лічильної комісії:  

 «за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання 

вищеназваних претендентів на вакантні посади в ДонНУЕТ імені  Михайла 

Туган-Барановського). 

Оголошення головою лічильної комісії О.В. Нєізвєстною результатів 

таємного голосування щодо обрання претендентів на посади: 

1) Шендригоренко М.Т. – на посаду завідувача кафедри обліку та 

аудиту: 

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №1 лічильної комісії додається). 

2) Омельченко О.В. – на посаду завідувача кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання: 

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №2 лічильної комісії додається). 

3) Лохман Н.В. – на посаду завідувача кафедри економіки та бізнесу: 

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

(Протокол №3 лічильної комісії додається). 

4) Ніколайчук О.А. – завідувача кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи: 

роздано бюлетенів – 19; 

виявилося бюлетенів в урні – 19;  

«за» - 16; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає; 

«недійсних бюлетенів» - 3. 



(Протокол №4 лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Враховуючи рекомендації кафедр та вчених рад ННІ, за 

результатами таємного голосування, вважати обраними на посади за 

конкурсом таких науково-педагогічних працівників: 

1) Шендригоренко М.Т. – на посаду завідувача кафедри обліку та 

аудиту; 

2) Омельченко О.В. – на посаду завідувача кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

3) Лохман Н.В. – на посаду завідувача кафедри економіки та бізнесу; 

4) Ніколайчук О.А. – завідувача кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. ректора Чернеги О.Б. про заохочувальні 

відзнаки МОН України до 100-річного ювілею Університету (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

3.2. У зв’язку зі святкуванням 100-річчя Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського подати 

наступні кандидатури на заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки 

України: 

Коренець Ю.М. – старший викладач кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи; 

Назаренко І.А. – доцент кафедри технології в ресторанному господарстві 

та готельної і ресторанної справи; 

Нєізвєстна О.В. – директор навчально-наукового інституту економіки, 

управління та адміністрування; 

Омельченко О.В. – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання; 

Романуха О.М. – доцент кафедри туризму та країнознавства; 

Хаврова К.С. – доцент кафедри економіки та бізнесу; 

Шендригоренко М.Т. – доцент кафедри обліку та аудиту; 

Штик Юлія Вячеславівна – доцент кафедри обліку та аудиту; 

Шульженко І.Л. – доцент кафедри іноземної філології, українознавства 

та соціально-правових дисциплін. 

ІV. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. ректора Чернегу О.Б. про оптимізацію 

структури ДонНУЕТ (доповідь додається). 

З метою оптимізації структури ДонНУЕТ пропонується розформувати 

кафедру технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної 

справи навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та 

туризму шляхом розділення кафедри на: кафедру технології в ресторанному 

господарстві навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу 

та туризму та кафедру готельно-ресторанної справи та підприємництва 

навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму. 



Відбулося відкрите голосування щодо оптимізації структури 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського: 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

З метою оптимізації структури ДонНУЕТ пропонується розформувати з 

10 березня 2020 року кафедру підприємництва і торгівлі навчально-

наукового інституту економіки, управління та адміністрування шляхом 

приєднання до кафедри готельно-ресторанної справи та підприємництва 

навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 18; 

«проти» - 1; 

«утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію в.о. Чернеги О.Б. прийняти до відома. 

4.2. З метою оптимізації структури ДонНУЕТ розформувати з 10 

березня 2020 року кафедру технології в ресторанному господарстві та 

готельної і ресторанної справи навчально-наукового інституту ресторанно-

готельного бізнесу та туризму шляхом розділення кафедри на: кафедру 

технології в ресторанному господарстві навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму та кафедру готельно-ресторанної 

справи та підприємництва навчально-наукового інституту ресторанно-

готельного бізнесу та туризму. 

4.3. Розформувати з 10 березня 2020 року кафедру підприємництва і 

торгівлі навчально-наукового інституту економіки, управління та 

адміністрування шляхом приєднання до кафедри готельно-ресторанної 

справи та підприємництва навчально-наукового інституту ресторанно-

готельного бізнесу та туризму. 

4.4. Волошиній С.В., завідувачу кафедри підприємництва і торгівлі, до 

09.03.2020 року передати матеріальні цінності, які рахуються на її 

відповідальному зберіганні Ніколайчук О.А., завідувачу кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи. Передачу 

матеріальних цінностей оформити актом прийняття-передачі. 

4.5. Барченко О.В., начальнику відділу кадрів, попередити письмово за 

два місяці працівників про зміни в структурі університету (додаток 1) та 

внести відповідні записи у кадрові документи. 

4.6. Діловоду, розмістити наказ в Офісі 365. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. щодо підвищення з 03 

лютого 2020 року на індекс інфляції у розмірі 104,1% вартість навчання 

студентам денної та заочної форм навчання освітнього ступеню “бакалавр”, 

“магістр” за договорами, які були укладені з 2016 р. 



УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

5.2. Бухгалтерській службі (Скопець О.І.) внести зміни та підготувати 

додаткові угоди щодо збільшення плати за навчання до договорів про 

надання освітніх послуг терміном до 30.03.2020  р. 

5.3. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних звязків та 

розвитку забезпечити оприлюднення даного наказу на сайті Університету. 

5.4. Директорам навчально-наукових інститутів повідомити студентів 

про підвищення вартості навчання та забезпечити укладання додаткових угод 

до договорів про надання освітніх послуг до 15.04.2020 р. 

5.5. Бухгалтерській службі (Скопець О.І.) здійснити контроль за 

виконанням додаткових угод до договорів про надання освітніх послуг до 

29.04.2020 р. 

Відповідальні особи: проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 19; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

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

зміни у складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

6. Інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. прийняти до 

відома. 

6.1. Вивести зі складу Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

заступника голови студентського самоврядування Назаренко Я.О., у зв’язку з 

переобранням. 

6.2. Ввести до складу Вченої ради заступника голови студентського 

самоврядування університету Сарапіну М.І., студентку групи МК – 2019. 

6.3. Ввести до складу Вченої ради виборних представників з числа 

завідувачів кафедр - Шендригоренко М.Т., завідувача кафедри обліку та 

аудиту, доцента к.е.н.; Ніколайчук О.А., завідувача кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.е.н.; 

Омельченка О.В., завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання, к.т.н. 

6.4. Затвердити склад Вченої ради університету у кількості 26 осіб. 
 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                   О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 


