
ПРОТОКОЛ №12 

Засідання № 12 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

22.04.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 24 особи з 32 членів 

загального складу Вченої ради  

(реєстраційний аркуш додається) 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

 

1. Про річний звіт щодо виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. (Доп. 

Никифоров Р.П.). 

 

 

І. СЛУХАЛИ: першого проректора Никифорова Р.П. з інформацією 

про річний звіт щодо виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Повідомив, 

що Університет має подавати щороку до 30 квітня Національному агентству 

та розміщувати на власних офіційних веб-сайтах річний звіт про виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного, згідно з 

вимогами пункту 15 Порядку надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу заклади вищої 

освіти із статусом національного. 

Відповідно до листа НАЗЯВО від 08.04.2019 р. № 65 Університетом 

підготовлено Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

Річний звіт містить матеріали самоаналізу виконання Університетом 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного, а саме відомості 

про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного, про показники порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. Річний звіт 

пропонується до затвердження. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію першого проректора про річний звіт ДонНУЕТ щодо 

виконання критеріїв надання Університету та підтвердження ним статусу  

національного взяти  до відома. 



2. Активізувати роботу з проходження науково-педагогічними 

працівниками стажування та проведення ними навчальних занять в 

іноземних ЗВО, а також навчання здобувачів ВО в іноземних ЗВО. 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  

Термін виконання – до 01.04.2020 р. 

3. Активізувати роботу з розроблення об’єктів права інтелектуальної 

власності та їх комерціалізації. 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  

Термін виконання – до 01.04 2020 р. 

4. Довести кількість статей науково-педагогічних працівників у 

наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та 

Web of Science, до 5 од. для кожного доцента, професора. 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  

Термін виконання – до 01.04.2020 р. 

  

 

Голова Вченої ради      О.Б. Чернега 

 

Учений секретар       Г.А. Богатирьова 


