
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання № 12 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

28.02.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 23 осіб із 26 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

 

Порядок денний 

1. Подання на отримання стипендії КМУ – доповідач проректор з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова 

Т.В. 

2. Про атестацію стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

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

9 Сучасна інфраструктура – доповідач проректор з науково-педагогічної 

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

4. Про підвищення ефективності роботи аспірантури та академічну 

мобільність аспірантів – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

5. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: програма 

2 Формування та підтримка іміджу університету (задача «Підтримка іміджу 

Університету як національного лідера») – доповідач перший проректор 

Никифоров Р.П. 

6. Про затвердження правил прийому до коледжів ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського в 2020 році – доповідач Коренець Ю.М. 

7. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо 

працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ, викання графіку 

індивідуальних та групових консультацій щодо стратегії пошуку роботи – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

8. Про результати підготовки іноземців та осіб без громадянства за 

першим рівнем вищої освіти (бакалавр) за спеціальностями: 242 «Туризм», 

071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» - доповідач перший 

проректор Никифоров Р.П. 

9. Про затвердження документації системи менеджменту якості 

ДонНУЕТ (Затвердження Положення про менторство П. ДонНУЕТ 02-10-

2020 ) – доповідач Никифоров Р.П. 



10. Про затвердження Положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про 

організацію освітнього процесу» - доповідач перший проректор Никифоров 

Р.П. 

11. Про затвердження Положення П 02-03-2020 «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» - доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 

12. Про виконання рішень Вченої ради за лютий місяць – доповідач 

Богатирьова ГА. 

13. Про висунення кандидата для нагородження з нагоди Дня науки – 

доповідач Кожухова Т.В. 

14. Про виконання умов розділу 5 «Охорона праці» Колективного 

договору Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського на 2019-2023 рр. про проведені заходи по 

досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища – доповідач інженер з охорони праці Заікіна Д.П. 

 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про обрання кандидатури 

на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про обрання кандидатури 

на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

взяти до відома. 

Відбулося таємне голосування щодо обрання кандидатури на 

отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію у 

складі: Нєізвєстна О.В., Снігур К.В., Каманчук М.А. 

Відбулося таємне голосування. 

Оголошення головою лічильної комісії Нєізвєстною О.В. результатів 

таємного голосування щодо обрання кандидатури д.е.н., доцента Бочарової 

Ю.Г. на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих  

вчених: 

роздано бюлетенів – 23; 

виявилося бюлетенів в урні – 23;  

«за» – 22; 

«проти» – 1; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету більшістю голосів. 

1.2. За результатами таємного голосування кандидатуру Бочарової Юлії 

Геннадіївни, д.е.н., доцента, завідувача кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин підтримано 22 голосами (проти - 1, недійсних 

бюлетенів – 0, підтримано більшістю голосів). 



1.3. Рекомендувати кандидатуру Бочарової Юлії Геннадіївни, д.е.н., 

доцента, завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин як претендента від ДонНУЕТ на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених. 

ІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора Кожухової Т.В. про атестацію 

стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих вчених (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію Горіної Г.О. до відома. 

2. Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України Горіну Ганну 

Олександрівну. 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

ІІІ. 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: 

3.1. 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. 

3.2. Скасувати поставлену задачу щодо наявності спортивної зали у 

звязку з недоцільністю через приєднання до ДонНУЕТ відокремлених 

структурних підрозділів відповідно до розпорядження КМУ. 

3.3. Створити  навчальну лабораторію фізики та обладнання. 

Відповідальний: Никифоров Р.П 

Термін виконання: до 01.09.2020 р. 

3.4. Залучити студентів до заходів проекту ДонНУЕТ, який 

реалізовуватиметься за грантовою угодою з ЄС, з метою підвищення їх 

зацікавленості в розвитку наукової, культурної, спортивної, громадської 

активності. 

Відповідальні: Никифоров Р.П., Кожухова Т.В. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 рр. 

3.5. Розглянути доцільність поставленої задачі щодо створення 

комп’ютерної лабораторії після приєднання до ДонНУЕТ відокремлених 

структурних підрозділів відповідно до розпорядження КМУ.  

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін виконання: до 30.05.2020 р. 

3.6. Укласти договори на закупівлю ліцензованого програмного 

забезпечення. 

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін виконання: до 01.09.2020 р. 



ІV. СЛУХАЛИ: інформацію проректора Кожухової Т.В. про 

підвищення ефективності роботи аспірантури та академічну мобільність 

аспірантів (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора Кожухової Т.В. про підвищення 

ефективності роботи аспірантури та академічну мобільність аспірантів взяти 

до відома. 

4.2. З метою підвищення ефективності роботи аспірантури: 

4.2.1. Посилити вимоги до осіб, які вступають до аспірантури. 

Відповідальний: проректор 

4.2.2. Посилити контроль за плануванням і виконанням аспірантами 

індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи.  

Відповідальні: проректор, наукові керівники аспірантів. 

Термін виконання: постійно 

4.2.3. Укласти договори з закладами вищої освіти щодо програм 

академічної мобільності аспірантів. 

Відповідальний: проректор 

Термін виконання: до 30.05.2020 

4.3. Розробити план щодо участі аспірантів у програмах академічної 

мобільності та забезпечити контроль за його виконанням. 

Відповідальні: проректор, наукові керівники аспірантів. 

Термін виконання: до 30.06.2020 

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

виконання у 2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 2 

«Формування та підтримка іміджу університету» (задача - Підтримка іміджу 

Університету як національного лідера) (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

2019 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. взяти до відома та визнати 

результати виконання у 2019 р. програма 2 «Формування та підтримка іміджу 

університету» (задача - Підтримка іміджу Університету як національного 

лідера) задовільними. 

5.2. З метою підтримки іміджу Університету як національного лідера 

затвердити наступні завдання: 

5.2.1 Систематично розміщувати матеріали іміджевого характеру на 

офіційному сайті Університету, у місцевих ЗМІ та соціальних мережах. 

Відповідальні: Зінченко В.М. 

Термін виконання – постійно. 

5.2.2 Розвивати зв’язки Університету з бізнесом та місцевим 

самоврядуванням з укладанням договорів про співпрацю (не менше 3 

договорів на рік). 

Відповідальні: Завідувачі кафедр. 

Термін виконання – впродовж року. 

5.2.3 Розробити план виробництва медіа-продукції та сценарії фільму 

та промо-ролику до 100-річчя Університету. 



Відповідальні: Зінченко В.М. 

Термін виконання – до 01.05.2020 р. 

5.3. Розробити план реалізації заходів із популяризації 

економічної/технічної освіти серед школярів з урахуванням проведення 

інтерактивних заходів у лабораторіях Університету. 

Відповідальні: Никифоров Р.П. 

Термін виконання – до 16.03.2020 р. 

VІ. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального секретаря приймальної 

комісії ДонНУЕТ Коренця Ю.М. про затвердження правил прийому до 

коледжів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році 

(доповідь додається). 
УХВАЛИЛИ: 

6.1. Доповідь «Про затвердження правил прийому до коледжів 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році» прийняти до 

відома. 

6.2. Затвердити Правила прийому до Маріупольського коледжу 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році та Положення про 

Приймальну комісію Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського.  

6.3. Затвердити Правила прийому до Краматорського коледжу 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році та Положення про 

Приймальну комісію Краматорського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського. 

6.4. Директорам Маріупольського та Краматорського коледжів 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, приймальним комісіям 

коледжів керуватися у період вступної кампанії 2020 року затвердженими 

відповідними правилами прийому та положеннями про приймальні комісії. 

6.5. Директорам коледжів, приймальним комісіям розмістити правила 

прийому в повному обсязі на офіційних сайтах навчальних закладів не пізніше 29 

лютого 2020 року. 

Результати відкритого голосування щодо затвердження Правил 

прийому до Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році та Положення про Приймальну комісію 

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.: 

«за» - 23; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

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

стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування 

студентів і випускників ДонНУЕТ, виконання графіку індивідуальних та 

групових консультацій щодо стратегії пошуку роботи (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію першого проректора про стан організаційної та 

координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників 



ДонНУЕТ, виконання графіку індивідуальних та групових консультацій 

щодо стратегії пошуку роботи взяти до відома. 

7.2. Дирекціям ННІ забезпечити заповнення форми «Інформація про 

випускників» за рахунок інформації про поточних випускників та 

забезпечити отримання інформації про працевлаштування через 3 роки після 

випуску. 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання – постійно. 

7.3. Дирекціям ННІ на основі форми «Інформація про випускників» 

створити та постійно оновлювати базу підприємств-роботодавців. 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання – до 27.03.2020 р. і далі на постійній основі. 

7.4. Розробити та провести для здобувачів випускових курсів тренінг 

щодо стратегії пошуку роботи. 

Відповідальні: Шаповалова І.В. 

Термін виконання – до 01.04.2020 р. 

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

результати підготовки іноземців та осіб без громадянства за першим рівнем 

вищої освіти (бакалавр) за спеціальностями 242 «Туризм», 071 «Облік і 

оподаткування», 073 «Менеджмент» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію першого проректора про результати підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) 

за спеціальностями 242 «Туризм», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент» взяти до відома. 

8.2. Дирекціям ННІ забезпечити контроль успішності здобувачів-

іноземців впродовж навчальних семестрів, сприяти залученню здобувачів-

іноземців до культурно-масових, спортивних та інших заходів, що 

реалізуються в Університеті. 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання – постійно. 

8.3. Викладачам забезпечити проведення додаткових консультацій за 

дисциплінами, за якими навчаються здобувачі-іноземці. 

Відповідальні: викладачі. 

Термін виконання – на постійній основі. 

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

необхідність введення в дію нового документу СМЯ ДонНУЕТ – Положення 

про меторство П ДонНУЕТ 02-10-2020 (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Затвердити Положення Університету “Про менторство” П 

ДонНУЕТ 02-10-2020. 

9.2. Оприлюднити нове положення на електронному ресурсі оffice 365 

та на сайті Університету. 

Відповідальний: керівник ВІОТ О. Є. Літус. 

Термін: до 01.03.2020. 



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

затвердження Положення «Про організацію освітнього процесу» (доповідь 

додається).. 

УХВАЛИЛИ: 

10.1.1 Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. прийняти до 

відома. 

10.1.2. Затвердити Положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про 

організацію освітнього процесу». 

10.1.3. Оприлюднити нове положення на електронному ресурсі оffice 

365 та на сайті Університету. 

Відповідальний: керівник ВІОТ О. Є. Літус. 

Термін: до 06.03.2020. 

СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про 

затвердження документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ – 

стандартів та положень Університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

10.2.1. Затвердити Положення Університету “Про підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” П ДонНУЕТ 

02-03-2020. 

10.2.2. Оприлюднити нове положення на електронному ресурсі оffice 

365 та на сайті Університету. 

Відповідальний: керівник ВІОТ О. Є. Літус. 

Термін: до 06.03.2020. 

ХІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

Г.А. про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського за лютий 2019-2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої 

ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у лютому 2019-2020 

н.р.» взяти до відома. 

11.2. Перенести на квітень 2020 р. відповідно до корегувальних дій 

публікацію 2-х монографій: кафедри обліку та аудиту «Бухгалтерський облік, 

аналіз, контроль, оподаткування: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку» (завідувач Шендригоренко М.Т., к.е.н., доцент) та кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин «Сучасні імперативи 

розвитку національних економік» (завідувач Бочарова Ю.Г., д.е.н., доцент).  

11.3. 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. 

11.4. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю 

контролю виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про висунення 

кандидата для нагородження з нагоди Дня науки 



УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про висунення кандидата для 

нагородження з нагоди Дня науки взяти до відома.  

Відбулося таємне голосування щодо обрання кандидата для 

нагородження з нагоди Дня науки. 

Оголошення головою лічильної комісії Нєізвєстною О.В. результатів 

таємного голосування щодо обрання кандидатури д.е.н., доцента Бочарової 

Ю.Г. для нагородження з нагоди Дня науки: 

роздано бюлетенів – 23; 

виявилося бюлетенів в урні – 23;  

«за» – 23; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає.  

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

2. За результатами таємного голосування кандидатуру Бочарової Юлії 

Геннадіївни, д.е.н., доцента, завідувача кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин підтримано 23 голосами (проти - немає, недійсних 

бюлетенів – 0, підтримано одноголосно). 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь інженера з охорони праці Заікіної Д.П. 

«Про виконання умов розділу 5 «Охорона праці» Колективного договору 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського на 2019-2023 рр. про проведені заходи по досягненню 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища» 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію інженера з охорони праці Заікіної Д.П. прийняти до 

відома. 

2. Вважати проведену роботу з виконання заходів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди) Університету у 2019 

р. задовільною. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                   О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 

 


