
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання № 13 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

13.05.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 22 особи із 32 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про підсумки проведення конкурсів студентських наукових робіт. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

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

3.1 «Адміністративна діяльність». (Доп. Чернега О.Б.). 

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: 1) програма 

3.2 «Формування та підтримка іміджу Університету» (Задача 2. Формування 

іміджу Університету на міжнародному рівні). (Доп. Широкова М.С.). 

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

3.5 «Інтернаціоналізація освіти і науки» - доповідач Бочарова Ю.Г. 

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

6. Про рекомендацію до друку колективної монографії. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. про результати участі 

ДонНУЕТ у конкурсах студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати участі ДонНУЕТ в 

конкурсах студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р. взяти до відома. 

2. З метою підвищення результативності участі здобувачів вищої освіти 

Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 

галузей знань і спеціальностей: 

2.1. Провести аналіз за результатами конкурсу 2018-2019 н.р. із 

включенням відповідних питань до порядку денного засідань кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 20.05.2019 р.  

2.2. Розробити план участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт у 2019-2020 н.р. (з визначенням спеціальностей, галузей знань, 



тем наукових робіт, ПІБ студентів, ПІБ викладачів, графіків підготовки робіт, 

публікації статей та тез доповідей, впровадження результатів робіт в практичну 

діяльність, освітній процес). 

Відповідальні: Ніколенко К.В., зав. кафедр. 

Термін виконання: 30.05.2019 р. 

2.3. Забезпечити участь викладачів у галузевих конкурсних комісіях 

(надіслати офіційні листи щодо включення НПП ДонНУЕТ до складу галузевих 

конкурсних комісій базових закладів вищої освіти). 

Відповідальні: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 01.06.2019 р. 

2.4. Забезпечити подання клопотання щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за профільними спеціальностями до 

МОН України. 

Завідувачам кафедр розробити документи для підготовки та проведення  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на базі Університету.  

Відповідальні: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.06.2019 р. 

2.5. Забезпечити підготовку та подання студентських наукових робіт у 

2019-2020 н.р. кафедрами загальноінженерних дисциплін та обладнання, 

маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (за усіма 

спеціальностями). 

Відповідальні: Омельченко О.В., Приймак Н.С. 

Термін виконання: 01.06.2019 р. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. ректора Чернегу О.Б. (доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію в.о.ректора взяти до відома. 

2.2. З метою виконання задачі 2019 р. «Формування науково-дослідного 

центру якості освіти» здійснити підготовку нормативної документації. 

Відповідальні: керівник відділу інноваційних освітніх технологій. 

Термін виконання: 10.09.2019 р.  

ІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь помічника керівника ДонНУЕТ імені Михайла 

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

Університету до 2020 р.:1) програма 3.2 «Формування та підтримка іміджу 

Університету» (Задача 2. Формування іміджу Університету на міжнародному 

рівні)» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію помічника керівника ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського Широкової М.С. «Про виконання Стратегії розвитку 

Університету до 2020 р.:1) програма 3.2 «Формування та підтримка іміджу 

Університету» (Задача 2. Формування іміджу Університету на міжнародному 

рівні)» прийняти до відома. 

3.2. Задля реалізації місії та стратегії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського, а також реалізації програми «Формування та підтримка іміджу 

Університету» затвердити наступні завдання: 

- Увійти у рейтинг QS World University Rankings 2019; 

- Подати заявку у Times Higher Education Rankings 2019. 



 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: жовтень 2019 р. 

ІV СЛУХАЛИ: доповідь завідувача кафедри економіки та міжнародно-

економічних відносин ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

Бочарової Ю.Г. «Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: 

Програма 3.5 «Інтернаціоналізація освіти і науки» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувача кафедри економіки та міжнародно-економічних 

відносин ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Бочарової Ю.Г. «Про 

виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 3.5 

«Інтернаціоналізація освіти і науки»» прийняти до відома. 

2. Задля реалізації місії та стратегії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського, а також реалізації програми «Інтернаціоналізація освіти і 

науки» затвердити наступні завдання: 

2.1. Проведення семінару про можливості, що відкриває для міжнародної 

мобільності ЗВО та НПП восьма рамкова програма ЄС, ЕРАЗМУС+. 

Термін виконання:  червень - вересень 2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В.  

2.2. Консультаційна та організаційна підтримка з боку ДонНУЕТ НПП та 

здобувачів вищої освіти, які розглядають можливість участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності.  

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

3. Визначення переліку спеціальностей та осіб, які виявляють найбільшу 

зацікавленість у реалізації можливостей програм двох дипломів 

Термін виконання: травень-червень 2019 р.  

Відповідальний: завідувачі кафедр, Кожухова Т.В. 

4. Організаційна робота щодо укладення договорів про програми 

подвійного диплому із іноземними ЗВО 

Термін виконання: червень 2019 р. Відповідальний: Кожухова Т.В. 

5. Проведення семінарів про можливості, переваги, які дає реалізація 

програм двох дипломів. 

Термін виконання: травень, вересень 2019 р., січень 2020 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

6. Виявлення переліку здобувачів вищої освіти, які проявляють найбільшу 

зацікавленість у міжнародній виробничій практиці 

Термін виконання: травень-червень 2019 р.  

Відповідальний: завідувачі кафедр, Кожухова Т.В. 

7. Виявлення організацій, із якими можуть бути укладені договори про 

співробітництво щодо міжнародної виробничої практики ЗВО 

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  

Відповідальний: Кожухова Т.В., директори ННІ, зав. кафедр 

8. Організаційна робота щодо укладання угод про міжнародну виробничу 

практику  

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  



Відповідальний: Кожухова Т.В. 

9. Інформування здобувачів вищої освіти про існуючі/потенційні 

можливості міжнародної виробничої практики, про вимоги до здобувачів вищої 

освіти, що беруть участь у міжнародній виробничій практиці 

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  

Відповідальний: директори ННІ, завідувачі кафедр. 

10. Надання консультаційної підтримки щодо участі у міжнародних 

заходах 

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

11. Запровадження курсів із вивчення іноземної мови для здобувачів 

вищої освіти та НПП  

Термін виконання: травень-грудень 2019 р.  

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

12. Визначення переліку міжнародних організацій та асоціацій, членом 

яких може бути ДонНУЕТ 

Термін виконання: травень-червень 2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

13. Визначення умов (розмір обов’язкових внесків, кількість внесків на 

рік тощо) та переваг членства ДонНУЕТ у визначених організаціях та 

асоціаціях 

Термін виконання: червень-вересень 2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

14. Визначення переліку міжнародних організацій та асоціацій, членом 

яких доцільно бути ДонНУЕТ 

Термін виконання: вересень 2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

15. Організаційна робота щодо отримання членства у визначених 

міжнародних асоціаціях  

Термін виконання: вересень-грудень 2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

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

зміни в складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Увести до складу Вченої ради за посадою Омельченко О.В. - в.о. 

завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

5.2. Затвердити склад Вченої ради в кількості 33 особи. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку 

монографії «Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи 

України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку монографії 



кафедри фінансів та банківської справи ««Теоретико-методологічні засади 

розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних 

стратегій» взяти до відома. 

2. Рекомендувати до друку колективну монографію «Теоретико-

методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі 

інноваційно-інвестиційних стратегій» (рецензенти: Слободянюк О.В. – 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ, д.е.н., доцент, Стеблянко І.О. - 

завідувач кафедри економіки та управління національним господарством 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, д.е.н., доцент, 

Горіна Г.О. - завідувач кафедри туризму та країнознавства ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського, д.е.н., доцент). 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                         О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                               Г.А. Богатирьова 

 

 

 


