
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання № 15 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

30.05.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 22 особи із 33 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

 

1. Про підсумки проведення студентських олімпіад - доповідач 

Никифоров Р.П. 

2. Про підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету - 

доповідач Яковчук О.Л. 

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

3.8 «Інформаційний розвиток» - доповідач Никифоров Р.П. 

4. Про рекомендацію Бочарової Юлії Геннадіївни, кандидата 

економічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до призначення 

стипендії ім. В.Ф. Бизова для молодих учених м. Кривого Рогу – доповідач 

Кожухова Т.В. 

5. Про затвердження ліцензійних справ на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за спеціальностями 242 «Туризм», 073 «Менеджмент», 071 

«Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти – доповідач Кожухова Т.В. 

 

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

підсумки проведення студентських олімпіад в 2019 р. (доповідь додається).  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про підсумки 

проведення студентських олімпіад взяти до відома. 

2. З метою підвищення результативності участі здобувачів ВО 

Університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних 

дисциплін та спеціальностей завідувачам кафедр із включенням відповідних 

питань до порядку денного засідань кафедр забезпечити наступне: 



- Затвердити перелік олімпіад з навчальних дисциплін та 

спеціальностей для участі у 2019-2020 н.р. здобувачів ВО ДонНУЕТ.  

- За кожною олімпіадою закріпити науково-педагогічного працівника, 

який призначається відповідальним за підготовку здобувачів ВО до участі в 

олімпіаді та результативність такої участі. Закріплення даної 

відповідальності відобразити у контрактах (строкових договорах) та 

індивідуальних планах науково-педагогічних працівників на 2019-2020 н.р. 

- З числа здобувачів ВО, які мають високі показники успішності, 

затвердити перелік осіб для підготовки до участі в олімпіадах у 2019-2020 

н.р. 

Відповідальні: завідувачі кафедри. 

Термін виконання: до 07.06.2019 р. 

- На основі програм базових закладів вищої освіти розробити та 

затвердити програми підготовки здобувачів ВО ДонНУЕТ до участі у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді. 

- Розробити план підготовки здобувачів ВО до участі у першому та 

другому етапах Всеукраїнської олімпіади. 

Відповідальні: завідувачі кафедри. 

Термін виконання: до 28.06.2019 р. 

- Забезпечити входження НПП кафедр до складу журі та апеляційних 

комісій, які створюються для проведення ІІ етапу Олімпіади у базових 

закладах вищої освіти. 

Відповідальні: завідувачі кафедри. 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

ІІ. СЛУХАЛИ: доповідь провідного фахівця навчального відділу 

Яковчук О.Л. про виконання плану підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників Університетів у 2018-2019 рр. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію провідного фахівця навчального відділу Яковчук О.Л. 

про виконання плану підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Університету у 2018-2019 рр. взяти до відома. 

2. Для запобігання недовиконання плану підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Університету у 2019-2020 рр., посилити 

вимоги до підвищення кваліфікації і стажування науково-педагогічних 

працівників, постійно здійснювати моніторинг та оцінку стану підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету. 

Відповідальні: зав. кафедр, керівники структурних підрозділів, 

провідний фахівець навчального відділу Яковчук О.Л.  

Термін: відповідно до плану підвищення кваліфікації Університету. 

3. Провести моніторинг потреб у підвищенні кваліфікації 

співробітників Університету та розробити план підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету на 2019-

2020 рр. відповідно до вимог Положення ДонНУЕТ 02-03-2016 з 

урахуванням запитів кафедр. 



Відповідальний: провідний фахівець навчального відділу Яковчук О.Л. 

Термін виконання  –  до 20.09.2019 р. 

4. Врахувати невиконання плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічним працівником О.С. Роєвою при розгляді питання щодо її 

працевлаштування. 

ІІІ СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про виконання у 2018 р. Стратегії розвитку Університету до 

2020 р.: Програма «Інформаційний розвиток» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

2018 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. взяти до відома та визнати 

результати виконання у 2018 р. Програми «Інформаційний розвиток» 

задовільними. 

2. Забезпечити розробку та запуск сайту Краматорського коледжу із 

доменим ім’ям donnuet.edu.ua 

Відповідальні: Шамрін Р.В., директор Краматорського коледжу. 

Термін виконання:  до 30.08.2019 р. 

3. Внести наступні зміни до Програми 3.8 «Інформаційний розвиток» 

Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: 

- зменшити планові показники за кількістю офіційних сайтів у 2019 р. 

та 2020 р. до 21 та 22 одиниць відповідно; 

- замінити чисельні значення кількості архівів НМКД у плані на 2019 та 

2020 роки на словосполучення «Відповідно до обсягу каталогу дисциплін»;  

- виключити з плану на 2019 та 2020 роки показники кількості 

дистанційних курсів в Moodle.  

Відповідальний: перший проректор. 

Термін виконання:  до 30.06.2019 р. 

4. Забезпечити контроль за повнотою внесення до репозитарію 

методичних матеріалів, посібників, статей та монографій, що були 

опубліковані НПП кафедр за останні 10 років.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання:  до 05.06.2019 р. 

5. Забезпечити дієву SEO-оптимізацію сайтів Університету та 

зростання показників Webometrics не менше ніж на 10%. 

Відповідальний: Шамрін Р.В. 

Термін виконання:  впродовж року. 

6. Завершити формування та забезпечити підтримку актуального стану 

англомовної версії сайту Університету. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання:  до 30.06.2019 р., впродовж року. 

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

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

Бочарової Юлії Геннадіївни, кандидата економічних наук, доцента, в.о. 

завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 



Туган-Барановського до призначення стипендії ім. В.Ф. Бизова для молодих 

науковців м. Кривого Рогу (характеристика додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію Бочарової Юлії 

Геннадіївни, кандидата економічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до 

призначення стипендії ім. В.Ф. Бизова для молодих науковців м. Кривого 

Рогу прийняти до відома. 

2. Рекомендувати на отримання стипендії ім. В.Ф. Бизова 

Бочарову Ю. Г., к.е.н., доцента, в.о. зав. кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.  

V. СЛУХАЛИ: Про затвердження ліцензійних справ на провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та 

осіб без громадянства за спеціальностями 242 «Туризм», 073 «Менеджмент», 

071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти – доповідач Кожухова Т.В. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

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

2. Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

ліцензійних справ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 

метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями 242 

«Туризм», 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування» за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем вищої освіти:  

 «за» - 22; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Сформовані ліцензійні справи спрямувати до МОН України. 

Відповідальний: завідувачі кафедр, Кожухова Т.В. 

Термін виконання: до 15.06.2019 р. 

 
 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


