
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання № 16 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

20.06.2019 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 20 осіб із 32 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

 

Голова засідання – О.Б. Чернега 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

1. Про затвердження плану святкових заходів з нагоди 100-річного 

ювілею Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського. (Доп. Чернега О.Б.). 

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

3.6 «Наукова та інноваційна діяльність». (Доп. Кожухова Т.В.). 

3. Про наукову діяльність Університету за І півріччя 2019 р. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

4. Про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. (Доп. Кожухова Т.В.). 

5. Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії. 

(Доп. Кожухова Т.В.). 

6. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок. (Доп. Кожухова Т.В.). 

7. Про виконання планів роботи навчально-наукових 

інститутів ДонНУЕТ. (Доп. Нєізвестная О.В., Коренець Ю.М.). 

8. Про виконання плану заходів щодо запобігання корупції 

у ДонНУЕТ у 2018-2019 н.р. та затвердження плану на наступний 

навчальний рік. (Доп. Возняк А.В.). 

9. Про проведення та результати внутрішнього аудиту структурних 

підрозділів та результати зовнішнього аудиту СМЯ Університету. (Доп. Літус 

О.Є.). 

10. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ. (Доп. 

Кожухова Т.В.). 

11. Про затвердження і введення в дію «Правил поведінки в 

Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського». (Доп. Чренега О.Б.) 

12. Про затвердження Положення Університету “Про запобігання та 

протидію булінгу” П ДонНУЕТ 02-08-2019; зміни до Положення ДонНУЕТ 

01.03-04-2017 «Про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського»; Положення ДонНУЕТ 02.01-07-2019 



«Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі 

тестування» (третя редакція). (Доп. Чернега О.Б.). 

13. Про затвердження стратегій розвитку навчально-наукових 

інститутів Університету і програм розвитку кафедр. (Доп. Никифоров Р.П.) 

14. Про зміни у складі Вченої ради. (Доп. Богатирьова Г.А.). 

 

І. СЛУХАЛИ: доповідь в.о. ректора Чернеги О.Б. «Про затвердження 

плану святкових заходів з нагоди 100-річного ювілею Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. «Про затвердження плану 

святкових заходів з нагоди 100-річного ювілею Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

прийняти до відома. 

2. Задля урочистого відзначення 100 років з дня заснування ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського затвердити План святкових заходів з 

нагоди 100-річного ювілею Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (додається). 

Відповідальні: згідно з Планом. 

Термін виконання: згідно з Планом. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. “Про виконання Стратегії 

розвитку Університету до 2020 р.: програма 3.6 «Наукова та інноваційна 

діяльність»” (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора про виконання Стратегії розвитку 

Університету до 2020 р.: програма 3.6 “Наукова та інноваційна діяльність” 

взяти до відома. 

2. Відкоригувати показники Стратегії (до 23-х у 2019 р.) відповідно до 

кількості НДР у розрізі спеціальностей, напрямів роботи міжгалузевих 

науково-дослідних лабораторій, НДР, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.06.2019 

3. Розробити план щодо подання проектів на конкурс МОНУ, провести 

інформаційний семінар з питань подання проектів на конкурс МОНУ, 

забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

3.1. Підготувати заявки на проведення міжнародних конференцій 

ДонНУЕТ з обґрунтуванням необхідності фінансування за рахунок 

бюджетних коштів. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 



3.2. Розробити план щодо подання проектів за грантовими програмами, 

провести інформаційний семінар з питань подання проектів на грантові 

програми, забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В.  

Термін виконання: 01.09.2019 .р 

4. Подати докторські дисертації до спеціалізованих вчених рад для 

попереднього розгляду.  

Відповідальні: Гудзь Ю.Ф., Приймак Н.С., Волошина С.В., 

Лохман Н.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

4.1. Відобразити в контрактах (строкових договорах) на 2019-2020 н.р. 

термін захисту кандидатських дисертацій (Коренець Ю.М., Данкеєва О.М., 

Калініченко Д.Р., Скубіліна А.В., Москаленко К.С., Снігур К.В., Фурт Д.В.). 

Відповідальні: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 30.06.2019 р.  

5. Інформувати НПП про критерії відповідності вимогам, що 

висуваються МОН до претендентів на обрання в члени експертної ради, до 

01.09.2019 р., визначити потенційних претендентів, розробити план роботи 

щодо підвищення показників їх відповідності вимогам МОНУ, забезпечити 

постійний контроль за виконанням плану. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

6. Розробити план щодо участі Університету в програмі «Горизонт-

2020» до 01.09.2019 р., забезпечити контроль за його виконанням до 

30.12.2019 р. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

7. Забезпечити контроль за виконанням плану видань монографій. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: постійно 

8. Розробити план щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад 

згідно з постановою КМУ “Про проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії” від 06.03.2019 р. № 167 відповідно до напрямів 

досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії Університету 

та контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

9. Розробити план видання монографій за кордоном, забезпечити 

постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

9.1. Розробити план видань навчальних посібників до 30.06.2019 р, 

забезпечити контроль за його виконанням.  

Відповідальний: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: постійно 



10. Розробити план публікації статей у наукових виданнях, що 

індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, 

Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном, 

забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 30.06.2019 р. 

10.1. Розробити план включення наукових видань Університету до 

міжнародних наукометричних баз, забезпечити постійний контроль за його 

виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

11. Розробити план формування та розвитку наукових шкіл 

Університету, забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 .р 

12. Розробити план проведення наукових зустрічей (семінарів,  

конференцій) з урахуванням запланованих показників Стратегії розвитку 

Університету, забезпечити постійний контроль за його виконанням. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 01.09.2019 

13. Розробити план підготовки здобувачів вищої освіти до участі у 

першому та другому етапах Всеукраїнської олімпіади. 

Відповідальні: Никифоров Р.П., завідувачі кафедр 

Термін виконання: 28.06.2019 

14. Розробити положення про наукові гуртки, забезпечити створення 

наукових гуртків  

Відповідальний: Кожухова Т.В., зав. кафедр 

Термін виконання: 01.09.2019 р. 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про наукову діяльність 

Університету за І півріччя 2019 р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про наукову діяльність Університету за 1 

півріччя 2019 р взяти до відома. 

2. Забезпечити видання запланованих монографій. 

Відповідальні: завідувачі кафедр Кожухова Т.В., Бочарова Ю.Г., 

Омельченко В.О. 

Термін виконання: до 10.09.2019 р. 

3. Забезпечити виконання наукових, науково-технічних робіт за 

госпдоговорами.   

Відповідальні: завідувачі кафедр Кожухова Т.В., Бочарова Ю.Г., 

Приймак Н.С., Слободянюк Н.О., Тернов С.О. 

Термін виконання: до 30.06.2019 р. 



4. Забезпечити контроль за плануванням та виконанням планів з 

наукової діяльності кафедр Університету. 

Відповідальні: Кожухова Т.В., завідувачі кафедр  

Термін виконання: постійно 

IV. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

атестацію аспірантів (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. та доповідну записку взяти до відома. 

2. Затвердити результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ. 

3. За результатами атестації (відповідно до витягів з протоколів 

засідань кафедр економіки та міжнародних економічних відносин від 10 

червня 2019 р. № 21, кафедри підприємництва і торгівлі - від 10 червня 2019 

р. № 21) рекомендується: 

3.1. Перевести на наступний рік таких аспірантів ДонНУЕТ: 

1) Степаненко Владислава Олеговича, аспіранта І року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 “Економіка”; 

2) Федоренко Тетяну Миколаївну, аспірантку І року навчання (денна 

форма), спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;  

3) Москаленко Катерину Сергіївну, аспірантку ІІ року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 “Економіка”; 

4) Борблік Карину Едуардівну, аспірантку ІІ року навчання (вечірня 

форма), спеціальність 051 “Економіка”; 

5) Снігур Катерину Володимирівну, аспірантку ІІ року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 “Економіка”; 

6) Бондарчук Марію Євгенівну, аспірантку ІІ року навчання (денна 

форма), спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.  

3.2. Відрахувати у звязку з невиконанням індивідуального навчального 

плану, зокрема індивідуального плану наукової роботи таких аспірантів:  

1) Мастабая Сергія Сергійовича, аспіранта І року навчання (денна 

форма), спеціальність 051 «Економіка»; 

2) Митрофанова Сергія Миколайовича, аспіранта І року навчання 

(вечірня форма), спеціальність 051 «Економіка». 

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

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

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про відрахування здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії взяти до відома. 

2. Відрахувати Бондарчук Марію Євгенівну, аспірантку ІІ року 

навчання (денна форма), спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”, у зв’язку з переїздом до іншого міста на постійне місце 

проживання. 



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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати першого 

етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати першого етапу 

конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок  взяти до відома. 

2. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок 

коштів державного бюджету України, починаючи з 2020 року, та подати до 

Міністерства освіти і науки України такі проекти:  

- “Управління економічною безпекою регіонів в системі стратегічних 

орієнтирів сталого розвитку соціально-економічних систем”, секція – 

Економіка (керівник проекту – доктор економічних наук, доцент Іванова 

Н.С.); 

- “Технології функціонування продуктів нового покоління”, секція - 

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології  

(керівник проекту – кандидат технічних наук, доцент Назаренко І.А.). 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про виконання планів роботи навчально-наукових 

інститутів ДонНУЕТ – доповідачі директори навчально-наукових інститутів 

Нєізвестная О.В., Коренець Ю.М.. 

СЛУХАЛИ: доповідь директора навчально-наукового інституту 

ресторанно-готельного бізнесу та туризму Коренця Ю.М. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію директора ННІРГБТ Коренця Ю.М. прийняти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання плану роботи ННІРГБТ у 2018-2019 

н. р. 

3. Реалізовувати профорієнтаційну та агітаційну роботу по набору ЗВО 

на спеціальності ННІРГБ згідно з планом. 

Відповідальні: директор ННІРГБТ, зав. кафедр. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

4. Забезпечити відповідність НПП інституту ліцензійним вимогам, 

підвищення та розвиток кадрового потенціалу шляхом включення 

відповідних складових до контрактів (строкових трудових договорів). 

Відповідальні: директор ННІРГБТ, зав. кафедр. 

Термін: до початку 2019-2020 навчального року 

5. Удосконалити організацію навчальної діяльності за рахунок 

використання платформи дистанційного навчання «Moodle». 

Відповідальні: директор ННІРГБТ, зав. кафедр 

Термін: 10 вересня 2019 р. 

6. Здійснити підготовку акредитаційної справи спеціальності 142 

«Енергетичне машинобудування» 



Відповідальні: в.о. зав. кафедри ЗІДО Омельченко О.В. 

Термін: до 10 вересня 2019 р. 

7. Забезпечити у 2018-2019 н. р. досягнення показника виконання плану 

видання навчально-методичної літератури на рівні 100%. 

Відповідальні: зав. кафедр  

Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

8. Розробити план роботи ННІРГБТ  з міжнародного співробітництва 

Відповідальні: директор ННІРГБТ  

Термін: 27 серпня 2019 р. 

СЛУХАЛИ: доповідь директора навчально-наукового інституту 

економіки, управління та адміністрування Нєізвестної О.В. (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію в.о. директора ННІЕУА Нєізвєстної О.В. прийняти до 

відома. 

2. Затвердити звіт про виконання плану роботи ННІЕУА у 2018-2019 

н. р. 

3. Реалізовувати профорієнтаційну та агітаційну роботу по набору ЗВО 

на спеціальності ННІЕУА згідно з планом. 

Відповідальні: в.о. директора ННІЕУА, зав. кафедр. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

4. Забезпечити відповідність НПП інституту ліцензійним вимогам, 

підвищення та розвиток кадрового потенціалу шляхом включення 

відповідних складових до контрактів (строкових трудових договорів). 

Відповідальні: в.о. директора ННІЕУА, зав. кафедр 

Термін: до початку 2019-2020 навчального року 

5. Кафедрам ННІЕУА забезпечити виконання плану методичних 

видань та плану видань на 2018-2019 н.р (термін – до 01.01.2019р.) 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін: до 01.01.2019 р. 

6. Кафедрам ННІЕУА забезпечити реалізацію програми 

інтернаціоналізації освіти і науки в стратегічних програмах кафедр 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін: до 01.01.2020 р. 

7. Зав. кафедри ПіТ Волошиній С.В. і зав. кафедри ММ і ПУА Приймак 

Н.С. забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора 

економічних наук.  

Відповідальні: Волошина С.В., Приймак Н.С. 

Термін: грудень 2019 р. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь голови Ради з питань запобігання та 

виявлення корупції Возняка А.В. про виконання плану заходів щодо 

запобігання корупції у ДонНУЕТ у 2018-2019 н.р. та затвердження плану на 

наступний навчальний рік (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  



1. Звіт Возняка А.В. про перебіг виконання плану роботи Ради з питань 

запобігання та виявлення корупції у 2018-2019 році взяти до відома. 

2. Вважати, що робота щодо запобігання та виявлення корупції в 

ДонНУЕТ здійснюється відповідно до плану. 

3. Впровадити комплекс додаткових заходів: 

- більш активно долучати студентське самоврядування до 

інформаційної та роз’яснювальної роботи серед студентів; 

- рекомендувати керівникам структурних підрозділів пройти курс та 

отримати сертифікат «Конфлікт інтересів: треба знати»; 

- зобов’язати керівників структурних підрозділів один раз на рік 

звітувати щодо наявності або відсутності потенційного чи реального 

конфлікту інтересів в переліку службових повноважень за посадовою 

інструкцією та по відношенню до своїх підлеглих перед Радою з питань 

запобігання та виявлення корупції; 

- встановити скриньку довіри у більш зручному та доступному місці. 

4. Заслухати підсумковий звіт про виконання плану роботи Ради з 

питань запобігання та виявлення корупції у 2019 році на засіданні Вченої 

ради в січні 2020 року. 

Відповідальний – Возняк А.В. 

ІХ. СЛУХАЛИ: доповідь керівника відділу інноваційних освітніх 

технологій  Літус. О. Є. про проведення та результати внутрішнього аудиту 

структурних підрозділів, Вчена рада ДонНУЕТ констатувала: управління 

процесами СМЯ відповідає встановленим вимогам ISO 9001:2015, стандартів 

та положень Університету.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію керівника відділу інноваційних освітніх технологій  

Літус. О. Є. про проведення та результати внутрішнього аудиту структурних 

підрозділів Університету взяти до відома, вважати роботу аудиторських груп 

та СМЯ ДонНУЕТ задовільною. 

2. Проаналізувати загрози, що виникають через ризики, розробити 

класифікацію рівнів ризиків та невідповідностей. 

Відповідальні: уповноважений представник керівництва з якості, 

керівник ВІОТ. 

Термін: до 27.08.2019 р. 

3. Проаналізувати критерії проведення внутрішніх аудитів, внести 

зміни в програми проведення внутрішніх аудитів. 

Відповідальні: уповноважений представник керівництва з якості, 

керівник ВІОТ. 

Термін: до 27.08.2019 р. 

4. Проаналізувати доцільність кількості форм документації з 

проведення внутрішніх аудитів, внести відповідні зміни в STU 02.02-06-2016 

«Проведення внутрішніх аудитів». 

Відповідальний: керівник ВІОТ. 

Термін: до 27.08.2019 р. 



4.1. Організувати проведення семінарів для підготовки аудиторських 

груп. 

Відповідальні: уповноважений представник керівництва з якості, 

керівник ВІОТ. 

Термін: листопад 2019 р., лютий 2020 р. 

4.2. Провести аналіз  відповідності фактичних записів з якості з 

переліком обов’язкових записів з якості в стандарті Університету 

«Управління записами з якості» (STU 02.02-03-2016). Внести відповідні 

зміни в STU 02.02-03-2016 «Управління записами з якості».  

Відповідальні: зав. кафедр, директори ННІ, керівники структурних 

підрозділів, керівник відділу інноваційних освітніх технологій. 

Термін: до 27.08.2019 р. 

5. Проводити систематичну роботу з актуалізації документів СМЯ. 

Відповідальні: зав. кафедр, директори ННІ., керівники структурних 

підрозділів. 

Термін: постійно. 

6. Для запобігання виникненню ризиків, невідповідної послуги або 

продукції здійснювати моніторинг, вимірювання та оцінку процесів і 

результатів діяльності.  

Відповідальні: зав. кафедр, директори ННІ, керівники структурних 

підрозділів. 

Термін: відповідно до плану робіт. 

7. Передбачити матеріальне заохочення НПП та співробітників, які 

задіяні в проведенні внутрішніх аудитів. 

Відповідальний: уповноважений представник керівництва з якості. 

Термін: відповідно до графіку внутрішніх аудитів. 

8. Розробити форми плану роботи та звіту із виконання плану роботи 

для структурних підрозділів Університету. 

Відповідальний: керівник ВІОТ. 

Термін: до 15.07.2019 р. 

8.1. З метою систематизації документації, що зберігається на кафедрах, 

в рамках діючої номенклатури справ забезпечити ідентифікацію документації 

попередніх років та передачу їх на зберігання відділу канцелярії та архіву.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: до 15.07.2019 р. 

8.2. Розмістити згідно номенклатури справ актуальні версії документів 

у хмарному середовищі Office 365. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів. 

Термін: до 27.08.2019 р. 

9. Забезпечити контроль за повнотою розміщення у репозитарії 

Університету методичних розробок, що були затверджені НМР у 2014-2019 

рр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін: до 27.08.2019 р. 



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

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

наукових та методичних видань університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

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

методичних видань університету взяти до відома. 

2. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 5(70), 2019 р., 

«Торгівля і ринок» № 45 (1), 2019 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 

18, 2019 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 38, 2019 р. 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського такими, що відповідають встановленим вимогам.  

2.1. Наукові журнали рекомендувати до друку. 

3. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Компресори 

холодильних машин» кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання 

(автори Возняк А.В., Погребняк А.В., Хорольський В.П., Шеїна А.В., 

Омельченко О.В., Цвіркун Л.О.). 

4. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Академічне 

письмо» кафедри українознавства (автори Ревуцька С.К., Чевердак П.О., 

Зінченко В. М.). 

5. Рекомендувати до видання колективну монографію «Теоретико-

методологічні засади формування компетентнісного орієнтованого 

дидактичного середовища в умовах ЗВО» кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін (автори Удовіченко Г., 

Сіняговська І., Бондаревська О., Фурт Д.). 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо рекомендації до 

друку наукових журналів «Вісник ДонНУЕТ» № 5(70), 2019 р., «Торгівля і 

ринок» № 45 (1), 2019 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 18, 2019 р., 

«Обладнання та технології харчових виробництв» № 38, 2019 р., навчальних 

посібників «Компресори холодильних машин» та «Академічне письмо» та 

колективної монографії «Теоретико-методологічні засади формування 

компетентнісного орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО»: 

Результати відкритого голосування щодо рекомендації до друку 

вищезазначених наукових та методичних видань університету: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради Університету одноголосно. 

ХІ. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора університету Чернеги О.Б. 

про затвердження «Правил поведінки в Донецькому національному 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

(текст додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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



2. Правила є обов’язковими для виконання і розміщуються на 

офіційному веб-сайті Університету. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

«Правил поведінки в Донецькому національному університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»: 

Результати відкритого голосування щодо затвердження «Правил 

поведінки в Донецькому національному університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського»: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради Університету одноголосно. 

ХІІ. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора університету Чернеги О.Б. 

про затвердження Положення Університету “Про запобігання та протидію 

булінгу” П ДонНУЕт 02-08-2019; зміни до Положення ДонНУЕТ 01.03-04-

2017 «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського»; Положення ДонНУЕТ 02.01-07-2019 «Про 

організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі 

тестування» (третя редакція) (текст додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

2. Ввести в дію: Положення Університету “Про запобігання та 

протидію булінгу” П ДонНУЕТ 02-08-2019; Положення ДонНУЕТ 02.01-07-

2019 «Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі 

тестування» (третя редакція); зміни до Положення ДонНУЕТ 01.03-04-2017 

«Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у 

Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського». 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Никифорова Р. П. 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Никифорова Р.П. 

«Про затвердження стратегій розвитку навчально-наукових інститутів 

Університету і програм розвитку кафедр.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. прийняти до 

відома. 

2. Затвердити Стратегію розвитку ННІЕУА на 2019-2020 р.; Стратегію 

розвитку ННІРГБТ на 2019-2020 р.; Програми розвитку кафедр: іноземної 

філології, українознавства та соціально-правових дисциплін; фінансів та 

банківської справи; обліку та аудиту; економіки підприємництва і торгівлі; 

економіки та міжнародних економічних відносин; туризму та країнознавства; 

загально інженерних дисциплін та обладнання; технологій в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи; кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування. 



Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

«Стратегій розвитку інститутів та програм розвитку кафедр Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського»: 

Результати відкритого голосування щодо затвердження «Стратегій 

розвитку інститутів та програм розвитку кафедр Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»: 

«за» - 20; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Рішення ухвалено членами Вченої ради Університету одноголосно. 

ХІV. СЛУХАЛИ: ученого секретаря Вченої ради Богатирьову Г.А. про 

зміни в складі Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Вивести зі складу Вченої ради Суслову Л.В. – у зв’язку зі 

звільненням з посади. 

2. Затвердити склад Вченої ради в кількості 32 особи. 

 

 
 

Голова Вченої ради                                                                       О.Б. Чернега 

 

Учений секретар                                                                           Г.А. Богатирьова 

 
 


