
 ПРОТОКОЛ № 16 

засідання № 16 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

30.04.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 17 осіб із 25 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

Порядок денний 

 

1. Вибори Голови Вченої ради Університету -  

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

6 «Наукова та інноваційна діяльність» - доповідач Кожухова Т.В. 

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

5 «Інтернаціоналізація освіти (задача 1: розвиток міжнародної мобільності; 

задача 3: збільшення континенту іноземних студентів) – доповідач Кожухова 

Т.В. 

4. Про підсумки проведення студентських олімпіад – доповідач 

Никифоров Р.П. 

5. Про підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету – 

доповідач Никифоров Р.П. 

6. Про виконання програми 3 «Розширення присутності на ринку 

освітніх послуг Стратегії розвитку Університету до 2020 р. – доповідач 

Никифоров Р.П. 

7. Про виконання програми 4 «Підвищення якості освітньої діяльності 

Стратегії розвитку Університету до 2020 р. (задача 2: підвищення якості 

навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності) – доповідач 

Никифоров Р.П. 

8. Звіт про виконання рішень Вченої ради за квітень 2020 р. – доповідач 

Богатирьова Г.А. 

9. Затвердження звіту щодо реалізації грантового проєкту – доп. 

Кожухова Т.В. 

10. Про внесення змін до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.01-08-2019 (друга 

редакція) - доп. Никифоров Р.П.). 

11. Про введення в дію Положень ДонНУЕТ – доповідач Никифоров 

Р.П. 

12. «Про затвердження структури Національного університету 

економіки і технологій імені Михайла Туган-Барановського» - доп. 

Никифоров Р.П. 

13. Різне 

13.1.  



13.2. Про зміни в складі Вченої ради – доп. учений секретар. 
 

І. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Богатирьової Г.А. про 

вибори голови Вченої ради університету.  

Для проведення таємного голосування запропоновано обрати лічильну 

комісію у складі: Горіної Г.О., Бочарової Ю.Г., Снігур К.В. 

Відбулося відкрите голосування щодо складу лічильної комісії: 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

Відповідно до Положення про Вчену раду відбулося таємне 

голосування щодо обрання голови Вченої ради за кандидатуру Никифорова 

Р.П. 

Оголошення головою лічильної комісії Горіною Г.О. результатів 

таємного голосування щодо висунення кандидатури Никифорова Р.П. на 

посаду голови Вченої ради університету: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17;  

«за» – 17; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію ученого секретаря взяти до відома.  

1.2. За результатами таємного голосування кандидатуру Никифорова 

Р.П. на посаду голови Вченої ради університету підтримано 17 голосами 

(проти - 0, недійсних бюлетенів – 0, підтримано одноголосно). 

1.3. Затвердити кандидатуру Никифорова Радіона Петровича на посаду 

голови Вченої ради Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

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

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

розвитку Університету до 2020 р.: програма 6 «Наукова та інноваційна 

діяльність» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

розвитку Університету до 2020 р: програма 3.6 Наукова та інноваційна 

діяльність взяти  до відома. 

2.2. Провести аналіз експертних висновків за поданими на конкурс 

МОНУ проектами, врахувати зауваження експертів при подальшому поданні 

проектів на конкурс, забезпечити контроль виконання розробленого плану 

щодо підготовки до участі у щорічному конкурсному відборі МОНУ проектів 

наукових досліджень і розробок у 2020 році. 



Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.05.2020 

2.3. Забезпечити видання колективних монографій. 

Відповідальні: Шендригоренко М.Т., Бочарова Ю.Г. 

Термін виконання: 30.09.2020 

2.4. Скоригувати показники Стратегії щодо кількості виданих 

навчальних посібників у 2019, 2020 рр. 

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.05.2020 

2.5. Скоригувати показники задачі щодо включення до міжнародних 

наукометричних баз наукових видань Університету до 7 од. відповідно до 

плану, затвердженого на засіданні ВР (протокол № 2 від 26.09.2019 р.) 

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.05.2020 

2.6. Скоригувати показники Стратегії щодо проведення наукових 

зустрічей до 12 одиниць (4-х конференцій, 8 наукових семінарів) у 2020 р. 

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.05.2020 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо виконання 

Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: програма 6 «Наукова та 

інноваційна діяльність»: 

Результати відкритого голосування: 

«за» - 16; 

«проти» - 1; 

«утримались» - немає. 

Більшістю голосів проект Постанови щодо виконання Стратегії 

розвитку Університету до 2020 р.: програма 6 «Наукова та інноваційна 

діяльність» приймається.  

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 5 Інтернаціоналізація освіти 

(задача 1: розвиток міжнародної академічної мобільності, задача 3: 

збільшення контингенту іноземних студентів) (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 5 Інтернаціоналізація освіти 

(задача 1: розвиток міжнародної академічної мобільності, задача 3: 

збільшення контингенту іноземних студентів) взяти до відома. 

3.2. Розробити анкети та провести опитування ЗВО та НПП щодо участі 

в програмах міжнародної академічної мобільності. 

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 15.05.2020 

3.3. Запровадити програму менторства для ЗВО та НПП, зацікавлених в 

участі у програмах міжнародної академічної мобільності. 



Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.05.2020 

3.4. Забезпечити поширення інформації щодо можливостей участі в 

конкретних програмах міжнародної академічної мобільності через електронні 

пошти зацікавлених ЗВО та НПП, через веб-сайт Університету, офіційну 

сторінку Університету у Фейсбук.  

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: постійно 

3.5. Укласти договори з організаціями, які здійснюють діяльність з 

набору іноземців на навчання. 

Відповідальний: Кожухова Т. 

Термін виконання: 30.06.2020  

3.6. Забезпечити профорієнтаційну роботу серед іноземних громадян, 

які навчаються за програмою мовної підготовки. 

Відповідальні: зав. кафедр 

 Термін виконання: 30.06.2020 

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

підсумки проведення студентських олімпіад в 2020 р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

проведення 1 етапу студентських олімпіад взяти до відома. 

4.2. Науково-педагогічним працівникам, які призначені відповідальним 

за підготовку здобувачів ВО до участі в олімпіадах з навчальних дисциплін 

та спеціальностей, забезпечити у період карантину підготовку на основі 

програм базових закладів вищої освіти здобувачів ВО до ІІ етапу Олімпіади. 

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

результати підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників Університету (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про результати 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

Університету взяти до відома та визнати результати виконання даної задачі 

задовільними. 

5.2. Протягом року своєчасно звітувати до навчального відділу про 

зміни у формах проходження підвищення кваліфікації, здійснювати 

систематичний контроль за виконанням планування.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

5.3. Завідувачам кафедр надати інформацію до навчального відділу 

Університету щодо планування підвищення кваліфікації (стажування)  

науково-педагогічних працівників на 2020-2021 н.р.  

Термін виконання – до 04.09.2020 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

VІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про аналіз виконання у 2019 р. Стратегії розвитку 



Університету до 2020 р.: Програма 3.3 «Розширення присутності на ринку 

освітніх послуг» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

результати виконання у 2019 р. Програми 3.3 «Розширення присутності на 

ринку освітніх послуг» задовільними. 

6.2. Директоратам ННІ провести роз`яснювальну роботу серед 

випускників бакалавріату з метою активізації їх вступу до магістратури та 

підготовки до складання ЄВІ. 

Відповідальні: директори ННІ. 

Термін виконання: до 01.06.2020 р. 

6.3. Директорам коледжів ДонНУЕТ забезпечити дієву агітаційну 

роботу серед студентів-випускників щодо вступу до Університету за 

скороченою програмою підготовки та забезпечити збереження контингенту 

на рівні не менше 1/3 від обсягу випуску. 

Відповідальні: директори коледжів ДонНУЕТ. 

Термін виконання: до 01.06.2020 р. 

6.4. Приймальній комісії забезпечити систематичне оприлюднення на 

сайті Університету інформації щодо особливостей вступу та переваг 

навчання в ДонНУЕТ. 

Відповідальний: Коренець Ю.М. 

Термін виконання: до 31.07.2020 р. 

6.5. Забезпечити збільшення кількості слухачів курсів підвищення 

кваліфікації Університету на 10% відносно 2019 р.  

Відповідальний: Снігур К.В. 

Термін виконання: до 31.12.2020 р. 

VІІ. СЛУХАЛИ: Заслухавши інформацію першого проректора 

ДонНУЕТ Никифорова Р.П. про виконання у 2019 р. Стратегії розвитку 

Університету до 2020 р.: Програма «Підвищення якості освітньої діяльності», 

задача 1 «Підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. 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. Програми «Підвищення якості освітньої 

діяльності» задовільними. 

7.2. Завідувачам кафедр при розподілі навчального навантаження та 

укладанні із НПП контрактів та строкових договорів надавати перевагу 

особам, які мають  мовні сертифікати рівня В2 та приймають зобов'язанння із 

розробки навчальних дисциплін для викладання іноземною мовою.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

7.3. Гарантам освітніх програм у 2020/2021 н.р. забезпечити 20%, але 

не менше 2 захистів дипломних проектів іноземними мовами за кожною 

освітньою програмою. 



Відповідальні: гаранти освітніх програм 

Термін виконання: до 07.12.2020 р. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря ДонНУЕТ Богатирьової 

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

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

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої ради 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у квітні 2019-2020 н.р.» взяти 

до відома. 

8.2. Відповідно до визначених корегувальних дій відповідальним 

особам надавати своєчасно інформацію про виконання рішень Вченої ради, 

неухильно дотримуватися визначених термінів. 

Термін виконання: відповідно плану корегувальних дій 

8.3. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю контролю 

виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження звіту 

щодо реалізації грантового проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження звіту 

щодо реалізації грантового проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області” взяти до відома. 

9.2. Затвердити звіт щодо реалізації грантового проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвередження 

звіту про реалізацію грантового проекту “Підвищення освітньої та наукової 

ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області”. 

Результати відкритого голосування:  

«за» - 16; 

«проти» - 1; 

«утримались» - немає. 

Більшістю голосів звіт про реалізацію грантового проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області” затверджено. 

Х. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про внесення змін до Положення про планування та облік 

роботи науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.01-08-2019 (друга 

редакція) (доповідь додається). 



УХВАЛИЛИ: 

10.1. Затвердити наступні зміни до Положення про планування та облік 

роботи науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.01-08-2019 (друга 

редакція): 

10.1.1.В розділі 1. «Загальні положення» п. 1.3 викласти у  наступній 

редакції: «Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю 

України, Закону України "Про вищу освіту", Статуту Університету, 

Колективного договору та інших нормативно-правових актів». 

10.1.2. Видалити пункт 1.8 «Норми часу усіх видів робот в 

Університеті, як у навчальному закладі, який має статус національного, 

встановлюються самостійно (ст. 29 Закону «Про вищу освіту»)». 

10.1.3. Змінити нумерацію пунктів розділу, що залишились 

незмінними.    

10.1.4. У розділі 3 «Планування та облік методичної роботи» в пункті 

3.1. у другому абзаці змінити словосполучення «навчально-методична 

робота» на «методична робота»; термін «студенти» на словосполучення 

«здобувачі вищої освіти». 

10.1.5. У розділі 6 «Індивідуальний план НПП» у пункті 6.3 у перелік 

затвердження ІП включити проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку. 

10.1.6. У додатку 1 в розділі 2 «Методична робота» до абзацу 3 

добавити у перелік термін «силабуси»; в  абзаці 6 видалити текст : 

«вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й 

контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти». 

10.1.7. В розділі 3 «Наукова робота» у 3 та 4 абзаці змінити термін 

«студенти» на термін «здобувачі вищої освіти». 

10.1.8. В розділі 4 «Організаційна робота» видалити пункт «-робота із 

працевлаштування випускників». 

10.1.9. У додатку 2 «Норми часу для планування та обліку навчальної 

роботи» викласти у п. 9 норми часу у наступній редакції: «Денна форма 

навчання: 1 год. на тиждень на 1 студента. Не більше 6 годин на день. Заочна 

форма навчання: 2 год. на 1 студента.». В  п.10 норми часу у редакції: «3 год. 

на академічну групу кожному члену екзаменаційної комісії (ЕК) та 0,2 год. на 

перевірку однієї роботи на всіх членів ЕК». В п.11 словосполучення «1,5 год. 

рецензенту; по 0.5 голові та кожному  члену ЕК» змінити на «в т.ч. 1 год. 

нормоконтролю; по 0,5 голові та кожному  члену ЕК». Норми часу в п. 12 

викласти у редакції: «до 12 годин керівнику і консультантам (для 

спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 181 «Харчові технології», 

241 «Готельно-ресторанна справа» по 2 години кожному консультанту), в т.ч. 

1 год. нормоконтролю; по 0,5 год. голові та кожному члену ЕК (кількість 

членів ЕК – не більше чотирьох осіб)». 

10.1.10. У додатку 3 «Норми часу для планування та обліку методичної 

роботи» в п. 5 норми часу викласти у наступній редакції: «50 год. на одну 

нову навчальну дисципліну, 10 год. – щорічне оновлення дисципліни». 



10.2. Оприлюднити Положення зі змінами на електронному ресурсі 

Office 365. 

Відповідальний: Літус О.Є.  

Термін: за тиждень після закінчення карантину 

ХІ. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора ДонНУЕТ 

Никифорова Р.П. про введення в дію Положень ДонНУЕТ (доповідь 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. інформацію першого проректора ДонНУЕТ Никифорова Р.П. про 

введення в дію Положень ДонНУЕТ взяти до відома. 

11.1.1. Ввести в дію Положення: «Про оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників» П ДонНУЕТ 01.02 - 04 – 2020; «Про 

обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» П 

ДонНУЕТ 01.02 - 07 – 2020; «Про експертно-кадрову комісію» П 

ДонНУЕТ02-07-2020; «Про гранти Університету для виконання досліджень» 

П ДонНУЕТ 03.02-04-2020; «Про студентські наукові гуртки»  П ДонНУЕТ 

03.02-07-2020; «Про наукові школи» П ДонНУЕТ 03-01-2020; «Про 

корпоративну електронну пошту» П ДонНУЕТ 04.02-02-2020; «Про прийом 

та організацію навчання іноземних громадян та осіб без громадянства» П 

ДонНУЕТ 04 - 03 – 2020; «Про наглядову раду» П ДонНУЕТ 05.01 - 06 – 

2020; «Про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського» П ДонНУЕТ 05.01 - 07 – 2020; «Про 

комісії Вченої ради» П ДонНУЕТ 06.04-02-2020. 
11.2. Вважати такими, що втратили чинність: «Про оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників» П ДонНУЕТ 01.02 - 04 – 

2017; «Про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського» П ДонНУЕТ 01.02 - 07 – 2016; «Про експертно-кадрову 

комісію» П ДонНУЕТ02-07-2017;  «Про гранти Університету для виконання 

досліджень» П ДонНУЕТ 03.02-04-2017; «Про студентські наукові гуртки»  П 

ДонНУЕТ 03.02-07-2019; «Про наукові школи» П ДонНУЕТ 03-01-2016; 

«Про корпоративну електронну пошту» П ДонНУЕТ 04.02-02-2018; «Про 

прийом та організацію навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства» П ДонНУЕТ 04 - 03 – 2016; «Про наглядову раду» П 

ДонНУЕТ 05.01 - 06 – 2020; «Про порядок надання щорічної грошової 

винагороди педагогічним працівникам Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» П 

ДонНУЕТ 05.01 - 07 – 2016; «Про комісії Вченої ради» П ДонНУЕТ 06.04-02-

2017. 



11.3. Керівнику відділу інноваційних освітніх технологій Літус О. Є. 

викласти на сайті Університету інформацію за тиждень після закінчення 

карантину 

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

затвердження структури Національного університету економіки і технологій 

імені Михайла Туган-Барановського. На виконання ч. 2 п. 10 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 р. № 542 «Про 

реорганізацію деяких закладів освіти» пропонується затвердити 

Структуру Національного університету економіки і технологій імені 

Михайла Туган-Барановського, що відповідає розпорядженню Кабінету 

Міністрів України від 19.02.2020 р. «Деякі питання реорганізації закладів 

освіти» та п. 1 наказу МОН України від 23 квітня 2020 р. № 542. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

структури Національного університету економіки і технологій імені Михайла 

Туган-Барановського.  

Результати відкритого голосування:  

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

Більшістю голосів проект структури ухвалено Національного 

університету економіки і технологій імені Михайла Туган-Барановського 

ухвалено. 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Інформацію першого проректора щодо затвердження структури 

Національного університету економіки і технологій імені Михайла Туган-

Барановського прийняти до відома. 

12.2. Затвердити результати голосування щодо затвердження структури 

Національного університету економіки і технологій імені Михайла Туган-

Барановського. 

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

про звернення Вченої ради ДонНУЕТ до МОН України та громадськості. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо звернення Вченої ради 

ДонНУЕТ до МОН України та громадськості. 

Результати відкритого голосування:  

«за» - 16; 

«проти» - немає; 

«утримались» - 1. 

Більшістю голосів проект звернення Вченої ради ДонНУЕТ до МОН 

України та громадськості ухвалено. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1.1. Інформацію щодо змісту звернення Вченої ради Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського взяти до відома. 



13.1.2. Спрямувати звернення Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до 

МОН України. 

СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря «Про зміни у складі Вченої 

ради». 

УХВАЛИЛИ: 

13.2.1. Вивести зі складу Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

Богатирьову Г.А. – у зв’язку зі звільненням з посади ученого секретаря 

Вченої ради. 

13.2.2. Затвердити склад Вченої ради університету у кількості 24 особи. 

 

 

Голова Вченої ради                                                               Р.П. Никифоров 

 

 

Учений секретар                                                                    Г.А. Богатирьова 
 


