
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання № 17 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

28.05.2020 

м. Кривий Ріг  

Присутні: 17 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради  

(реєстраційний аркуш додається) 

 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Ю.Г. Бочарова 

 

Порядок денний 

1. Про зміну складу Вченої ради – доповідач учений секретар 

Університету Бочарова Ю.Г. 

2. Про підсумки проведення конкурсів студентських наукових робіт – 

доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та 

розвитку Кожухова Т.В. 

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

10 «Фінансова оптимізація» – доповідач проректор з науково-педагогічної 

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

4. Про результати науково-педагогічної діяльності коледжів 

Університету – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

5. Про результати самоаналізу системи забезпечення якості освіти 

ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

6. Затвердження Стандартів Університету, Положень та змін до них – 

доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

7. Про затвердження навчальних планів та освітніх програм ДонНУЕТ 

– доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

8. Про затвердження плану роботи Асоціації випускників Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на 2020-2021 н.р. (у рамках проекту «Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом) – 

доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та 

розвитку Кожухова Т.В. 

9. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту 

«Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо 

переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що 

фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-

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

10. Про затвердження Стандарту Університету «Вимоги щодо 

методичного пакету тренінгової програми» (у рамках проекту «Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 



вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським 

Союзом) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

11. Про присвоєння вченого звання доцента – доповідач учений 

секретар Університету Бочарова Ю.Г. 

12. Про затвердження кошторису Ради молодих вчених – доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

13. Звіт про виконання рішень Вченої ради за травень 2020 р. – 

доповідач учений секретар Університету Бочарова Ю.Г. 

14. Про обрання кандидатури на отримання іменної стипендії 

Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук – доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

15. Про затвердження Тимчасового порядку організації та проведення у 

період карантину атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання – доповідач перший проректор 

Никифоров Р.П. 

16. Про затвердження Положення “Про центр освітньо-культурного 

розвитку” П ДонНУЕТ 05.03 - 02 – 2020 (у рамках проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським 

Союзом) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв’язків та розвитку Кожухова Т.В. 

17. Про рекомендацію до друку колективної монографії - доповідач 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку 

Кожухова Т.В. 

18. Про звіт про роботу на посаді директора Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського – доповідач перший проректор Никифоров Р.П. 

19. Про результати самооцінки ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського на відповідність Концепції досконалості EFQM – доповідач 

перший проректор Никифоров Р.П. 

 

І. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря Університету 

Бочарової Ю.Г. про зміну складу Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію ученого секретаря Університету Бочарової Ю.Г. про 

зміну складу Вченої ради взяти до відома. 

1.2. 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. 

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



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

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про підсумки проведення 

конкурсів студентських наукових робіт у 2019-2020 н.р. (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про підсумки проведення 

конкурсів студентських наукових робіт у 2019-2020 н.р. взяти до відома. 

2.2. З метою підвищення результативності участі здобувачів вищої 

освіти Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт із галузей знань і спеціальностей: 

2.2.1. Подати проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних 

зв´язків та розвитку звіт про відбір студентів для участі у 1-му турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020 - 2021 н.р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 05.06.2020 р.  

2.2.2. 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: 30.09.2020 р. 

2.2.3. Забезпечити підготовку та подання студентських наукових робіт 

у 2020-2021 н.р. кафедрою економіки та бізнесу. 

Відповідальні: Лохман Н.В. 

Термін виконання: 01.06.2020 р. 

2.2.4. Забезпечити подання кожною кафедрою Університету не менше 

3-х студентських наукових робіт на 2-й тур Конкурсу в 2020-2021 н.р.  

Відповідальні: зав.кафедр 

Термін виконання: 30.01.2021 р. 

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 10 «Фінансова оптимізація» 

(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 3.10 «Фінансова оптимізація» 

взяти  до відома. 

3.2. Забезпечити впровадження  системи управлінського обліку. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.08.2020 р. 

3.3. Розробити перелік нових послуг, що входять до платних послуг 

(крім освітніх), розрахувати їх вартість та запровадити надання цих послуг 

Університетом. 

Відповідальний: Кожухова Т.В. 

Термін виконання: 30.08.2020 р. 



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

результати науково-педагогічної діяльності коледжів Університету (доповідь 

додається).  

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію про результати науково-педагогічної діяльності 

коледжів Університету взяти до відома.  

4.2. Директорам коледжів ДонНУЕТ: 

4.2.1. Забезпечити дієву агітаційну роботу серед студентів-випускників 

коледжів щодо вступу до Університету за скороченою програмою підготовки 

та забезпечити збереження контингенту на рівні не менше 50% від обсягу 

випуску. 

Відповідальні: Шерстюкова К.Ю., Шишкін Є.Є. 

Термін виконання: до 01.07.2020 р. 

4.2.2. Забезпечити у співпраці із Приймальною комісією Університету 

систематичне оприлюднення на сайтах коледжів, у соцмережах та 

інформаційних стендах інформації щодо особливостей вступу та переваг 

навчання в ДонНУЕТ. 

Відповідальні: Шерстюкова К.Ю., Шишкін Є.Є., Коренець Ю.М. 

Термін виконання: постійно. 

4.2.3. Сприяти підвищенню кваліфікації викладачів коледжів у Центрі 

підвищення кваліфікації ДонНУЕТ. 

Відповідальний: Шерстюкова К.Ю., Шишкін Є.Є. 

Термін виконання: до 01.03.2021 р. 

4.2.4. Сприяти участі викладачів коледжів у конференціях всіх рівнів, 

що організовуються ДонНУЕТ. 

Відповідальний: Шерстюкова К.Ю., Шишкін Є.Є. 

Термін виконання: постійно 

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

результати самоаналізу системи забезпечення якості освіти ДонНУЕТ 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

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

результати самоаналізу системи забезпечення якості освіти ДонНУЕТ взяти 

до відома. 

5.2. Затвердити результати проведення самооцінювання системи 

забезпечення якості освіти ДонНУЕТ. 

5.3. Відділу інноваційних освітніх технологій розробити пропозиції 

щодо запобігання збільшенню ризиків порушення вимог законодавства в 

сфері освіти. 

Відповідальний: Літус О.Є. 

Термін: до 31.08.2020 р. 

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

затвердження Стандартів Університету, Положень та змін до них. 

УХВАЛИЛИ: 



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

відома. 

6.2. Ввести в дію Положення:  

Про приймальну комісію П ДонНУЕТ 01.03-02-2020; Про апеляційну 

комісію П ДонНУЕТ 01.03-03-2020; Про порядок переведення, відрахування 

та поновлення студентів у Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського П ДонНУЕТ 01.03-

04-2020; Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та 

матеріальне заохочення добувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 02-04-2020; 

Про контроль діяльності ННІ та кафедр П ДонНУЕТ 02-06-2020; Про 

порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання 

за державним замовленням П ДонНУЕТ 02.01-05-2020; Про самостійну 

роботу П ДонНУЕТ 02.01-09-2020; Про індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ 02.01-11-2020; Про апеляцію результатів 

підсумкового контролю П ДонНУЕТ02.01-17-2020; Про академічний та 

загальний рейтинг здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 02.02-05-2020; Про 

центр з якості освіти П ДонНУЕТ 02.02-14–2020; Про освітньо-наукову 

платформу Pure Genius П ДонНУЕТ 02.02-15-2020; Про науково-дослідну 

лабораторію П ДонНУЕТ 03.02-01-2020; Про організацію та планування 

наукової діяльності П ДонНУЕТ 03.02-02-2020; Про міжгалузеву науково-

дослідну лабораторію П ДонНУЕТ 03.02-06-2020; Про об’єктову комісію з 

питань надзвичайних ситуацій П ДонНУЕТ 04.07-01–2020; Про порядок 

ведення претензійно-позовної роботи П ДонНУЕТ 05.01-04– 020; Про центр 

освітньо-культурного розвитку П ДонНУЕТ 05.03-02-2020; Про ректорат П 

ДонНУЕТ 06.02-01–2020 

Ввести дію положення структурних підрозділів: Про відділ кадрів ПП 

ДонНУЕТ 01.02-01–2020; Про відділ охорони праці ПП ДонНУЕТ 04.08-01–

2020; Про юридичний відділ ПП ДонНУЕТ 05.01-01–2020; Про відділ по 

роботі зі студентами ПП  ДонНУЕТ 05.02-01–2020; Про центр зв’язків з 

громадськістю та профорієнтації ПП ДонНУЕТ 05.03-01–2020; Про 

Краматорський фаховий коледж П ДонНУЕТ 02-01–2020; Про 

Маріупольський  фаховий коледж П ДонНУЕТ 02-02–2020; Про навчально-

науковий інститут економіки, управління та адміністрування ПП ДонНУЕТ 

001 - 01 – 2020; Про навчально-науковий інститут ресторанно-готельного 

бізнесу та туризму ПП ДонНУЕТ 004-01–2020; Про навчально-науковий 

інститут бізнесу та гостинності ПП ДонНУЕТ 005-01–2020; Про кафедру 

іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін ПП 

ДонНУЕТ 001.03-01–2020; Про кафедру економіки та міжнародних 

економічних відносин ПП ДонНУЕТ 001.04-01-2020; Про кафедру обліку та 

аудиту ПП ДонНУЕТ 001.05-01–2020; Про кафедру фінансів та банківської 

справи ПП ДонНУЕТ 001.06-01–2020; Про кафедру маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування ПП ДонНУЕТ 001.07- 01–2020; 

Про кафедру загальноінженерних дисциплін та обладнання ПП ДонНУЕТ 

004.01-01–2020; Про кафедру технології в ресторанному господарстві, 

готельно-ресторанної справи та підприємництва  ПП ДонНУЕТ 004.02-01–



2020; Про кафедру туризму та країнознавства ПП ДонНУЕТ 004.03-01–2020; 

Про кафедру економіки та бізнесу ПП ДонНУЕТ 005.01-01–2020. 

Ввести в дію стандарти університету: Реалізація освітніх програм СТУ 

ДонНУЕТ 02.0–13–2020; Вимоги щодо методичного пакету тренінгової 

програми СТУ ДонНУЕТ 02.02–31–2020. 

6.3. Керівнику відділу інноваційних освітніх технологій Літус О.Є. за 

тиждень після закінчення карантину викласти тексти Положень на сайт 

Університету. 

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

затвердження навчальних планів та освітніх програм ДонНУЕТ. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

затвердження зі змінами навчальних планів 2017, 2018, 2019, 2020 років та 

освітніх програм за спеціальностями ДонНУЕТ взяти до відома. 

7.2. Затвердити навчальні плани зі змінами 2017, 2018, 2019, 2020 років 

та освітні програми за наступними спеціальностями: 

Освітній ступінь бакалавра: 

035 Філологія; 

051 Економіка; 

071 Облік і оподаткування; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 Менеджмент; 

075 Маркетинг; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

133 Галузеве машинобудування; 

142 Енергетичне машинобудування; 

181 Харчові технології; 

241 Готельно-ресторанна справа; 

242 Туризм; 

292 Міжнародні економічні відносини. 

Освітній ступінь магістра: 

051 Економіка; 

071 Облік і оподаткування; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 Менеджмент; 

075 Маркетинг; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

133 Галузеве машинобудування; 

181 Харчові технології; 

241 Готельно-ресторанна справа; 

242 Туризм; 

281 Публічне управління та адміністрування; 

292 Міжнародні економічні відносини. 

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

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



роботи Асоціації випускників Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2020-2021 н.р. (у 

рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як 

внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької 

області», що фінансується Європейським Союзом) 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

роботи Асоціації випускників Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2020-2021 н.р. (у 

рамках проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як 

внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької 

області”, що фінансується Європейським Союзом) взяти до відома. 

8.2. Затвердити план роботи Асоціації випускників Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського на 2020-2021 н.р. (у  рамках проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом). 

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

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

щомісячного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом  

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

щомісячного звіту щодо реалізації проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом”, взяти 

до відома. 

9.2. Затвердити щомісячний звіт щодо реалізації проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським 

Союзом”. 

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

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

Стандарту Університету «Вимоги щодо методичного пакету тренінгової 

програми» (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі 

ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 

Донецької області», що фінансується Європейським Союзом). 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про 

затвердження Стандарту Університету “Вимоги щодо методичного пакету 

тренінгової програми” (у рамках проекту “Підвищення освітньої та наукової 

ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді 



Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом), взяти до 

відома. 

10.2. Затвердити Стандарт Університету “Вимоги щодо методичного 

пакету тренінгової програми”  (у  рамках проекту “Підвищення освітньої та 

наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у 

громаді Донецької області”, що фінансується Європейським Союзом). 

XІ. СЛУХАЛИ: доповідь ученого секретаря Університету 

Бочарової Ю.Г. про присвоєння вченого звання доцента. 

До секретаріату Вченої ради університету надійшла атестаційна справа 

Ніколайчук Ольги Анатоліївни, зав. кафедри технології в ресторанному 

господарстві та готельної і ресторанної справи на отримання вченого звання 

доцента по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин.  

Учений секретар ознайомила присутніх з основними даними про 

здобувача. Матеріали справи свідчать, що результати науково-педагогічної та 

наукової діяльності Ніколайчук О.А. у повній мірі відповідають вимогам до 

здобувачів вченого звання доцента, визначеним у п.5 розділу II «Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам». 

Запропонувала щодо цього провести таємне голосування, для 

підведення результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну 

комісію у складі 3-х осіб: Остапенко С.А. (голова комісії), Іванова Н.С., 

Яковенко Ю.В.. 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо затвердження 

складу лічильної комісії. 

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження 

складу лічильної комісії: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утрималися» - немає. 

Відбулося таємне голосування щодо присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин 

Ніколайчук Ользі Анатоліївні. 

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного 

голосування: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 17; 

«за» – 16; 

«проти» – 1; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння 

Ніколайчук Ользі Анатоліївні вченого звання доцента по кафедрі економіки 

та міжнародних економічних відносин: голосів «за» – 16, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає. 

11.2. На підставі Закону України Про вищу освіту, Положення про 

Вчену раду ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Порядку 



присвоєння вчених звань ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та 

результатів таємного голосування присвоїти Ніколайчук Ользі Анатоліївні 

вчене звання доцента по кафедрі економіки та міжнародних економічних 

відносин. 

11.3. Надіслати атестаційну справу здобувача вченого звання доцента а 

розгляд Міністерству освіти і науки України. 

Термін виконання – до 12.06.2020 р. 

Відповідальний: учений секретар. 

XIІ. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про створення умов для 

діяльності Ради молодих вчених ДонНУЕТ, затвердження кошторису та 

плану використання коштів на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про створення умов для 

діяльності Ради молодих вчених ДонНУЕТ, затвердження кошторису та 

плану використання коштів на 2020 рік взяти до відома. 

12.2. Затвердити кошторис та план використання коштів Радою 

молодих вчених на 2020 рік. 

XIIІ. СЛУХАЛИ: доповідач учений секретар Університету 

Бочарова Ю.Г. про звіт про виконання рішень Вченої ради за травень 2020 р.  

У травні 2020 р. було заплановано виконання 12 рішень Вченої ради. 

Фактично ж виконано 7, ще 3 рішення виконано частково, 2 рішення не 

виконано, що пов’язано із карантином та необхідністю відтермінування 

виконання рішення на період після виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України.  

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Інформацію ученого секретаря «Про виконання рішень Вченої 

ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у травні 2019-2020 н.р.» 

взяти до відома. 

13.2. Розробити корегувальні заходи щодо виконання рішень Вченої 

ради у травні місяці (п.1-п.5). 

13.3. 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. 

13.4. Своєчасно відповідальним особам заповнювати таблицю 

контролю виконання рішень Вченої ради в office 365. 

Термін виконання: згідно плану роботи Вченої ради 

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

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

на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених-докторів наук (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

14.1.Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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



на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених-докторів наук взяти до відома. 

Відбулося таємне голосування щодо обрання кандидатури на 

отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-

докторів наук. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію у 

складі: Нєізвєстна О.В. (голова комісії), Снігур К.В., Барабанова В.В. 

Відбулося таємне голосування. 

Оголошення головою лічильної комісії Нєізвєстною О.В. результатів 

таємного голосування щодо обрання кандидатури на отримання іменної 

стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів: 

роздано бюлетенів – 17; 

виявилося бюлетенів в урні – 16 (Горіна Г.О. – претендент на 

Стипендію участі у голосуванні не брала); 

«за» – 16; 

«проти» – немає; 

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається). 

Рішення ухвалено членами Вченої ради університету одноголосно. 

14.2. Затвердити результати таємного голосування щодо обрання 

Горіної Г.О. як кандидатури на отримання іменної стипендії Верховної Ради 

України для молодих учених-докторів наук: голосів «за» – 16, «проти» – 

немає, недійсних бюлетенів – немає. 

14.3. Рекомендувати кандидатуру Горіної Ганни Олександрівни, д.е.н., 

доцента, завідувача кафедри туризму та країнознавства як претендента від 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на отримання іменної 

стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук. 

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

затвердження Тимчасового порядку організації та проведення у період 

карантину атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 

технологій навчання (доповідь додається) 

УХВАЛИЛИ: 

15.1. Затвердити Тимчасовий порядок організації та проведення у 

період карантину атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання. 

15.2. Оприлюднити Тимчасовий порядок на сайті Університету. 

Відповідальний: Никифоров Р.П. 

Термін: до 29.05.2020 р. 

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

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

Положення “Про центр освітньо-культурного розвитку” П ДонНУЕТ 05.03-

02–2020 (у рамках проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ 

як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької 

області”, що фінансується Європейським Союзом) 

УХВАЛИЛИ: 



16.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародних зв´язків та розвитку Кожухової Т.В. про затвердження 

Положення “Про центр освітньо-культурного розвитку” П ДонНУЕТ 05.03-

02-2020 (у рамках проекту “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ 

як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької 

області”, що фінансується Європейським Союзом), взяти до відома. 

16.2. Затвердити Положення “Про центр освітньо-культурного 

розвитку” П ДонНУЕТ 05.03 - 02 - 2020 (у  рамках проекту “Підвищення 

освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу 

вищої освіти у громаді Донецької області”, що фінансується Європейським 

Союзом). 

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

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

колективної монографії 

УХВАЛИЛИ: 

17.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, 

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

колективної монографії взяти до відома. 

17.2. Рекомендувати до друку колективну монографію кафедри 

фінансів та банківської справи «Теоретико-методологічні засади розвитку 

фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій»  

XVIIІ. СЛУХАЛИ: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. 

про звіт про роботу на посаді директора Краматорського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (звіт Шишкіна Є.Є. про роботу на посаді директора 

Краматорського коледжу Донецького національного університету економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського додається) 

УХВАЛИЛИ: 

18.1. Інформацію першого проректора про результати роботи Шишкіна 

Є.Є. на посаді директора Краматорського коледжу Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського взяти 

до відома. 

18.2. Визнати результати роботи Шишкіна Є.Є. на посаді директора 

Краматорського коледжу задовільними. 

18.3. Рекомендувати ректору ДонНУЕТ укласти контракт із Шишкіним 

Є.Є. на наступний період. 

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

результати самооцінки ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 

відповідність Концепції досконалості EFQM (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ: 

19.1. Інформацію першого проректора ДонНУЕТ Никифорова Р.П. про 

самооцінку ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на відповідність 

Концепції досконалості EFQM взяти до відома. 



19.2. Затвердити Звіт за результатами самооцінки ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського на відповідність Концепції досконалості 

EFQM. 

19.3. Підготувати пропозиції щодо удосконалення  СМЯ Університету 

відносно результатів самооцінки на відповідність Концепції досконалості 

EFQM. 

Відповідальний: Літус О.Є. 

Термін: до 30.09.2020 р. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                            Р.П. Никифоров 

Учений секретар                                                                 Ю.Г. Бочарова 


