
ПРОТОКОЛ № 18 

позачергового засідання № 18 Вченої ради Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

09.06.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 20 осіб із 24 загального  

складу Вченої ради (реєстраційний 

аркуш додається) 

Голова засідання – Р.П. Никифоров 

Секретар – Г.А. Богатирьова 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження Змін до Правил прийому до Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної 

комісії Коренець Ю.М. 

2. Про утворення у Донецькому національному університеті економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році освітнього центру 

«Крим-Україна» та затвердження Положень про роботу освітніх центрів 

«Донбас-Україна» та «Крим-Україна» у Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - 

доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М. 

3. Про затвердження ліцензійних справ Маріупольського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського щодо започаткування та провадження діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професій: 

5122 «Кухар», 7412 «Кондитер», 5123 «Офіціант», 5123 «Бармен», 

4211 «Касир торгівельного залу», 5220 «Продавець продовольчих товарів», 
5220 «Продавець непродовольчих товарів», 8272 «Сировар» - доповідач 

Никифоров Р.П. 

4. Про подання на затвердження освітньо-професійних програм 
Маріупольського коледжу Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського щодо 

започаткування та провадження діяльності з надання освітніх послуг у 
сфері фахової передвищої освіти: ОПП «Фізична культура і спорт» 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»; ОПП «Інтернет-маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг»; ОПП «Економіка підприємства та 

організація бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»; ОПП «Логістика торгівлі та дистрибуції» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

ОПП «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа» - доповідач Никифоров Р.П. 



 

 

І. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної 

комісії Коренця Ю.М. «Про затвердження Змін до Правил прийому до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського в 2020 році (доповідь додається).. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Зміст доповіді відповідального секретаря Приймальної комісії 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Коренця Ю.М. прийняти до 

відома. 

1.2. Затвердити та ввести в дію Зміни до Правил прийому до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського в 2020 році. 

1.3. Затвердити та ввести в дію Правила прийому до Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році зі змінами. 

1.4. Керуватися у подальшій роботі Приймальній комісії, директорам 

інститутів, завідувачу аспірантури вищезазначеними Правилами прийому до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського в 2020 році зі змінами. 

1.5. Приймальній комісії розмістити Правила прийому до ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році зі змінами на офіційному 

сайті Університету не пізніше 15.06.2020. 

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар 

приймальної комісії. 

ІІ. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної 

комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Коренця Ю.М. «Про 

затвердження положень про роботу освітніх центрів «Донбас-Україна» та 

«Крим-Україна» у Донецькому національному університеті економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році (доповідь 
додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Зміст доповіді відповідального секретаря Приймальної комісії 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Коренця Ю.М., прийняти до 

відома. 

2.2. Затвердити та ввести в дію Положення про роботу освітнього 

центру «Донбас-Україна» у Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році. 

2.3. Затвердити та ввести в дію Положення про роботу освітнього 

центру «Крим-Україна» у Донецькому національному університеті економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2020 році.  

2.4. Приймальній комісії керуватися у своїй подальшій роботі 

вищезазначеними положеннями. 



2.5. Керівником освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» 

у 2020 році призначити відповідального секретаря Приймальної комісії 

Коренця Ю.М. 

2.6. Приймальним комісіям розмістити положення на офіційному сайті 

Університету. 

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії фахових 

коледжів. 

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

Про затвердження ліцензійних справ Маріупольського коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського щодо започаткування та провадження діяльності з надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професій: 

5122 «Кухар», 7412 «Кондитер», 5123 «Офіціант», 5123 «Бармен», 

4211 «Касир торгівельного залу», 5220 «Продавець продовольчих товарів», 

5220 «Продавець непродовольчих товарів», 8272 «Сировар». 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Прийняти інформацію першого проректора Никифорова Р. П. до 

відома. 

3.2. Затвердити ліцензійні справи Маріупольського коледжу 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського щодо започаткування та провадження діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професій: 

5122 «Кухар», 7412 «Кондитер», 5123 «Офіціант», 5123 «Бармен», 

4211 «Касир торгівельного залу», 5220 «Продавець продовольчих товарів», 

5220 «Продавець непродовольчих товарів», 8272 «Сировар». 

Сформовані ліцензійні справи спрямувати до Департаменту 

ліцензування МОН України. 

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

подання Маріупольським коледжем Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на затвердження 

освітньо-професійних програм щодо започаткування та провадження 

діяльності з надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти: 

ОПП «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт»; ОПП «Інтернет-маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; 

ОПП «Логістика торгівлі та дистрибуції» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; ОПП «Економіка 

підприємства та організація бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»; ОПП «Готельно-ресторанна справа» 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Прийняти інформацію першого проректора Никифорова Р. П. до 

відома. 

4.2. Затвердити освітньо-професійні програми Маріупольського 

коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського щодо започаткування та провадження 



діяльності з надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти: 

ОПП «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт»; ОПП «Інтернет-маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; 

ОПП «Логістика торгівлі та дистрибуції» спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність; ОПП «Економіка підприємства та організація 

бізнесу» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

ОПП «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна 

справа. 

V. СЛУХАЛИ: інформацію ученого секретаря про зміни у складі 

Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Увести до складу Вченої ради Богатирьову Г.А., як прийняту на 

посаду вченого секретаря Вченої ради ДонНУЕТ. 

5.2. Вивести зі складу в.о. головного бухгалтера Скопець О.І. у зв’язку 

зі звільненням з посади. 

5.3. Затвердити склад Вченої ради в кількості 24 особи. 

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

затвердження Положень. 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома. 

6.2. Затвердити Положення: «Про технологію проведення тренінгових 

програм» П ДонНУЕТ 05.03-02-2020; «Про сертифікатні програми» П 

ДонНУЕТ 02-11-2020 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    Р.П. Никифоров 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


