
 ПРОТОКОЛ № 20 

засідання № 20 Вченої ради Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

26.06.2020 

м. Кривий Ріг  

 

Присутні: 17 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 фахових коледжів 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського в 2020 році – доповідач відповідальний секретар 

Приймальної комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

Коренець Ю.М. 

2. Про внесення змін до СТУ ДонНУЕТ 02.02 - 10 – 

2020 “Проектування та розробка освітніх програм” – доповідач перший 

проректора Никифоров Р.П. 

3. Про розформування кафедри фінансів та банківської справи 

навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування 

шляхом приєднання до кафедри фінансів, обліку та оподаткування 

навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування – 

доповідач в.о. ректора Чернега О.Б. 

4. Про тимчасову передачу повноважень затвердження змін до правил 

прийому приймальним комісіям ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського та фахових коледжів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського – доповідач голова Вченої ради Никифоров Р.П.  

 

1. СЛУХАЛИ: доповідь відповідального секретаря Приймальної 

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

затвердження Змін до Правил прийому до фахових коледжів Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зміст доповіді відповідального секретаря Приймальної комісії 

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

відома. 

2. Затвердити та ввести в дію Зміни до Правил прийому та Правила 

прийому зі змінами до Краматорського фахового коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році. 



3. Затвердити та ввести в дію Зміни до Правил прийому та Правила 

прийому зі змінами до Маріупольського фахового коледжу Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського в 2020 році. 

4. Директорам коледжів та приймальним комісіям керуватися у 

подальшій роботі вищезазначеними відповідними Правилами прийому зі 

змінами. 

5. Приймальним комісіям фахових коледжів ДонНУЕТ розмістити 

Правила прийому зі змінами на своїх офіційних сайтах та в ЄДЕБО 

30.06.2020 року. 

Відповідальні: директори фахових коледжів, відповідальні секретарі 

приймальних комісій фахових коледжів. 

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

внесення змін до СТУ ДонНУЕТ 02.02 - 10 – 2020 “Проектування та розробка 

освітніх програм” (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

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

відома. 

2.2. Затвердити зміни у додатку F STU 02.02-10-01 СТУ ДонНУЕТ 

02.02 - 10 – 2020 “Проектування та розробка освітніх програм” . 

ІІІ СЛУХАЛИ: інформацію в.о. ректора Чернеги О.Б. про 

розформування кафедри фінансів та банківської справи навчально-наукового 

інституту економіки, управління та адміністрування шляхом приєднання до 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування навчально-наукового інституту 

економіки, управління та адміністрування (обгрунтування додається). 

Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо даного питання: 

«за» - 17; 

«проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 

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

3.2. Затвердити результати голосування. 

3.3. Розформувати кафедру фінансів та банківської справи навчально-

наукового інституту економіки, управління та адміністрування шляхом 

приєднання до кафедри фінансів, обліку та оподаткування навчально-

наукового інституту економіки, управління та адміністрування. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

ІV. СЛУХАЛИ: доповідь голови Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського Никифорова Р.П «Про тимчасову передачу 

повноважень затвердження змін до правил прийому приймальним комісіям 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та фахових коледжів 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» (доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію Никифорова Р.П. прийняти до відома. 



4.2. Тимчасово передати повноваження щодо затвердження змін до 

правил прийому приймальним комісіям ДонНУЕТ та фахових коледжів 

ДонНУЕТ. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    Р.П. Никифоров 

 

Учений секретар                                                                         Г.А. Богатирьова 
 


