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1. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради д.е.н., проф. Задої А.О.,
з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити такі кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників Університету імені Альфреда Нобеля.

№

Прізвище
Ім’я
по батькові

Рік
народже
ння

осіб, які балотуються на вакантні посади науково-педагогічних працівників
Університету імені Альфреда Нобеля
Науковий
ступінь,
вчене
звання

Посада, яку займає

Пестовська
1.
Зоя Станіславівна

доцент кафедри міжнародних
1974 фінансів, обліку та
оподаткування

к.е.н.

Євтушенко
2.
Ольга Анатоліївна

доцент кафедри інноваційного
1972 менеджменту та міжнародної
логістики

к.е.н.

Вєльчєва
3. Ксенія
Олександрівна

1979

Ткач
4. Вікторія
Олександрівна

професор кафедри
міжнародного туризму,
1978
готельно-ресторанного бізнесу
та мовної підготовки

д.е.н.,
доц.

Гречухіна
5.
Ірина Дмитрівна

доцент кафедри міжнародного
туризму, готельно1955
ресторанного бізнесу та
мовної підготовки

к.ф.н.,
доцент

професор кафедри
1978 міжнародних економічних
відносин та економічної теорії

к.е.н.,
доцент

6.

Магдіч
Аліса Сергіївна

Голова Вченої ради
Вчений секретар

доцент кафедри англійської
філології та перекладу

к.ф.н.

Вакантна посада
доцент кафедри
міжнародних
фінансів, обліку та
оподаткування
доцент кафедри
інноваційного
менеджменту та
міжнародної
логістики
доцент кафедри
англійської філології
та перекладу
професор кафедри
міжнародного
туризму, готельноресторанного бізнесу
та мовної підготовки
доцент кафедри
міжнародного
туризму, готельноресторанного бізнесу
та мовної підготовки
професор кафедри
міжнародних
економічних
відносин та
економічної теорії

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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2. Про дистанційне складання літньої екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р. та
атестаційних екзаменів.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуації дозволити студентам групи ПР-17-3м
Ротченковій Олександрі та Лавнікову Олегу скласти дистанційно з використанням
режиму Skype- конференції літню екзаменаційну сесію 2017-2018 н.р. протягом червня
2018р. та атестаційні екзамени з другої та третьої іноземної мови - 14 та 19 червня
2018 р., початок – 14.00.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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3. Про затвердження положень: «Про міжнародний студентський центр взаємодії
культур України та країн Азії, Африки і Латинської Америки «АЗАЛА»,
«Про науковий відділ».
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., проректора з організації та розвитку наукової та
міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф. Момота В.Є. з означеного
питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про міжнародний студентський центр взаємодії
культур України та країн Азії, Африки і Латинської Америки «АЗАЛА».
2. Затвердити Положення про науковий відділ.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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4. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф. Момота В.Є., з
означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
Затвердити теми дисертацій аспірантів університету у такій редакції:

1. Бабкіну Владиславу Володимировичу „Формування інформаційноаналітичної компетентності майбутніх фахівців IT-технологій засобами проектних
методів навчання”, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), науковий
керівник – д.психол.н. Батраченко І.Г.);
2. Шараварі Віктору Володимировичу „Формування прогностичної
компетентності майбутніх спеціалістів в галузі IT у процесі фахової підготовки”,
спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), науковий керівник –
д.психол.н. Батраченко І.Г.;
3. Нікітіній Олені В'ячеславівні „Формування культури конкурентних
відносин майбутніх юристів у процесі професійної підготовки”, спеціальність 015
Професійна освіта (за спеціалізаціями), науковий керівник – д.пед.н. Волкова Н.П.;
4. Кравцю Ростиславу Едуардовичу „Формування професійного іміджу
майбутнього політолога у процесі фахової підготовки”, спеціальність 015 Професійна
освіта (за спеціалізаціями), науковий керівник – д.пед.н. Резван О.О.;
5. Блохіній Валентині Юріївні „Підготовка майбутніх практичних психологів
до управління розвитком групи на засадах тімбілдінгу”, спеціальність 015 Професійна
освіта (за спеціалізаціями), науковий керівник – д.пед.н. Резван О.О.;
6. Олегу Миколі Ігоровичу „Управління комерційними ризиками на
підприємствах переробної промисловості”, спеціальність 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність (науковий керівник – д.е.н. Павлова В.А.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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5. Про ліквідацію Агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку зі створенням Комітету з якості академічних стандартів і
недоцільністю дублювання функцій ліквідувати Агентство із забезпечення якості
вищої освіти.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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6. Про внесення змін та доповнень до Положення про організацію освітнього
процесу.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
І. Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу:
1.1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу (згідно зі змістом порівняльної таблиці, додається у електронному вигляді).
1.2. Затвердити зміни у шаблоні робочої навчальної програми (додаток Н
Положення про організацію освітнього процесу, додається у електронному вигляді).
1.3. У зв’язку з ліквідацією Агентства із забезпечення якості вищої освіти
вилучити з тексту Положення про організацію освітнього процесу посилання на
Агентство із забезпечення якості вищої освіти
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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7. 7 Про рекомендацію до друку наукових та науково-методичних видань.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря д.п.н., проф.
Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку науково-методичне видання - підручник для
студентів закладів вищої мовної освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації
викладачів іноземних мов «Методика викладання іноземних мов як наука і навчання
аспектам іноземної мови у вищій школі», автори: Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р.
2. Рекомендувати до друку навчальне видання - посібник “Українська мова:
Збірник завдань для практичних занять, самостійної роботи та контролю знань”, автор
Турчак О.М.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

