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1. Про роботу вченої ради університету по сприянню реалізації стратегії
Університету до 2030 року
Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради д.е.н., проф. Задої А.О.,
з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Приймальній комісії, кафедрам проводити роз’яснювальну роботу як з
абітурієнтами, так і з батьками залучаючи їх на навчання за двома спеціальностями
одночасно. Провести зустрічі абітурієнтів, які подали документи до університету, з
завідувачами кафедр відповідних спеціальностей.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: протягом приймальної кампанії
2. Систематично проводити моніторинг щодо задоволеності освітніми
програмами та якістю освітніх послуг здобувачів бакалаврського та магістерського
ступеню вищої освіти. Відстежувати позитивну динаміку та виявляти слабкі чи
проблемні зони з метою вжиття своєчасних заходів. Результати опитування здобувачів
освіти заслуховувати на засіданнях ректорату.
Відповідальні: комітет з якості академічних стандартів, департамент дидактики,
завідувачі кафедр
Термін: грудень 2018 р., травень 2019 р.
3. Кафедрам активніше залучати до викладацької діяльності практикоорієнтованих навчальних дисциплін фахівців-практиків, або запрошувати для
проведення воркшопів, майстер-класів тощо фахівців-практиків. Визначити перелік
практико-орієнтованих дисциплін та включити до технологічних карт їх вивчення
заняття за участю фахівців-практиків.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: вересень 2018 р., лютий 2019 р.
4. Центру консалтингу спільно із зацікавленими науково-педагогічними
працівниками розробити програми сертифікованих курсів з актуальної тематики,
запропонувати їх студентам та потенційним зовнішнім клієнтам.
Відповідальна: Петрова В.М., завідувач кафедр
Термін: вересень – жовтень 2018 р.
5. Враховуючи побажання опитаних здобувачів, пропонувати та залучати їх до
участі у семінарах, тренінгах, майстер-класах, інших освітніх заходах, які проводяться
в центрі консалтингу Університету.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
6. Департаменту дидактики спільно з кафедрами запропонувати студентам усіх
спеціальностей і курсів вибіркову дисципліну з формування навичок самостійної
роботи.

Відповідальні: керівник департаменту дидактики, завідувачі кафедр, викладачі
Термін: грудень 2018 р.
7. Науково-педагогічним працівникам, які викладають навчальні дисципліни
для здобувачів магістерського ступеню вищої освіти, активізувати науково-дослідну
діяльність майбутніх магістрів шляхом стимулювання їх самоосвіти, застосування в
освітньому процесі результатів наукової роботи, спільної публікаційної активності
тощо. Кожній кафедрі забезпечити публікацію не менше 2 статей у фахових виданнях
разом зі студентами.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
8. Науково-педагогічним працівникам кожної кафедри забезпечити подання у
виданнях, що входять у науковометричні бази Scopus та Web of Science, не менше 2
статей.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
9. Науково-педагогічним працівникам вивчити головні параметри та вимоги
державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової
діяльності та розробити індивідуальні плани щодо виконання цих вимог.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі
Термін: листопад 2018 р.
10. На засіданні вченої ради заслухати звіт проректора з наукової діяльності про
забезпечення вимог для включення періодичних видань університету до провідних
наукометричних баз.
Відповідальні: проректор з наукової діяльності
Термін: грудень 2018 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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2. Звіт про роботу Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університету імені
Альфреда Нобеля» у 2017/2018 н.р. та завдання з її розвитку
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Філії «Кременчуцький
інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», к.е.н., доц. Татарінова В.В., з
означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Вважати пріоритетними напрямами діяльності Філії «Кременчуцький
інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: забезпечення якісної підготовки
здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр (очна і заочна форми навчання)

згідно з державними вимогами щодо відповідності науково-педагогічних кадрів,
матеріально-технічної, навчально-методичної та інформаційної бази.
Відповідальні: директор Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля», к.е.н., доц. Татарінов В.В., заступник директора з НПР, організації
та контролю за НВП, к.е.н., доц. Заволока Ю.М., керівники структурних підрозділів
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
2. Продовжити
роботу
щодо
удосконалення
навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу в Інституті, зокрема:
створити бази повнотекстових видань та забезпечення доступу до
електронних ресурсів видавництв та бібліотек через Інтернет;
довести забезпеченість супроводження навчальних дисциплін електронними
конспектами лекцій та завданнями до самостійної роботи студентів до 100 %;
підготувати до видання навчальний посібник.
Відповідальний: директор Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля», к.е.н., доц. Татарінов В.В.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
3. Активізувати наукову складову діяльності викладачів Інститутів шляхом:
обов'язкової підготовки професорами та доцентами не менше двох статей,
старшими викладачами, викладачами, асистентами – однієї статті для фахових видань,
а також участі у конференціях, що має бути зафіксоване в індивідуальних планах
викладачів на 2018/2019 н.р.;
видання однієї монографії в Інституті;
проведення ХІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів,
молодих вчених та викладачів, наукових семінарів;
участі викладачів та студентів Інституту у наукових конференціях, семінарах,
форумах, які проводяться в базовому Університеті;
активізації діяльності студентського наукового товариства;
забезпечення комерціалізації втілення результатів наукових досліджень та
інноваційної діяльності, проведення роботи щодо вдосконалення взаємозв'язків та
взаємодії Інституту із суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у
наукових розробках та впровадження розробок у практику.
Відповідальний: начальник наукового відділу к.пед.н., доц. Шкляєва Г.О.,
завідувачі кафедр
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
4. Організувати у 2018/2019 н.р. працевлаштування 90% випускників Інституту
очної форми навчання.
Відповідальний: керівник центру кар’єри та виробничої практики
Фігуровська І.А.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які
мають державну реєстрацію
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., доц. Болгар Т.М. та професора кафедри
педагогіки та психології д.психол.н., доц. Батраченко І.Г., з означеного питання,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.

Звіт наукових керівників тем взяти до відома.

2. Кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування продовжити роботу
над науковими дослідженнями та публікаціями результатів у рамках наукової теми
кафедри.
Відповідальний: керівник теми, д.е.н., доц. Болгар Т.М.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
3. Активізувати роботу щодо наукових публікацій виконавців теми у
зареєстрованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science виданнях та участі у
наукових міжнародних закордонних конференціях.
Відповідальний: керівник теми, д.е.н., доц. Болгар Т.М.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
4. Провести ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і
перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності».
Відповідальний: керівник теми, д.е.н., доц. Болгар Т.М.
Термін: березень 2019 р.
5. Провести ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Облік і оподаткування».
Відповідальний: керівник теми, д.е.н., доц. Болгар Т.М.
Термін: квітень 2019 р.
6. Кафедрі педагогіки та психології активізувати співробітництво з науководослідною лабораторією «Екологічна психологія» ЖДУ ім. Івана Франка (м. Житомир)
та запровадити практику організації спільних наукових заходів з метою апробації
результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри.
Відповідальний: керівник теми, д.психол.н., доц. Батраченко І.Г.
Термін: протягом 2018/2019 р.
7. Підвищити показники щодо публікації статей виконавців теми у закордонних
виданнях, в тому числі зареєстрованих у наукометричних базах Scopus, Web of
Science, та участі виконавців теми у закордонних конференціях.
Відповідальний: керівник теми, д.психол.н., доц. Батраченко І.Г.
Термін: протягом 2018/2019 р.

8. Забезпечити протягом навчального року підготовку та друк професорськовикладацьким складом кафедри педагогіки та психології навчально-методичних
посібників з урахуванням отриманих результатів наукових досліджень з теми НДР.
Відповідальний: керівник теми, д.психол.н., доц. Батраченко І.Г.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
Голова Вченої ради
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4. Звіт про роботу завідувачів кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту
та обрання на новий термін
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інноваційного
менеджменту та міжнародної логістики д.е.н., доц. Глухої Г.Я. та завідувача кафедри
міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки д.пед.н.,
проф. Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Роботу Глухої Г.Я. за звітний період вважати як таку, що заслуговує
позитивної оцінки.
2. Рекомендувати президенту Університету продовжити контракт з Глухою Г.Я.
на наступний термін.
3. Завідувачу кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики:
– активізувати роботу щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, які
включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection,
рекомендованих МОН України, а також у фахових виданнях університету;
Термін: до 1 червня 2019 р.
– продовжити розбудову міжнародної складової діяльності кафедри шляхом
участі у міжнародних наукових проектах; забезпечення міжнародної мобільності
студентів,
науково-педагогічних
працівників;
викладання
за
кордоном,
інтернаціоналізації наукових досліджень;
Термін: 2018-2020 рр.
забезпечити викладання дисциплін англійською мовою на бакалаврських та
магістерських програмах 2018 року набору;
Термін: з 2018/2019 н.р.
забезпечити практичну спрямованість навчання за освітньою програмою
«Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня.
Термін: з 2018/2019 н.р.
4. Роботу Кожушко С.П. за звітний період вважати як таку, що заслуговує
позитивної оцінки.

5. Рекомендувати президенту
Кожушко С.П. на наступний термін.

Університету
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з

6. Завідувачу кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та
мовної підготовки:
–
активізувати роботу щодо здійснення наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science;
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
–
забезпечити проходження акредитації спеціальності «Туризм»;
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
–
продовжити підготовку до впровадження англомовної програми зі
спеціальності «Туризм».
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
–сконцентрувати увагу на матеріальному та кадровому забезпеченні спеціальності
«Готельно-ресторанна справа», а саме: організувати лабораторії «Ресторан», «Готель»,
що є обов’язковим елементом у забезпеченні навчальної роботи за вказаною
спеціальності та запросити до співпраці відповідних фахівців.
Термін: протягом 2018/2019 н.р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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5. «Про затвердження механізму матеріального заохочення професорськовикладацького складу за вагомий внесок у наукову діяльність»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректор з організацій та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності, д.е.н. проф. Момот В.Є., з
означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію щодо введення у дію механізму матеріального заохочення
професорсько-викладацького колективу Університету імені Альфреда Нобеля за
вагомий внесок у наукову діяльність прийняти до відома.
2. Наведену інформацію щодо механізму матеріального заохочення
професорсько-викладацького cкладу за вагомий внесок у наукову діяльність
пропонується внести в якості змін до Положення про організацію освітнього процесу
та у вигляді додатку до індивідуального плану роботи науково-педагогічного
працівника.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з наукової
діяльності Степанову Г.А.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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6. Про відрахування з докторантури
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:
1. У зв'язку з закінченням терміну перебування в докторантурі відрахувати з
докторантури Шевченко Валентину Миколаївну (рішення кафедри педагогіки та
психології від 20.06.2018 р. № 19).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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7. Про затвердження теми докторської дисертації
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:
1. Затвердити тему докторської дисертації Вакулич Марії Михайлівни у такій
редакції: «Стратегія управління інноваційним розвитком металургійних підприємств:
концепція та методологія», спеціальність 073 Менеджмент (науковий консультант –
д.е.н. проф. Павлова В.А.).

Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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8. Про уточнення теми дисертації здобувача
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:
1. Затвердити тему дисертації здобувача університету Бегми Павла Олеговича
у такій редакції: «Управління розвитком трудового потенціалу промислового
підприємства на засадах логістичного підходу», спеціальність 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий керівник –
д.е.н. Гармідер Л.Д.).
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9. Про розподіл ліцензійного обсягу на 2018/2019 навчальний рік
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної
комісії Бойко Л.Г., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Відповідно до чинного законодавства та потреб університету провести
розподіл ліцензійного обсягу на 2018/2019 н.р., а саме:

Освітній рівень бакалавра
Галузь знань

03. Гуманітарні
науки

05. Соціальні та
поведінкові науки

Спеціальності

Термін
навчання

Денна

Заочна

120

40

3 р. 10 міс.

15

0

3 р. 10 міс.

035 Філологія:
Прикладна лінгвістика

25

0

3 р. 10 міс.

053 Психологія

65

40

3 р. 10 міс.

85

60

3 р. 10 міс.

25

25

3 р. 10 міс.

15

0

3 р. 10 міс.

100

100

3 р. 10 міс.

071 Облік і
оподаткування

25

25

3 р. 10 міс.

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

65

65

3 р. 10 міс.

55

30

3 р. 10 міс.

40

0

3 р. 10 міс.

035 Філологія:
Переклад
035 Філологія:
Мова та література
(англійська)

051 Економіка:
Економіка підприємства
051 Економіка:
Економічна кібернетика
052 Політологія
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

07. Управління та
адміністрування

Ліцензійний обсяг

075 Маркетинг:
Маркетинг
075 Маркетинг:
Реклама та бізнес
комунікації

08. Право
12 Інформаційні
технології
23. Соціальна
робота

24. Сфера
обслуговування

29. Міжнародні
відносини

073 Менеджмент

135

30

3 р. 10 міс.

081 Право

90

90

3 р. 10 міс.

122 Комп’ютерні науки

50

0

3 р. 10 міс.

231 Соціальна робота

50

0

3 р. 10 міс.

241 Готельноресторанна справа

50

0

3 р. 10 міс.

242 Туризм

50

0

3 р. 10 міс.

292 Міжнародні
економічні відносини

100

50

3 р. 10 міс.

Освітній рівень магістра
Галузь
знань

03.

05.

07.

Гуманітарні науки

Соціальні та
поведінкові науки

Управління та
адміністрування

Спеціальності

Ліцензійний обсяг
Денна
Вечірня/
Заочна

Термін
навчання

035 Філологія:
Переклад

50

15

1 р. 5 міс.

035 Філологія:
Мова та література
(англійська)

25

0

1 р. 5 міс.

053 Психологія

40

40

1 р. 5 міс.

051 Економіка:
Економіка
підприємства

75

50

1 р. 5 міс.

051 Економіка:
Економічна
кібернетика

25

25

1 р. 5 міс.

052 Політологія

25

0

1 р. 5 міс.

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

50

75/50

1 р. 5 міс.

Управління та
адміністрування

07.

08.

Право

23.

Соціальна робота

29.

Міжнародні
відносини

01.

Освіта/Педагогіка

Голова Вченої ради
Вчений секретар

071 Облік і
оподаткування

15

25/10

1 р. 5 міс.

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

35

75/40

1 р. 5 міс.

075 Маркетинг:
Маркетинг

40

55/10

1 р. 5 міс.

073 Менеджмент

50

70/25

1 р. 5 міс.

40

0

1 р. 5 міс.

40

0

1 р. 5 міс.

081 Право

50

50

1 р. 5 міс.

231 Соціальна
робота

25

0

1 р. 5 міс.

50

25

25

0

073 Менеджмент:
Бізнесадміністрування
073 Менеджмент:
Управляння
навчальними
закладами

292 Міжнародні
економічні
відносини
011 Освітні,
педагогічні науки

1 р. 5 міс.
1 р. 5 міс.

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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10. Про затвердження Змін до Правил прийому до ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля» у 2018 р
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної
комісії Бойко Л.Г., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Правила прийому до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
у 2018 році зі змінами згідно наказу Міністерства освіти і науки від 23.04.2018 року за
№ 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя

Вчений секретаря

С.П. Кожушко
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11. Про рекомендацію до друку наукових та науково-методичних видань
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря д.пед.н., проф.
Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання «Збірник завдань для
самостійної з навчальної дисципліни «Основи римського цивільного права», автори:
Пушкіна О.В., Лежнєва Т.М., Несинова С.В., Тодорошко Т.А, Чебикіна Т.С.,
Черноп’ятов С.В.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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12. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Благодійної
організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Клопотати перед Благодійною організацією Президентський фонд Леоніда
Кучми «Україна» на 2018/2019 н.р. про призначення іменних стипендій студентам
ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”:
- Селезньовій Орині Юріївні, спеціальність «Маркетинг»;
- Чобіт Максиму Григоровичу, спеціальність «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»;
Шведовій Анастасії Вадимівні, спеціальність «Менеджмент»;
Лушниковій Анні Олегівні, спеціальність «Філологія»;
Булгак Миколі Володимировичу, спеціальність «Психологія».
2. Департаменту дидактики сформувати пакет документів та подати до
Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».
Відповідальна: начальник департаменту дидактики Шкура І.С.
Термін: до 10 липня 2018 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

