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1. Про започаткування Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів
та студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України:
аналіз етапів становлення».
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Університету ім. Альфреда
Нобеля, д.е.н., проф. Холода Б.І., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Провести Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт школярів та
студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів
становлення» у лютому-травні 2019 р.
2. Затвердити:
- Умови проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів
та студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України:
аналіз етапів становлення»;
Склад організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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2. Про якість роботи аспірантури та завдання щодо підвищення результативності
підготовки фахівців за програмою PhD.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової діяльності,
д.філол.н., проф. Степанової А.А., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію проректора з наукової діяльності взяти до відома.
2. Завідувачу кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів внести
пропозиції щодо створення групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки
науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 051 – Економіка та визначення керівника
групи.
Відповідальні: Дубінський С.В., Куянова С.І.
Термін: до 27 грудня 2018 р.
3. Завідувачам кафедр економічного спрямування внести пропозиції щодо заходів
з підвищення набору до аспірантури за освітньо-науковими програмами підготовки
науково-педагогічних кадрів зі спеціальностей 051 – Економіка, 073 – Менеджмент,
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Відповідальні: Степанова А.А., Куянова С.І., завідувачі кафедр економічного
спрямування.
Термін: до 10 січня 2019 р.

4. Визначити порядок вступу до аспірантури УАН іноземних здобувачів, та
включити окремим пунктом до Умов прийому до університету.
Відповідальні: Степанова А.А., Ожищенко О.А., Куянова С.І., Задоя А.О.
Термін: до 20 січня 2019 р.
5. Підготувати Положення про визнання документів про вищу освіту іноземних
громадян.
Відповідальні: Степанова А.А., Ожищенко О.А., Куянова С.І., Задоя А.О.
Термін: до 20 січня 2019 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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3. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад у 2018 р.
А. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 у Вищому
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови спеціалізованої вченої
ради Д 08.120.01., д.е.н., проф. Павлової В.А., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 у
Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2018 році.
Б. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 у Вищому
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови спеціалізованої
вченої ради К 08.120.02, д.пед.н., проф. Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА
РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 у
Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2018 році.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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4. Про затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової діяльності,
д.філол.н., проф. Степанової А.А., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:

Затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії
здобувачів Університету у такій редакції:
1. Феднової Ірини Миколаївни „Розвиток готовності вихователів до
просвітницько-консультативної діяльності з батьками у системі методичної роботи
ЗДО”, освітньо-наукова програма підготовки науково-педагогічних кадрів зі
спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник –
д.пед.н. Волкова Н.П.).
2. Різник Дар'ї Володимирівни „Підготовка майбутніх менеджерів до кроскультурної професійної взаємодії засобами проектних технологій”, освітньо-наукова
програма підготовки науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 015 – Професійна
освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н. Прошкін В.В.).
3. Чернозубова Гліба Геннадійовича „Стандартизація професійної підготовки
перекладачів в умовах реформування вищої освіти в Україні”, освітньо-наукова
програма підготовки науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 015 – Професійна
освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н. Павленко О.О.).
4.
Ситніка Олега Сергійовича „ Ефективність управління продажами у
сфері електронної торгівлі”, освітньо-наукова програма підготовки науковопедагогічних кадрів зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність (науковий керівник – д.е.н. Павлова В.А.).
5. Кожухової Хани Володимирівни „Підготовка майбутніх учителів
гуманітарних спеціальностей до використання цифрових технологій в професійній
діяльності”, освітньо-наукова програма підготовки науково-педагогічних кадрів зі
спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник –
д.пед.н. Прошкін В.В.).
6. Бордюга Костянтина Дмитровича „Забезпечення конкурентоспроможності
підприємств за умов невизначеності середовища на основі лідерства”, освітньонаукова програма підготовки науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 073 –
Менеджмент (науковий керівник – д.е.н. Момот В.Є.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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5. Про зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього процесу.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти, к.е.н., доц. Шкури І.С., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу (див. Додаток Б до питання 5).
2. У зв’язку зі змінами у персональному складі керівників структурних
підрозділів вилучити зі зразків документів, наведених у Положенні, конкретні
прізвища та ім’я, по-батькові, а саме – Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.

3. У зв’язку зі змінами у структурі оцінки курсової роботи, затвердженими
Вченою радою від 14.12.2017 р. протокол № 7, вилучити з відомості обліку успішності
виконання курсових робіт графу «своєчасність подання».
4. У зв’язку зі змінами у структурі керівництва Університету внести зміни у
процедури затвердження документів та їх зразків (по тексту Положення), а саме:
Назва документу
Освітньо-професійна програма та наказ, яким програма
вводиться в дію
Навчальне навантаження, навчальні плани, робочі
навчальні плани, графік навчального процесу
Наказ щодо норм часу для планування і обліку
навчальної
роботи
науково-педагогічних
та
педагогічних працівників
Плани та звіти кафедр
Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників
Наскрізна програма практики
Наказ про організацію та проведення практики
здобувачів
Наказ
про
порядок
ліквідації
академічних
заборгованостей
Наказ повторне вивчення дисциплін
Наказ про повторне навчання
Наказ про відрахування здобувача
Академічна довідка
Наказ щодо надання академічної відпустки
Наказ щодо переведення здобувачів на наступний курс
навчання
Наказ щодо переведення здобувачів з однієї
спеціальності на іншу або з однієї форми навчання на
іншу
Наказ про поновлення до складу здобувачів
Наказ щодо проходження освітнього процесу за
індивідуальним графіком
Пакет документів щодо діяльності екзаменаційних
комісій
Затвердження розподілу здобувачів-випускників за
керівниками
кваліфікаційних
робіт
та
теми
кваліфікаційних робіт
Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної
роботи
Комплекс методичних матеріалів до атестаційного
екзамену з дисципліни / спеціальності
Нагородження подяками здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних працівників

Підпис
Президента
Ректора
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Призначення стипендій
Головування в Апеляційній комісії та накази щодо її
рішень
Премії для професорсько-викладацького складу за
вагомий внесок у наукову діяльність
Пакет документів щодо підвищення кваліфікації
(направлення на навчання, наказ, план стажування, звіт;
навчальний план та програма підвищення кваліфікації
тощо)
Голова Вченої ради
Вчений секретар

+
+
+

+

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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6. Про затвердження Положення про академічну мобільність здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників.
Заслухавши та обговоривши інформацію директор департаменту міжнародного
співробітництва, к.філол.н. Іщенко Т.В., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію щодо введення у дію та затвердження «Положення про
академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
працівників»прийняти до відома.
2. Затвердити «Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти
та науково-педагогічних працівників».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
міжнародної діяльності Момота В.Є.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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7. Про Затвердження нової редакції Положення про атестацію науковопедагогічних працівників.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу розвитку персоналу
та електронного документообігу Рубан О.О., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку зі змінами в організаційній структурі Університету та його назви
затвердити нову редакцію «Положення про атестацію науково-педагогічних
працівників».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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8. Про затвердження форми комплекту документів про освіту.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти, к.е.н., доц. Шкури І.С., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити зразки документів про вищу освіту, освітнього ступеню «магістр»
2019 року випуску.
2. Встановити загальну вартість:
- звичайного комплекту «диплом+додаток+сертифікат» для магістрів 2019 року
випуску у розмірі 51,20 грн., з яких студенти, згідно Закону про вищу освіту,
сплачують 34 грн. за диплом і додаток, 17,20 грн. за сертифікат Центральної агенції з
оцінювання та акредитації якості освіти (ZEva) у Гановері, Німеччина;
- іміджевого комплекту «диплом+додаток+сертифікат+іміджева папка
університету» для магістрів 2019 року випуску у розмірі 126,20 грн., з яких студенти,
згідно Закону про вищу освіту, сплачують 34 грн. за диплом і додаток, 92,20 грн. за
сертифікат Міжнародної акредитації Центральної агенції з оцінювання та акредитації
якості освіти (ZEva) у Гановері, Німеччина та іміджеву папку Університету імені
Альфреда Нобеля.
3. Розмістити скан-копії затвердженої форми комплекту документів про освіту
у системі SCAN2D.
Відповідальний: Момот В.Є.
Термін: до 1 лютого 2019 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол № 9 від 20 грудня 2018 р.
9. 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 такі науково-методичні видання:
Навчальний посібник з підготовки до атестаційного екзамену з іноземної
мови студентів 3 курсу спеціальностей «Туризм» та «Міжнародні економічні
відносини», автори: Кожушко С.П., Мединська С.І., Яковлева Т.І.
Тести з німецької мови. Початковий етап, автор: доц. Берестень О.Є.
Навчальний посібник «Ділова німецька мова», автори: Михлик О.А.,
Берестень О.Є., Турчак О.М.
Рекомендувати до друку збірник завдань для самостійної роботи та контролю
знань з дисципліни «Управління персоналом» (укладачі Глуха Г.Я., Холод С.Б.,
Момот В.Є., Євтушенко О.А., Литвиненко О.М., Пікалов В.Л., за ред. Глухої Г.Я.).

Рекомендувати до друку слайд-конспект з дисципліни «Міжнародний
менеджмент» (укладачі Глуха Г.Я., Холод С.Б., Момот В.Є., Євтушенко О.А.).
Рекомендувати до друку збірник завдань для самостійної роботи та контролю
знань з дисципліни «Management of Foreign Economic Activity» (укладачі Глуха Г.Я.,
Холод С.Б., Шкура І.С., Задоя О.А., Євтушенко О.А.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол № 9 від 20 грудня 2018 р.
10. Про дистанційний захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього
ступеню магістра.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності д.е.н., проф. Павлової В.А., з означеного питання,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуацій та важливу роль участі університету
імені Альфреда Нобеля у міжнародних освітніх проектах дозволити здобувачу 2-го
курсу магістерської програми зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» Куліус Юлі Юріївні, захистити кваліфікаційну роботу на здобуття
освітнього ступеню магістра дистанційно з використанням режиму Skype –
конференції, згідно запланованого графіку.
Голова Вченої ради
Вчений секретаря

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол № 9 від 20 грудня 2018 р.
11. Про затвердження плану роботи вченої ради на 2019 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря д.пед.н., проф.
Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Затвердити План роботи вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на
2019 рік.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
вченої ради _____________________ А.О.ЗАДОЯ
“_____”__________ 2018 р.

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
Університету імені Альфреда Нобеля
на 2019 рік

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК
ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

1. Про підсумки захисту кваліфікаційних
робіт магістрів та завдання по
дотриманню академічної доброчесності
під час підсумкової атестації (за участю
голів Екзаменаційних комісій).

Шкура І.С.

Онищенко М.Ю.

2. Звіт Президента університету про
діяльність вишу у 2018 році.

Холод Б.І.

Шкура І.С.
Степанова А.А.
Момот В.Є.
Безкоморна О.О.

3. Про публікаційну активність
викладачів у 2018 р. та виконання планів
щодо включення видань університету до
наукометричних баз.

Степанова А.А.

Вакулич М.М.

ПРИМІТКИ

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК
ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

1. Про хід реалізації валідованої
програми та підготовку до валідації
нових програм в рамках реалізації
Стратегії 2030.

Момот В.Є.
Магдіч А.С.
Мішустіна Т.С.

Момот В.Є.

2.
Про
діяльність
структурних
підрозділів
університету
щодо
забезпечення набору студентів у 2019
році.

Мішустіна Т.С.
Бойко Л.Г.

Шкура І.С.

3. Про хід виконання комплексних
науково-дослідних робіт, які мають
державну реєстрацію.

Керівники тем

Вакулич М.М.

Шкура І.С.

Онищенко М.Ю.
Завідувачі кафедр

4.
Внесення
змін
професійних програм.

до

освітньо-

ПРИМІТКИ

ТРАВЕНЬ- ЧЕРВЕНЬ
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК ТА
ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

1. Звіт про роботу Кременчуцького
інституту Університету імені Альфреда
Нобеля у 2018/2019 навчальному році.

Татарінов В.В.

Шкура І.С.

2. Про заходи щодо збільшення набору
іноземних студентів в рамках реалізації
положень Стратегії 2030.

Директор центру
міжнародної освіти

Момот В.Є.

3. Звіт про роботу завідувачів кафедр у
зв’язку з завершенням терміну контракту
та обрання на новий термін.

Зав. кафедр

Рубан О.О.

Холод Б.І.

Шкура І.С.
Степанова А.А.
Момот В.Є.

4. Затвердження основних положень
звіту про роботу Університету у
2019/2020 навчальному році.

ПРИМІТКИ
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СЕРПЕНЬ

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК
ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

1. Про стратегічні завдання університету
на 2019/2020 навчальний рік.

Холод Б.І.

Холод С.Б.,
Момот В.Є.,
Шкура І.С.

2. Про особливості організації освітнього
процесу у 2019/2020 н.р. та забезпечення
зростання якості освіти.

Шкура І.С.

Онищенко М.Ю.

ПРИМІТКИ

вчена рада із
запрошенням
професорськовикладацького
складу та
співробітників
університету
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ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК
ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

Іщенко Т.В.
Мішустіна Т.С.
Завідувачі кафедр

Момот В.Є.

Бойко Л.Г.
Мішустіна Т.С.

Мішустіна Т.С.

3.
Про
результати
роботи
над
комплексними
науково-дослідними
темами, які мають державну реєстрацію.

Керівники тем

Вакулич М.М.

4. Про підсумки атестації аспірантів.

Степанова А.А.

Куянова С.І.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ВЕРЕСЕНЬ- ЖОВТЕНЬ

1.

Про роботу центру європейських
проектів щодо залучення грантових
коштів та забезпеченню міжнародної
мобільності студентів і викладачів в
рамках реалізації Стратегії 2030.
2. Про підсумки вступної кампанії 2019
року і завдання по формуванню
комплексної
системи
роботи
з
потенційними абітурієнтами.

ПРИМІТКИ

ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО

ДОПОВІДАЧІ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
ПІДГОТОВКУ ДОВІДОК
ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

1. Звіт про роботу спеціалізованих
вчених рад у 2019 р.

Волкова Н.П.
Павлова В.А.

Кожушко С.П.
Вакулич М.М.

Тараненко І.В.
Красовська О.Ю.
Мішустіна Т.С.
Директор центру
міжнародної освіти

Шкура І.С.

2. Про міжнародні акредитацію освітніх
програм та використання її результатів у
просуванні
університету
серед
вітчизняних та іноземних абітурієнтів.

3. Затвердження плану роботи вченої
ради на 2020 рік.

Кожушко С.П.

ПРИМІТКИ

