УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
1 . Про стратегію розвитку університету до 2030 року та на перспективу.
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника центру управління якістю,
д.ф.-м.н., професора Вакарчука С.Б. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію «Стратегію розвитку Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля на 2016 – 2030 роки (С-530-002)».
2. Начальнику центру адміністрації сайті Твердохлібу А.І. до 10 липня 2016 р.
розмістити на офіційному веб-сайті університету «Стратегію розвитку
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на 2016 – 2030 роки (С530-002)»
3. Контроль за виконанням «Стратегії розвитку Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля на 2016 – 2030 роки (С-530-002)» покласти на
першого проректора університету.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
2. Звіт про роботу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля у 2015/2016 навчальному році та завдання з їх розвитку.
Заслухавши і обговоривши інформацію директора Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доц. Сокуренко П.І.
з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Затвердити
Звіт
про
роботу
Кременчуцького
інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2015/2016.
2. Директору КІ ДУАН Сокуренку П.І. організувати розробку “Стратегії
розвитку Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля на 2016-2030 роки” та до 01 вересня 2016 р. а подати її
Президенту ДУАН Холоду Б.І. для затвердження
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
3. Про зміни у структурі Кременчуцького інституту Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля.
Заслухавши і обговоривши інформацію директора Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доц. Сокуренко П.І.
з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Кременчуцького інституту Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля Сокуренка П.І. щодо зміни організаційної
структури взяти до відома.
2. Затвердити
запропоновану Структуру Кременчуцького інституту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з 01 вересня 2016 р.
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3. Провести організаційні зміни в структурі інституту з 26 серпня 2016 р.
3.1. ліквідувати інформаційно-технічний центр;
3.2. ліквідувати структурний підрозділ архів;
3.3. ввести посаду юрисконсульта.
4. Директору Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля Сокуренку П.І. до 26 серпня 2016 р. привести у
відповідність до затвердженої структури штатний розпис інституту.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
4. Підсумки дипломування та роботи деків у 2015/2016 н.р.
Заслухавши начальника департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкуру І.С.,
з означеного питання Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Визнати в цілому результати державної атестації за 2015/2016 н.р.
задовільними.
2. Затвердити звіти голів екзаменаційних комісій.
3. 3 2016/2017 н.р. вести в практику запрошення голів ЕК на засідання вченої
ради університету з метою проведення детального аналізу результатів екзаменів та
захисту дипломних робіт і поліпшення якості підготовки випускників ДУАН.
4. Завідувачам випускових кафедр, директору КІ ДУАН в серпні 2016 р.
обговорити результати атестації на засіданнях кафедр, що брали участь у атестації,
та розробити заходи щодо реалізації у новому навчальному році пропозицій наданих
головами ЕК стосовно подальшого удосконалення підготовки з дисциплін, які
виносяться на атестацію бакалаврів та виконання дипломних робіт.
5. Завідувачам випускових кафедр, директору КІ ДУАН проводити
обговорення підсумків дипломування та роботи екзаменаційних комісій після
кожної сесії.
6. Завідувачам випускових кафедр ввести в практику проведення семінарів, що
передують поданню та захисту дипломних робіт.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
5. Про планування навчального навантаження професорсько-викладацького
складу на 2016/17 н.р
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти ДУАН д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Встановити максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника у розмірі 700 год. на навчальний рік.
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2. Встановити наступні розміри навчального навантаження науковопедагогічного працівника на одну ставку:
- доцентам, старшим викладачам та викладачам – 700 год. на навчальний рік.
- професорам
– 600 год. на навчальний рік.
- заступникам завідувачів кафедр, начальнику міжнародного відділу,
начальнику центру підготовки іноземців
– 550 год. на навчальний рік.
- проректорам, завідувачам кафедр, начальнику департаменту дидактики,
начальнику студентського деканату, керівнику Міжнародної Школи Бізнесу,
начальнику департаменту маркетингу
– 500 год. на навчальний рік.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
6. Звіти завідувачів кафедр у зв’язку з закінченням терміну контрактів та
переобранням на посаду
Заслухавши звіти завідувача кафедри міжнародної економіки та економічної
теорії, д.е.н., професора Задої А.О. та завідувача прикладної лінгвістики та методики
навчання іноземних мов Тарнопольського О.Б. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання
іноземних мов проф. Тарнопольського О.Б. затвердити
2. Рекомендувати проф. Тарнопольського О.Б. до переобрання на посаду
завідувача кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.
3. Звіт завідувача кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, д.е.н.,
проф. Задої А.О. затвердити
4. Рекомендувати проф. Задою А.О. для переобрання на посаду завідувача
кафедри міжнародної економіки та економічної теорії
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
7. Про переобрання на посади завідувачів кафедр.
Заслухавши результати таємного голосування лічильної комісії, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
обрання на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки та економічної теорії,
д.е.н., проф. Задою А.О.;
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2. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
обрання на посаду завідувача кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання
іноземних мов, д.п.н., проф. Тарнопольського О.Б.;
3. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
обрання на посаду завідувача кафедри економічної кібернетики та математичних
методів в економіці, д.е.н., проф. Вакарчука С.Б.;
4. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
обрання на посаду завідувача кафедри права, д.ю.н., проф. Пушкіну О.В.;
5. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
обрання на посаду завідувача кафедри міжнародного маркетингу, д.е.н., проф.
Тараненко І.В.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
8. Про затвердження рамкової угоди про співпрацю між Лодзинським
університетом, Польща та Дніпропетровським університетом
імені Альфреда Нобеля
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., професора Кузнецової С.А. з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити рамкову угоду про співпрацю між Лодзинським університетом,
Польща та Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля
2. Призначити професора Кузнецову С.А. координатором співпраці між
Лодзинським університетом, Польща та Дніпропетровським університетом імені
Альфреда Нобеля
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
9. Про затвердження змін до Правил прийому до ПВНЗ «Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Кузьменко О.В. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля у 2016 році.
2. Проректору із забезпечення якості вищої освіти Глухій Г.Я., відповідальному
секретарю приймальної комісії Кузьменко О.В. та начальнику адміністрації сайтів
Твердохлібу А.І. до 05 липня 2016 р. розмістити зміни до Правил прийому до
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Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2016 році на
офіційному веб-сайті університету та внести до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
10. Про затвердження зразків дипломів про вищу освіту.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити зразки дипломів в бакалавра, магістра та спеціаліста на 2016 рік.
2. Встановити
загальну
вартість
друку
іміджевого
комплекту
“диплом+додаток” для бакалаврів та спеціалістів ДУАН у розмірі 50 грн. 75 коп., з
яких студенти, згідно Закону про вищу освіту, сплачують 34 грн., решта – 16 грн. 75
коп., сплачується з коштів університету.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
11. Про зарахування до докторантури.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності
Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. За клопотанням кафедри педагогіки та психології від 14 червня 2016 року
(протокол № 23) прийняти до докторантури кандидата наук з державного
управління Шевченко Валентину Миколаївну за спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти строком на три роки.
2. Науковим консультантом (за згодою) призначити доктора педагогічних наук,
професора Кожушко Світлану Павлівну
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
12. Про переведення на другий рік перебування в докторантурі.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності
Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. За клопотанням кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
від 11 травня 2016 року (протокол №10) перевести на другий рік перебування в
докторантурі к.е.н. Ляшка Дмитра Юрійовича за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №5 від 30 червня 2016 р.
13. Про рекомендацію щодо призначення стипендій Благодійної організації
Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» студентам ПВНЗ
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти ДУАН д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Клопотати перед Благодійною організацією Президентський фонд Леоніда
Кучми «Україна» про призначення стипендій студентам ПВНЗ «Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля»:
ОРЕЛ Ліліані Олегівні, спеціальність «Маркетинг»;
ГАРЦУЄВІЙ Олені Сергіївні, спеціальність «Фінанси і кредит»;
НОВАК Юлії Вікторівні, спеціальність «Товарознавство і торговельне
підприємництво»;
ГОЛОЩАПОВІЙ
Крістіні
Олегівні,
спеціальність
«Економіка
підприємства»;
КОРОТІ Дар’ї Євгеніївні, спеціальність «Міжнародна економіка».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

ПИТАННЯ 14. Про затвердження навчального плану підготовки бакалавра
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти ДУАН д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити навчальний план підготовки бакалавра з економічної
кібернетики (форма навчання – очна (денна) та заочна)
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
зі спеціальності 051 Економіка
за освітньою програмою зі спеціальності Економічна кібернетика
2. Затвердити навчальний план підготовки бакалавра з маркетингу (форма
навчання – очна (денна) та заочна)
галузі знань 07 Управління та адміністрування
зі спеціальності 075 Маркетинг
за освітньою програмою зі спеціальності Маркетинг
3. Затвердити навчальний план підготовки бакалавра з
оподаткування (форма навчання – очна (денна) та заочна)
галузі знань 07 Управління та адміністрування
зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
за освітньою програмою зі спеціальності Облік і оподаткування
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4. Затвердити навчальний план підготовки бакалавра з права (форма
навчання – очна (денна) та заочна)
галузі знань 08 Право
зі спеціальності 081 Право за освітньою програмою зі спеціальності Право
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

