УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №3 від 07 травня 2015 р.
1. Про зміни в організації навчального процесу у 2015/2016 н.р. та пропозиції
щодо переходу на бакалаврські програми з терміном навчання 3,5 роки та
магістерські програми з терміном навчання 1,5 роки.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, доц. Глухої Г.Я. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Завідувачам кафедр товарознавства і торговельного підприємництва,
педагогіки та психології, міжнародних фінансів та банківської справи,
міжнародного туризму та мовної підготовки до 01 червня 2015 р. розробити
навчальні плани підготовки бакалаврів з терміном навчання 3 роки, 5 місяців.
2. Завідувачам випускових кафедр до 15 травня 2015 р. розробити навчальні
плани підготовки магістрів з терміном навчання 1рік, 5 місяців .
3. Начальнику департаменту організації профорієнтаційної діяльності та
формування іміджу Намлієву Є.В., завідувачам випускових кафедр. до 20 травня
2015 р. внести зміни до Правил прийому до університету на 2015 рік та до
рекламних матеріалів для вступної кампанії.
4. Начальнику навчально-методичного центру, доц. Орловій В.М., завідувачам
випускових кафедр до 01 червня 2015 р. розробити графіки навчального процесу та
нові навчальні плани на 2015/2016 н.р. з урахуванням триместрової системи
організації навчального процесу та обсягу одного кредиту ЄКТС (30 годин – для І
та ІІ курсів бакалаврських програм, магістерських програм та програм спеціалістів,
а також 36 годин – для навчальних планів бакалаврських програм ІII та IV курсів).
5. Начальнику навчально-методичного центру, доц. Орловій В.М., завідувачам
випускових кафедр до 01 липня 2015 р. внести зміни у навчальне навантаження
викладачів на 2015/2016 н.р. з урахуванням триместрової системи організації
навчального процесу.
6. Начальнику студентського деканату Бондарович Г.Є, керівник інформаційнотехнічного центру Ковтун Л.М. до 01 серпня 2015 р. внести зміни у форми
документів в 1-С, які забезпечують організацію навчального процесу з
урахуванням триместрової системи.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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2. Про запровадження англомовних бакалаврських програм зі
спеціальностей «Маркетинг», «Фінанси і кредит».
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
фінансів та банківської справи, д.е.н.,проф. Кузнецової С.А. та завідувача кафедри
маркетингу, доц. Тараненко І.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
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1. Запровадити з 2015/2016 н.р. англомовні бакалаврські програми за
спеціальностями «Маркетинг» та «Фінанси і кредит».
2. Начальнику навчально-методичного центру, доц. Орловій В.М. до 01
вересня 2015 р. внести корективи у розподіл студентів за групами та у навчальне
навантаження на 2015/2016 н.р.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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3. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які
мають державну реєстрацію.
Заслухавши і обговоривши інформацію наукового керівника д.пед.н., проф.
Тарнопольського О.Б. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Загальний звіт наукового керівника теми НДР д.пед.н., проф.
Тарнопольського О.Б. взяти до відома.
2. Керівнику теми НДР д.пед.н., проф. Тарнопольському О.Б., завідувачам
філологічних кафедр до кінця 2015 р. підготувати звіт з виконання науководослідної теми у зв’язку з її завершенням у 2015 р.
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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4. Про перейменування кафедри іноземних мов на кафедру міжнародного
туризму та мовної підготовки.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, доц. Глухої Г.Я. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Перейменувати кафедру іноземних мов на кафедру міжнародного туризму та
мовної підготовки.
2. Президенту Університету вирішити питання стосовно кадрового складу.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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5. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,
доц. Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
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I. Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів
університету у такій редакції:
1. Пащенко Ірини Юріївни „Професійна підготовка викладачів економічних
дисциплін у Республіці Грузія”, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти (науковий керівник – д.пед.н. Сапожников С.В.).
2. Чеховської Маргарити Вадимівни „Професійна підготовка педагогічних
кадрів в Республіці Болгарія”, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти (науковий керівник – д.пед.н. Сапожников С.В.).
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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6. Про уточнення тем кандидатських дисертацій.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,
доц. Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Дивінец Олега
Леонідовича у такій редакції: „Стратегія соціально-економічного розвитку міських
електротранспортних підприємств”, спеціальність 08.00.04 –економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий керівник
– д.е.н. Зборовська О.М.).
2. Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Грушевського
Сергія Володимировича у такій редакції: „Організаційно-економічні аспекти
якості управління на мезорівні”, спеціальність 08.00.03 –економіка та управління
національним господарством (науковий керівник – д.е.н. Ткаченко В.А.).
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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7. Про зарахування до докторантури.
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н.,
доц. Кузьмінова С.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
За клопотанням кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
прийняти до докторантури к.е.н. Ляшка Дмитра Юрійовича за спеціальністю
08.00.04 – економіка та управління підприємствами строком на один рік.
Науковим консультантом (за згодою) призначити доктора економічних наук,
професора Швеця Василя Яковича.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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8. Розгляд та затвердження Положення про Агентство з якості
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника навчально-методичного
центру Орлової В.Н. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про Агентство з якості Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля.
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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9. Про рекомендацію до друку наукового видання.
Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Розвиток фінансового менеджменту
в умовах хаотичного структурування економіки» ( за загальною науковою
редакцією д.е.н., проф. Кузнецової С.А.)
Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії з результатами голосування щодо
присвоєння вченого звання:
- доцента кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
Волошко Н.О.
2. Присвоїти вчене звання:
- доцента кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
Волошко Наталії Олександрівні.
3. Доручити вченому секретареві Кожушко С.П. направити атестаційні
справи здобувачів вченого звання у МОН.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО

