УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №1 від 19 лютого 2015 р.
1. Звіт про роботу вченої ради Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля у першому півріччі 2014-2015 н.р. та виконання прийнятих
Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію вченого секретаря прийняти до відома.
2. Вченому секретареві при організації роботи вченої ради чітко
дотримуватися Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів,
міжнародних правових актів та зобов’язань України, інших правових актів з
питань вищої освіти та науки, Статутом Університету
3. Після внесення змін до Статуту Університету винести на розгляд та
затвердити на вченій раді Положення: «Про вчену раду університету, «Про
вищий колегіальний орган громадського самоврядування»; «Про обрання
керівника Університету»; «Про академічні свободи учасників освітнього
процесу»; «Про наглядову раду».
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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2. Імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у науководослідну та інноваційну діяльність університету у 2015 році.
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника наукового відділу
Дашевської О.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Розробити стратегічний план НДР університету на 2015 – 2020 рр.
2. Вважати пріоритетним напрямком роботи публікацію наукових статей у
міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience,
а для здобувачів наукових ступенів – обов’язковою умовою для захисту дисертації.
Ввести норматив на 2015 р. – публікація 1 статті від кафедри, на 2016 р. – 2 статей
від кафедри у виданнях, які зареєстровані у базі Scopus та/чи WebofScience.
3. Важливим чинником, який впливає на НДР університету та визнання
результатів в Україні та світі, є робота науково-дослідних центрів (лабораторій) та
формування власних наукових шкіл. З цією метою пропонується:
- усі результати роботи наукових центрів при університеті передавати до
наукового відділу з метою їх своєчасного та широкого розповсюдження та
ознайомлення громадськості.
- переглянути кількість та якість існуючих в університеті наукових шкіл,
сформувати основні вимоги до них, підготувати розгорнуті інформаційні довідки та
розмістити їх на сайті, опублікувати у виданнях університету.
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- підготувати інформацію та презентацію досліджень центрів, інститутів та
лабораторій при університеті.
4. Важливим для НДР університету є наукові результати, які знайшли своє
практичне застосування та були б комерціалізовані. У зв’язку з цим пропонується:
- розробити презентації результатів НДР та розмістити їх на сайті університету.
- нові теми науково-дослідних робіт розробляти згідно з провідними
напрямками розвитку науки України та відповідно до напрямків міжнародної
грантової підтримки.
- провести семінар з патентознавцем щодо можливостей патентування
прикладних розробок викладачів, викладених у дисертаційних дослідженнях,
монографіях та інших наукових публікаціях.
- дослідити потреби бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо
можливих запитів на розробку та/або реалізацію результатів прикладних
досліджень.
- організувати
на постійній основі особисті
контакти з керівниками
підприємств, топ-менеджерами, керівниками організацій та органів державної влади
та розсилку пропозицій та презентацій конкретних наукових доробок (методик
оцінки бізнесу, програм підготовки/перепідготовки кадрів тощо).
5. Розробити систему позауніверситетських курсів / тренінгів / майстер-класів
на платній основі з затребуваних ринком спеціальностей.
6. З метою поєднання науки, освіти і практики організувати власні місця
практики для студентів (наприклад, Юридична консультація, Бюро перекладів,
Маркетингова агенція, Лабораторія експертизи продуктів).
7. З метою зниження рівня бюрократичних процедур, паперової звітності
розробити внутрішній програмний модуль, в якому кожен викладач самостійно зміг
би заносити дані про власні наукові здобутки (захист дисертації, публікації, участь у
наукових заходах, робота із студентами тощо). Вихід на даний модуль забезпечити
через Інтернет за допомогою будь-якого комп’ютерного пристрою (робочий
комп’ютер, домашній комп’ютер, планшет, телефон). Адміністратором даного
модулю призначити фахівця наукового відділу, який зможе у потрібний момент
сформувати як загально університетський звіт, так й індивідуальний рейтинг
викладача.
8. Розробити чіткі посадові інструкцій з прописаними нормативами з НДР для
професорсько-викладацького складу університету для обіймання тієї чи іншої
посади та отримання того чи іншого посадового окладу. Результати НДР викладачів,
які будуть виходити за межі даних нормативів, особливо якісні, преміювати та/або
винагороджувати додаванням коефіцієнту до окладу. Для об’єктивного застосування
системи коефіцієнтів та преміювання розробити відповідні положення з чіткою
шкалою застосування коефіцієнту (за що і в якому розмірі).
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9. Контроль за виконанням покласти на президента університету д.е.н.,
проф. Холода Б.І.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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3. Обговорення Положення «Про моніторинг системи внутрішнього
забезпечення якості»
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника навчально-методичного
центру Орлової В.Н. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити «Положення про моніторинг системи внутрішнього забезпечення
якості».
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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4. Звіт Президента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
про матеріально-фінансове забезпечення навчальної та наукової діяльності
університету у 2013-2014 н.р.
Заслухавши і обговоривши інформацію Президента Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля Холода Б.І. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Ухвалити звіт Президента Дніпропетровського університету ім. Альфреда
Нобеля про матеріально-фінансове забезпечення навчальної та наукової діяльності
університету у 2013-2014 н.р.
2. Ухвалити звіт про використання коштів у 2014 фінансовому році.
3. Проректору Шамраю В.Л. надати пропозиції щодо будівництва автономної
котельної, яка прилягає до ДУАН.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №1 від 19 лютого 2015 р.
5. Затвердження стратегічних планів розвитку та вдосконалення освітньої
діяльності з підготовки фахівців з урахуванням потреб ринку праці та
освітніх прагнень громадян
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувачів випускових кафедр,
проректора з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчальновиховним процесом, доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
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1. Затвердити стратегічні плани розвитку та вдосконалення освітньої
діяльності з підготовки фахівців з урахуванням потреб ринку праці та освітніх
прагнень громадян зі спеціальностей:
– «Товарознавство і комерційна діяльність, «Товарознавство та експертиза в
митній справі»;
– «Облік і аудит»;
– «Економічна кібернетика»;
– «Економіка підприємства»;
– «Маркетинг»;
– «Менеджмент та адміністрування»;
– «Прикладна лінгвістика»;
– «Політологія»;
– «Соціальна робота»;
– «Соціальна педагогіка»;
– «Банківська справа»;
– «Психологія»;
– «Фінанси і кредит»;
– «Правознавство»;
– «Переклад», «Мова і література (англійська)»;
– «Міжнародна економіка».
2. Підготувати для затвердження стратегічні плани розвитку спеціальностей:
логістика, менеджмент інноваційної діяльності, бізнес-адміністрування,
управління навчальними закладами, педагогіка вищої школи.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №1 від 19 лютого 2015 р.
6. Про результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, які
мають державну реєстрацію.
Заслухавши і обговоривши інформацію керівника теми НДР, завідувача
кафедри
міжнародних
фінансів
та
банківської
справи
д.е.н.,
проф. Кузнецової С.А., керівника теми НДР, д.ф.н., проф. Полторака В.А.,
керівника теми НДР, завідувача кафедри права д.ю.н., проф. Пушкіної О.В. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Загальний звіт наукового керівника теми НДР д.ю.н., проф. Пушкіна О.В.
взяти до відома.
2. Продовжити практику видання спільних підручників та навчальних
посібників сумісно зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів,
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підвищити показники щодо опублікування статей у закордонних виданнях, в тому
числі зареєстрованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science та інших,
залучати більшість викладачів кафедри для участі у конференціях, матеріали яких
опубліковані за кордоном.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №1 від 19 лютого 2015 р.
7. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів.
Заслухавши і обговоривши інформацію радника президента з наукової та
міжнародної діяльності д.е.н., проф. Задої А.О.з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів
університету у такій редакції:
1. Андреєнка Миколи Ігоревича „Розвиток ринку фінансових інструментів
для АПК України”, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (науковий
керівник – д.е.н. Кузнецова С.А.).
2. Блощинської Наталії Геннадіївни „Підвищення ефективності системи
розвитку персоналу підприємства на основі концепції керованого організаційного
розвитку”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності) (науковий керівник – д.е.н. Момот В.Є.).
3. Браги Кирила Олександровича „Інвестиційно-інноваційна діяльність як
фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства”, спеціальність
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності) (науковий керівник – к.е.н. Глуха Г.Я.).
4. Вєлкової Олександри Володимирівни
„Формування культури
професійної взаємодії майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення
соціально-гуманітарних дисциплін Педагогічні умови формування культури
ділового спілкування у процесі фахової підготовки”, спеціальність 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – д.пед.н. Волкова Н.В. ).
5. Гаруса Кирила Ігоровича „Формування фінансових ресурсів
торгівельних підприємств в умовах низької економічної активності”,
спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (науковий керівник – д.е.н.
Кузнецова С.А.).
6. Гудима Михайла Володимировича „Розробка інформаційної системи
бізнес-процесів управління стабільним розвитком підприємства”, спеціальність
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності) (науковий керівник – д.т.н. Тараненко Ю.К.).
7. Гудима
Павла
Володимировича
„Управління
ризиками
зовнішньоекономічної діяльності”, спеціальність 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий
керівник – к.т.н. Різун Н.О.).
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8. Гайдар Марини Михайлівни „Формування комунікативних умінь
майбутніх філологів засобами проектних технологій”, спеціальність 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – д.пед.н.
Тарнопольський О.Б.).
9. Дивінець Олега Леонідовича „Стратегія соціально-економічного
розвитку міського електротранспорту України”, спеціальність 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (науковий керівник – д.е.н.
Зборовська О.М.).
10. Куріна Павла Вадимовича „Економічні ефекти впливу суспільних рухів
на мезо та макро рівнях національної економіки”, спеціальність 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (науковий керівник – д.е.н.
Момот В.Є.).
11. Ляльчука Тараса Віталійовича „Концепція управління проектами як
засіб адаптації підприємства до визначеності”, спеціальність 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий
керівник – д.е.н. Момот В.Є.).
12. Макарової Катерини Геннадіївни „Педагогічні умови формування
культури ділового спілкування у процесі фахової підготовки”, спеціальність
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – д.пед.н.
Сапожников С.В.).
13. 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.).
14. Резяпова Кирила Ігоровича „Державне регулювання макроекономічних
процесів на етапі формування фондового ринку”, спеціальність 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (науковий керівник – д.е.н.
Кузьмінов С.В.).
15. 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.).
16. Кириченко Олени Валеріївни „Формування інноваційно-орієнтованої
моделі економіки знань в Україні”, спеціальність 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством (науковий керівник – к.е.н. Глуха Г.Я.).
17. Тараненко Яни Олексіївни „Механізм ефективності біржового ринку
сільськогосподарської продукції”, спеціальність 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством (науковий керівник – д.е.н.
Ткаченко В.А.).
18. Устименка Юрія Сергійовича „Формування культури професійного
діалогу іноземних студентів вищих навчальних закладів засобами інтерактивних
технологій”, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
(науковий керівник – д.пед.н. Волкова Н.В. ).
Голова вченої ради
Б.І. ХОЛОД
Вчений секретар
С.П. КОЖУШКО
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8. Затвердження теми докторської дисертації докторанта.
Заслухавши і обговоривши інформацію радника президента з наукової та
міжнародної діяльності д.е.н., проф. Задої А.О.з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему докторської дисертації докторанта Вініченко Олени
Миколаївни у такій редакції: „Система динамічного контролю соціальноекономічного розвитку промислового підприємства”, спеціальність 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(науковий консультант – д.е.н. Зборовська О.М.).
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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9. Про відрахування аспірантів.
Заслухавши і обговоривши інформацію радника президента з наукової та
міжнародної діяльності д.е.н., проф. Задої А.О.з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Відрахувати з аспірантури Брагу Дениса Олександровича у зв’язку з
закінченням терміну навчання.
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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10. Про рекомендацію щодо призначення стипендій Вченої ради
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника навчально-методичного
центру Орлової В.Н. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. За підсумками осіннього семестру призначити стипендії вченої ради
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на весняний семестр
2014/2015 н.р:
1) Пономаренко Світлані Костянтинівні гр. ФЛ-12-3, спеціальність
«Філологія» (середній бал успішності – 99,67);
2) Крикливець Юлії Олександрівні гр. ПЗ-12-2, спеціальність
«Правознавство» (середній бал успішності – 99,3).
Голова вченої ради
Вчений секретар

Б.І. ХОЛОД
С.П. КОЖУШКО
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11. Розгляд атестаційних справ.
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 англійської філології та перекладу Галкіній Я.В.;
2. Присвоїти вчене звання:
- доцента кафедри англійської філології та перекладу Галкіній Яні
Вікторівні.
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

