УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №9 від 10 грудня 2015 р.
1. Концепція впровадження бізнес-орієнтованої системи освіти у
Дніпропетровському університеті 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. Розробити проект Положення про групи зі змісту та якості освіти та надати
кафедрам для обговорення.
2. Провести методичний семінар для професорсько-викладацького складу щодо
впровадження бізнес-орієнтованої системи освіти в Дніпропетровському
університеті імені Альфреда Нобеля.
3. Сформувати разом з кафедрами орієнтовний перелік загальних
компетентностей.
4. Надати до департаменту дидактики пропозиції щодо дисциплін, які
формують загальні компетентності та можуть бути запропоновані іншим кафедрам
для включення в освітні програми.
5. Узагальнити та розробити разом з кафедрами пропозиції щодо дисциплін, які
формують загальні компетентності для використання при розробці освітніх програм.
6. Визначити професійні компетентності, сформувати матриці «результати –
компетентності», «дисципліни – результати».
7. Розробити навчальні плани для 2016 року набору та надати їх до
департаменту дидактики.
8. Створити освітні програми для 2016 року набору та подати до вченої ради
Університету для їх затвердження .
9. Розробити зразок робочої програми дисципліни за новими ліцензійними
умовами.
10. Розробити робочі програми дисциплін на І семестр 2016/2017 н.р. за новою
формою.
11. Надати методичні рекомендації щодо врахування результатів навчання у
процесі створення і реалізації освітньої програми.
12. Оновити контракти з професорсько-викладацьким складом з урахуванням
змін в організації освітнього процесу.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ДУАН
Протокол №9 від 10 грудня 2015 р.
2. Про затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії к.е.н., доц. Кузьменко О.В. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
Затвердити:
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– Правила прийому до ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда
Нобеля» у 2016 році;
– Правила прийому до аспірантури ПВНЗ «Дніпропетровський університет
імені Альфреда Нобеля» у 2016 році (додаток до Правил прийому до ПВНЗ
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році)
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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3. Про затвердження Положення про приймальну комісію ПВНЗ
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля».
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії к.е.н., доц. Кузьменко О.В. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля» (ПП – 551-002).
2. Розмістити Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля» на офіційному веб-сайті університету.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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4. Про зарахування до докторантури.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректор з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності
Кузьмінова С.В., вчена рада УХВАЛИЛА:
1. За клопотанням кафедри педагогіки та психології від 10 листопада 2015
року (протокол № 7) прийняти до докторантури кандидата педагогічних наук Лебідь
Ольгу Валеріївну за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
строком на три роки.
Науковим консультантом призначити доктора педагогічних наук, професора
Волкову Наталію Павлівну.
2. За клопотанням кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
від 08 грудня 2015 року (протокол № 4) прийняти до докторантури кандидата
економічних наук, доцента Паршина Юрія Івановича за спеціальністю 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством строком на три роки.
Науковим консультантом (за згодою) призначити доктора економічних наук,
професора Верхоглядову Наталію Ігорівну.
Голова Вченої ради
Б.І. Холод
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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5. Про затвердження теми докторської дисертації
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності
Кузьмінова С.В., вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему докторської дисертації Маркова Бориса Михайловича у
такій редакції: „Ринкова трансформація та структуризація роздрібної торгівлі
продовольчими товарами в Україні”, спеціальність 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством (науковий консультант – д.е.н.
Зборовська О.М.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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6. Про рекомендацію до друку наукових та навчально методичних видань.
Заслухавши і обговоривши інформацію вченого секретаря Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку наукове видання – наукову монографію
«Контроль як елемент системи соціально-економічного розвитку промислового
підприємства», автор Вінніченко О.М.;
2. Рекомендувати до друку наукове видання – колективну монографію
«Геополітичні наслідки української кризи» ( за загальною науковою редакцією к.е.н.
Дашевської О.В.);
3. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання – навчальний
посібник для студентів вищих закладів освіти «Переклад текстів міжнародних
англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини»,
автори: Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В. та ін.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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7. Про перейменування кафедри.
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри товарознавства і
торговельного підприємництва д.е.н., проф. Павловаої В.А., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку з введенням нового переліку спеціальностей, затвердженого
наказом МОН України від 06.11.2015 р. № 1151, за якими здійснюється підготовка,
та з метою спрямованої профорієнтаційної роботи, перейменувати кафедру
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товарознавства і торговельного підприємництва на кафедру підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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8. 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:
- професора кафедри педагогіки та психології Сапожникову С.В.;
- доцента кафедри педагогіки та психології Биковій В.О.;
- доцента кафедри маркетингу Мішустіній Т.В.;
- доцента кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки
Сліпченко Л.Б.
2. Присвоїти вчене звання:
професора кафедри педагогіки та психології Сапожникову Станіславу
Володимировичу;
доцента кафедри педагогіки та психології Биковій Вікторії Олександрівні;
доцента кафедри маркетингу Мішустіній Тетяні Сергіївні;
доцента кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Сліпченко
Ларисі Борисівні.
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

