УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ
Протокол №11 від 29 грудня 2016 р.
1. Про стратегію Університету у сфері міжнародної та наукової діяльності
до 2020 року
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової та
міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити перелік стратегічних напрямків міжнародної освітньої та
наукової діяльності.
2. До 30 січня 2017 р. завершити формування переліку міжнародних
професійних організацій, що становлять першочерговий інтерес з точки зору
вступу до них вчених Університету.
3. Протягом січня 2017 р. розпочати роботу по акредитації програми DBAу
Міжнародній школі бізнесу (IBS).
4. До 20 березня 2017 р. підготуватися до валідації програми
ComputerScience Університетом Уельсу чи іншим ВНЗ-партнером з Великої
Британії.
5. До 30 січня 2017 р. завершити роботу по формуванню переліку
міжнародних агенції (організацій) з метою можливої акредитації освітніх послуг
університету.
6. До 30 січня 2017 р. завершити роботу по формуванню переліку баз для
закордонного стажування професорсько-викладацького складу Університету у
2016/17 та 2017/18 навчальних роках.
7. До 30 січня 2017 р. розробити пропозиції щодо проведення он-лайнових
конференцій, семінарів, майстер-класів, воркшопів із закордонними ВНЗпартнерами університету.
8. До 30 січня 2017 р. визначити перелік міжнародних рейтингів, до яких
може залучитися університет, та розпочати роботу по підготовці до участі у цих
рейтингах.
9. До 30 січня 2017 р. визначитися з можливими схемами грантової
підтримки навчання студентів на валідованих програмах університету.
10. Протягом весняного семестру впровадити пілотний проект
міжнародного он-лайнового (дистанційного) навчання для студентів
університету з закордонними ВНЗ-партнерами.
11. Протягом весняного семестру впровадити практику формування
інформаційних пакетів стосовно студентських міжнародних конкурсів, олімпіад
та інших міжнародних інтелектуальних змагань за спеціальностями університету

та організувати підготовку студентів (чи студентських команд) для участі у
відповідних конкурсах.
12. До березня 2017 р. встановити контакти з українськими діаспорами з
метою створення спільних проектів дистанційного навчання, організації
наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів і т. ін.
13. До 30 січня 2017 р. визначити пріоритетні напрямки роботи по
створенню підрозділів університету за кордоном.
14. Протягом
весняного
семестру
започаткувати
створення
міжнаціональних мереж ВНЗ для успішного залучення міжнародних грантів,
спрямованих на удосконалення освітньої та наукової діяльності в університеті.
15. Протягом весняного семестру забезпечити всебічну інформаційну
підтримку ініціатив університету у галузі міжнародної освітньої та наукової
діяльності, особливо у країнах, що становлять найбільший інтерес з точки зору
залучення іноземних студентів.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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2. Про створення в університеті Ради молодих вчених та завдання її
діяльності
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. 18 січня 2017 р. gровести загальне зібрання молодих учених
Університету та вибори Ради молодих учених.
2. Покласти методичне керівництво Радою молодих вчених університету
на проректора з НПР, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності Кузьмінова С. В.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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3. Звіт про роботу спеціалізованих вчених за 2016 рік рад, що працюють в
університеті
Заслухавши
та
обговоривши
інформацію
заступника
голови
спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01. Павлової В.А. та від вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради К 08.120.02. 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 2016 році.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ
Протокол №11 від 29 грудня 2016 р.
4. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів університету у такій
редакції:
1. Верченко Лідії Сергіївні “Розвиток соціально-комунікативної
компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської
підготовки”, спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
(науковий керівник – д.пед.н.Волкова Н.П.).
2. Демченку Федору Геннадійовичу “Розвиток творчо-педагогічного
потенціалу майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури”,
спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)(науковий керівник –
д.пед.н. Локарєва Г.В.).
3. Копаєву Дмитру Євгеновичу “Підготовка майбутніх соціальних
працівників
до
профорієнтаційної
роботи
засобами
інформаційнокомунікаційних технологій”, спеціальність 015 – Професійна освіта (за
спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н. Васильєва М.П.).
4. Твердохлібу Артему Ігоровичу “Формування комунікативної
компетентності
майбутніх
філологів
засобами
SMART-технологій”,
спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник –
д.філ.н. Зірка В.В.).
5. Палладіну Антону Миколайовичу “Інституційне забезпечення
соціально-економічних трансформацій в Україні”, спеціальність 051 Економіка
(науковий керівник – д.е.н. Задоя А.О.).
6. Васюку Олексію Олеговичу “Організаційно-економічний механізм
активізації продажів на роздрібному торговельному підприємстві”, спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (науковий керівник –
д.е.н. Павлова В.А.).
7. Кіслейку Юрію Валерійовичу “Логістична система підприємства:
формування та оптимізація”, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність (науковий керівник – д.е.н. Павлова В.А.).
8. Кожушкіній Тетяні Львівні “Формування культури міжособистісної
взаємодії студентів педагогічного коледжу у процесі фахової підготовки”,
спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник –
д.пед.н. Кожушко С.П.).

9. Корольовій Ларисі Вікторівні “Професійна підготовка вчителів
іноземної мови в університетах Румунської Республіки”, спеціальність 015 –
Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н.
Сапожников С.В.).
10. Поправко Діані Вадимівні “Управління економічною стійкістю
фінансових установ”, спеціальність 051 Економіка (науковий керівник – д.е.н.
Паршина О.А.).
11. Сторожук Світлані Дмитрівні “Формування писемної комунікативної
компетентності
студентів-філологів
засобами
проектних
технологій”,
спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник –
д.пед.н. Тарнопольський О.Б.).
12. Хасіну Віталію Кімовичу “Вдосконалення конкурентних якостей
підприємств фармацевтичної галузі на основі впровадження інноваційних
технологій забезпечення ринкової діяльності”, спеціальність 073 Менеджмент
(науковий керівник – д.е.н. Момот В.Є.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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5. Про переведення на другий рік перебування в докторантурі
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. За клопотанням кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів від
15 грудня 2016 року (протокол №5) перевести на другий рік перебування в
докторантурі к.е.н. Паршина Юрія Івановича за спеціальністю 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством.
2.За клопотанням кафедри педагогіки та психології від 13 грудня 2016
року (протокол №6) перевести на другий рік перебування в докторантурі к.пед.н.
Лебідь Ольгу Валеріївну за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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6. Про прикріплення здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1.За клопотанням кафедри педагогіки та психології від 13 грудня 2016
року (протокол №6) та згідно Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 року про

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (пп.34-36)
прикріпити строком до п’яти років Чебикіну Тетяну Сергіївну, старшого
викладача кафедри права, здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії зі
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) по кафедрі педагогіки
та психології.
Науковий керівник (за згодою) – доктор педагогічних наук Локарєва
Галина Василівна.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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7. Про відрахування аспіранта.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Відрахувати з аспірантури Ляльчука Тараса Віталійовича згідно
поданої заяви за власним бажанням.
2. У зв’язку зі зміною спрямування наукового дослідження та
переведенням до аспірантури Національного педагогічного університету імені
Драгоманова відрахувати з аспірантури за власним бажанням аспіранта
Аніскевич Світлану Вікторівну.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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8. Про уточнення теми докторської дисертації докторанта.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науковопедагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної
діяльності, д.е.н., професора Кузьмінова С.В., з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему докторської дисертації докторанта Паршина Юрія
Івановича у новій редакції: „Забезпечення сталого економічного розвитку
національного господарства: концепція та методологія”, спеціальність 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (науковий консультант –
д.е.н. Верхоглядова Н.І.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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9. Затвердження Положення про Наглядову раду ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля».
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти, д.е.н., доц., Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про Наглядову раду ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля»
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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10. Затвердження нового положення про філію «Кременчуцький інститут
вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти, д.е.н., доц., Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про філію «Кременчуцький інститут вищого
навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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11. Про затвердження спеціалізації «Реклама і бізнес комунікації»
спеціальності 075 Маркетинг бакалаврського рівня вищої освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародного
маркетингу, д.е.н., проф. Тараненко І.В., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Запровадити на спеціальності 075 Маркетинг бакалаврського рівня
вищої освіти спеціалізацію «Реклама і бізнес комунікації» з 2017 року.
2. Забезпечити просування нової спеціалізації на ринку освітніх послуг та
вжити необхідних організаційних заходів щодо прийому на вказану
спеціалізацію.
3. Розробити навчальний план для спеціалізації «Реклама і бізнес
комунікації» спеціальності 075 Маркетинг.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко
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12. Про рекомендацію до друку наукового видання.
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря, д.пед.н.,
професора Кожушко С.П., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Політична конкуренція еліт у
сучасній Україні», автор – завідувач кафедри політології, соціології та
гуманітарних наук, доктор політичних наук, професор Щедрова Г.П.;
2. Рекомендувати до друку посібник “Теорія ймовірностей: збірник завдань
для самостійної роботи” Автори: С.Б. Вакарчук, О.Г. Холод, І.М. Козирєва,
Л.І. Ярмоленко;
3. Рекомендувати до друку посібник “Исследования операций и методы
оптимизации: конспект лекций с примерами решений типовых задач” Автори:
Г.Г. Швачич, О.Г. Холод, І.М. Козирєва, Л.І. Ярмоленко.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

Б.І. Холод
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ
Протокол №11 від 29 грудня 2016 р.
13. Про рекомендацію до друку наукового видання.
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря, д.пед.н.,
професора Кожушко С.П., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити План роботи вченої ради Університету імені Альфреда
Нобеля на 2017 рік
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