УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №5 від 30 серпня 2017 р.
1. Про особливості організації навчального процесу у 2017/2018 н.р. та
забезпечення зростання якості освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Кафедрам та структурним підрозділам скорегувати плани роботи кафедри з
врахуванням заходів щодо реалізації Стратегії 2030 у сфері освітньої діяльності
кафедрами та структурними підрозділами Університету на 2017/2018 н.р. та надати їх
у електронному та паперовому вигляді за підписом завідувача кафедри проректору з
забезпечення якості вищої освіти.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів
Термін: до 02 жовтня 2017 р.
2. Здійснювати моніторинг виконання стратегічних завдань кафедрами та
структурними підрозділами.
Відповідальні: проректори
Термін: на 01 число кожного місяця.
3. Здійснити перегляд та корекцію деяких положень Стратегії, внести зміни
відповідно до кадрових вимог проекту Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
Відповідальні: проректори
Термін: до 01 грудня 2017 р.
4. Активізувати діяльність Агентства із забезпечення якості вищої освіти з
метою залучення усіх НПП у процеси впровадження політики забезпечення якості та
формування культури забезпечення якості. Створити методичні комісії при Агентстві
та експертні панелі для оцінювання якості викладання, рівня педагогічної
майстерності.
Відповідальна: Глуха Г.Я.
Термін: до 01 листопада 2017 р.
5. Розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості.
Відкоригувати матриці відповідальності структурних підрозділів у системі
забезпечення якості.
Відповідальні: Глуха Г.Я., Шкура І.С.
Термін: до 01 листопада 2017 р.
6. На базі реального опитування стейкхолдерів кафедрам запропонувати нові
спеціалізації для існуючих освітніх програм (в рамках 50% програми),
міждисциплінарні освітні програми, елементи дуальної освіти.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 01 січня 2018 р.

7. Розширити коло стейкхолдерів, які приймають участь у створення та перегляді
освітніх програм. Додати до групи опитаних абітурієнтів та батьків студентів.
Відповідальні: Мішустіна Т.С., Шкура І.С.
Термін: до 01 березня 2018 р.
8. Поширити процедури оцінювання на основі Британських стандартів на
перший курс усіх спеціальностей.
Відповідальні: Глуха Г.Я., Шкура І.С., зав. кафедрами
Термін: до 01 грудня 2017 р.
9. Запровадити інститут тьюторства для студентів
спеціальностей.
Відповідальні: Глуха Г.Я., Шкура І.С., зав. кафедрами
Термін: з 01 вересня 2017 р.
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10. Удосконалити шаблон освітніх програм на основі рекомендацій МОН.
Винести шаблон освітньої програми після обговорення на затвердження Вченої ради
Відповідальні: Глуха Г.Я., Шкура І.С.
Термін: 01 жовтня 2017 р.
11. Кафедрам розробити освітні програми за новими зразками та подати на
затвердження Вченої ради .
Відповідальні: Глуха Г.Я., Шкура І.С.
Термін: 01 квітня 2018 р.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №5 від 30 серпня 2017 р.
2. Про затвердження звітів голів екзаменаційних комісій
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника департаменту дидактики,
к.е.н., доц. Шкури І.С.з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію про результати атестації взяти до відома. Визнати в цілому
результати атестації за 2016/2017 н.р. задовільними.
2. Затвердити звіти голів екзаменаційних комісій.
3. 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 кваліфікаційних робіт.
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, директор Кременчуцького
інституту Університету імені Альфреда Нобеля.
Термін: серпень 2017 р.
Голова Вченої ради
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3. Про надання стипендій вченої ради студентам Університету ім. А.Нобеля
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Призначити стипендії вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на
осінній семестр 2017/2018 н.р за підсумками осіннього семестру:
– ГОРДЕНКО МАРГАРИТІ ВАЛЕНТИНІВНІ, гр. ФЛмл-14, спеціальність
«Філологія (мова та література)» (середній бал успішності – 96,97);
– АБРАМОВІЙ АНЖЕЛІКІ ОЛЕКСІЇВНІ, гр. МЕВ-16а, спеціальність
«Міжнародні економічні відносини» (середній бал успішності – 96,89).
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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4. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку навчальний посібник для підготовки до атестаційного
екзамену з ділової іноземної мови (англійської) студентів економічних спеціальностей
«Готуємося до складання атестаційного екзамену з ділової іноземної мови », автори:
С.П. Кожушко, С.І. Мединська;
2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Вивчаємо німецьку
мову як другу іноземну» для студентів немовних спеціальностей автор: М.М. Гомола.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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5. Про присвоєння звання Почесного професора
Університету імені Альфреда Нобеля
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
науково-інноваційного процесу, заступник голови вченої ради, д.е.н., доц. Холода
Сергія Борисовича щодо присвоєння звання Почесного професора Університету
імені Альфреда Нобеля Зайчуку Валентину Олександровичу, кандидату педагогічних
наук, професору, Академіку Національної академії педагогічних наук України,
Надзвичайному і Повноважному послу України, Керівнику апарату Верховної ради
України (2002-2015 рр.), Міністру освіти України, Лауреату Державної премії України
в галузі науки і техніки та щодо присвоєння
звання Почесного професора
Університету імені Альфреда Нобеля Зайчуку Борису Олександровичу, Голові
правління Пенсійного фонду України (1996-2008 рр, 2010-2012 рр ), Надзвичайному і

Повноважному послу України, Заслуженому працівнику соціальної сфери України.,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Керуючись відповідним Положенням та враховуючи особистий вагомий
внесок у розвиток і розбудову вітчизняної освіти та науки, вирішення проблем,
пов’язаних з управлінням освітою на всіх її рівнях та у забезпечення реформування
змісту освіти і педагогічних технологій в середній, професійній та вищій школі,
активну державотворчу позицію, всебічну підтримку та сприяння розвитку
університету у всіх сферах його діяльності, присвоїти Зайчуку Валентину
Олександровичу звання Почесного професора Університету імені Альфреда Нобеля.
2. Керуючись відповідним Положенням та враховуючи активну державотворчу
позицію, особистий вагомий внесок у зміцнення позицій України на міжнародній
арені, розвиток її іміджу як незалежної демократичної держави, всебічну підтримку та
сприяння розвитку університету у всіх сферах його діяльності, присвоїти Зайчуку
Борису Олександровичу звання Почесного професора Університету імені Альфреда
Нобеля.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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6. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити запропоновані кандидатури претендентів на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників:
‒ посаду завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
д.е.н. проф. Павлову В.А.;
‒ на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології д.пед.н., проф.
Волкову Н.А.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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7. Про призначення наукового керівника
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Науковим керівником (за згодою) здобувача Вакарчук Тетяни Сергіївни
призначити доктора економічних наук Павлову Валентину Андріївну, звільнивши
від цих обов’язків доктора економічних наук Гармідер Ларису Дмитрівну.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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8. Про уточнення теми кандидатської дисертації здобувача
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Вакарчук Тетяни
Сергіївни у такі редакції: “Формування стійкої рівноваги економічного зростання
національної економіки”, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством (науковий керівник – д.е.н. Павлова В.А.)
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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9. Про атестацію аспірантів
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. За результатами атестації науковими керівниками та звітів аспірантів за
перший рік навчання: перевести Верченко Лідію Сергіївну, Демченка Федора
Геннадійовича, Копаєва Дмитра Євгеновича, Твердохліба Артема Ігоровича,
Палладіна Антона Миколайовича, Кіслейка Юрія Валерійовича, Кожушкіну Тетяну
Львівну, Корольову Ларису Вікторівну, Сторожук Світлану Дмитрівну, Хасіна Віталія
Кімовича на другий рік навчання в аспірантурі;
2. За результатами атестації науковими керівниками та звітів аспірантів за
другий рік навчання: Перевести Беграгян Люсю Сейранівну, Баканова Дмитра
Олександровича, Варгу Людмилу Олександрівну, Вошколуп Ганну Юріївну, Дербак
Ольгу Анатоліївну, Демченко Карину Ігорівну, Жданюк Анну Василівну, Задою
Олександра Анатолійовича, Задою Юрія Анатолійовича, Ільченко Ірину Григорівну,
Костюка Максима Геннадійовича, Насонова Максима Ігоровича, Мартиненко Наталю
Романівну, Михайлеця Володимира Євгенійовича, Пархуць Євгена Дмитровича,
Резяпова Кирила Ігоревича, Рижкова Максима Вікторовича, Сороквашина Сергія
Володимировича, Шаруду Валерія Васильовича, Шила Сергія Анатолійовича на третій
рік навчання в аспірантурі.
3. Перевести Завізіон Катерину Геннадіївну, Чеховську Маргариту
Вадимівну на четвертий рік навчання в аспірантурі.
4. Відрахувати Брагу Кирила Олександровича, Гудима Михайла
Володимировича, Гудима Павла Володимировича, Куріна Павла Вадимовича,
Бегму Павла Олеговича у зв’язку з закінчення строку навчання в аспірантурі.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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10. Про надання академічної відпустки.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Надати академічну відпустку терміном на один рік аспірантам Ільченко Ірині
Григорівні та Твердохлібу Артему Ігоровичу у зв’язку з довготривалим лікуванням.
2. Надати академічну відпустку терміном на один рік аспіранту Палладіну
Антону Миколайовичу у зв’язку з довготривалим доглядом за батьком
3. Надати академічну відпустку терміном на один рік аспіранту Завізіон
Катерині Геннадіївні у зв’язку з народженням та доглядом за дитиною.
.
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А.НОБЕЛЯ
Протокол №5 від 30 серпня 2017 р.
11. Про відрахування аспірантів.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Відрахувати з аспірантури згідно поданої заяви за власним бажанням
аспірантів Шпак Ольгу Анатоліївну, Копаєва Дмитра Євгеновича.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя
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12. Про переведення аспірантів.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови вченої ради, д.е.н., проф.
Задої А.О. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Перевести аспіранта Варгу Людмилу Олександрівну з очної форми навчання
на заочну форму навчання.
Голова Вченої ради

А.О. Задоя

