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1. "Про підсумки захисту кваліфікаційних робіт магістрів та завдання з
удосконалення атестації випускників. Академічна доброчесність."
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я. та голів ЕК з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію про результати дипломування магістрів взяти до відома.
Визнати в цілому результати атестації магістрів у 2016/2017 н.р. задовільними.
2. Затвердити звіти Голів екзаменаційних комісій.
3. Завідувачам випускових кафедр обговорити результати захисту
кваліфікаційних робіт магістрів на засіданнях кафедр, що брали участь у атестації,
та розробити заходи щодо реалізації у новому навчальному році пропозицій,
наданих Головами ЕК стосовно подальшого підвищення якості підготовки
кваліфікаційних робіт.
4. З 01 березня 2017 р. начальнику центра програмно-інформаційних
технологій Кудрявецю В.А. розпочати створення депозитарію наукових робіт в
Університеті та наповнити базу даних кваліфікаційними роботами магістрів 2017
року випуску.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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2. Звіт Президента Університету про діяльність вишу у 2016 році.
Заслухавши та обговоривши звіт Президента Університету імені Альфреда
Нобеля, д.е.н., проф. Холода Б.І. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Ухвалити звіт Президента Університету імені Альфреда Нобеля про
діяльність вишу у 2016 році.
2. Оприлюднити матеріали звіту у відповідності до Закону України «Про
вищу освіту».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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3. Про підсумки наукової діяльності університету у 2016 р. та завдання по її
активізації в рамках реалізації Стратегії університету.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н.,
проф. Кузьмінова C.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію щодо підсумків науково-дослідної та інноваційної діяльності у
2016 році взяти до відома.
2. Рекомендувати керівництву
найвищим науковим рейтингом.
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з

3. Професору кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів д.фіз.мат.н., проф., Вакарчуку С.Б., проректору із забезпечення якості вищої освіти д.е.н.,
доц. Глухій Г.Я., проректору з науково- педагогічної роботи та розвитку наукового
процесу і міжнародної діяльності д.е.н., проф. Кузьмінову С.В. та проректору з
наукової, міжнародної та освітньої діяльності д.е.н., проф. Момоту В.Є. до 01 травня
2017 р. переглянути показники індивідуального наукового рейтингу та оптимізувати
їх з урахуванням вимог Стратегії Університету до 2030 р. Надати проект на розгляд
Вченої ради.
4. Завідувачам кафедр до 20 червня 2017 р. активізувати у 2017 році роботу
кафедр щодо публікації наукових статей у виданнях Університету. Включити
відповідні вимоги до індивідуальних планів роботи викладачів кафедр на 2017-2018
навчальний рік.
5. Керівнику центра європейський проектів к.філ.н., доц. Іщенко Т.В.,
проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку наукового процесу і
міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінову С.В. та проректору з наукової,
міжнародної та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момоту В.Є. до 31 травня 2017 р.
створити організаційні умови для публікації наукових статей викладачів
Університету англійською мовою.
6. Начальнику департаменту дидактики к.е.н., доц. Шкурі І.С. та начальнику
центра програмно-інформаційних технологій Кудрявцю В.А. до 10 березня 2017 р.
створити організаційні та технічні умови для включення у репозитарій та перевірки
на наявність плагіату усіх наукових робіт, що видаються Університетом (включаючи
статті, тези конференцій, монографії).
7. Завідувачам кафедр економічного та юридичного спрямування та
начальнику міжнродного відділу к.іст.н., доц., Прошину Д.В. до 30 квітня 2017 р.
подати на розгляд Президенту Університету пропозиції щодо тематики
V Нобелівського конгресу з урахуванням наукових інтересів кафедр Університету та
можливості залучення кафедрами іноземних учасників.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №1 від 23 лютого 2017 р.
4. Звіт про виконання комплексної науково-дослідні теми: «Модернізація
професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового
освітнього простору» (державний реєстраційний номер 0112U002287).
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри педагогіки та
психології, д.пед.н., проф. Волкової Н.П. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Загальний звіт наукового керівника теми НДР д.пед.н., проф. Волкової Н.П.
взяти до відома.
2. Затвердити результати роботи за науковою темою «Модернізація
професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього
простору» у зв’язку із закінченням терміну її виконання та направити Звіт до
Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

3. До 01 квітня 2017 року затвердити такі наукові теми кафедри на наступні 5
років: «Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної
професійної освіти в контексті євроінтеграції» (керівник д.п.н., проф. Н.П.
Волкова); «Психологічний супровід особистості в умовах соціальної напруги,
екологічної кризи та дестабілізації суспільно-економічного розвитку» (керівник
д.психол.н., доц. І.Г. Батраченко) та направити відповідні документи до УкрІНТЕІ
для державної реєстрації.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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5. Про призначення наукового керівника.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н.,
проф. Кузьмінова C.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Призначити науковим керівником аспіранта Іхаба Мак хулі – доктора
педагогічних наук, професора Кожушко Світлану Павлівну.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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6. Про затвердження теми докторської дисертації докторанта.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н.,
проф. Кузьмінова C.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.Затвердити тему докторської дисертації докторанта Шевченко Валентини
Миколаївни у такій редакції: «Теоретичні та методичні засади формування
інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та
оподаткування у процесі професійної підготовки», спеціальність 015 «Професійна
освіта» (за спеціалізаціями) (науковий консультант – д.пед.н. Кожушко С.П.).
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7. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувача.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної
роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н.,
проф. Кузьмінова C.В. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Воротнікова Віталія
Анатолійовича у такій редакції: «Управління конкурентоспроможністю
інноваційної продукції машинобудівних підприємств», спеціальність 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(науковий керівник – д.е.н. Момот В.Є.).
2. Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Воротнікова Віталія
Анатолійовича у такій редакції: «Управління конкурентоспроможністю
інноваційної продукції машинобудівних підприємств», спеціальність 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(науковий керівник – д.е.н. Момот В.Є.).

3. Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача Пестовської Зої
Станіславівни у такій редакції: «Управління поточними фінансовими потребами
машинобудівних підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий керівник – д.е.н.
Ткаченко В.А.).
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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8. Про результати дослідження стану корпоративної культури в
Університеті.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з міжнародної, наукової
та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момота В.Є. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Результати аналізу корпоративної культури прийняти до відома та
завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів до 15 березня 2017 р.
ознайомити з ними професорсько-викладацький склад та співробітників
університету.
2. Проректор з наукової, міжнародної та освітньої діяльності, д.е.н., проф.
Момоту В.Є. до 15квітня 2017 р. провести другий тур дослідження, залучивши до
нього увесь професорсько-викладацький склад й співробітників університету та
обговорити його результати на засіданні ректорату чи Вченої ради.
3. Проректору з організації та розвитку науково-інноваційного процесу, к.т.н.,
доц., Холоду С.Б. протягом березня 2017 р. створити робочу групу для підтримки та
розвитку корпоративної культури в Університеті, визначити головні пріоритети її
вдосконалення.
4. Протягом квітня 2017 р. проректору із забезпечення якості вищої освіти,
д.е.н., доц. Глухій Г.Я. передбачити конкретні заходи щодо ліквідації слабких сторін
корпоративної культури під час планування діяльності по підвищенню кваліфікації
професорсько-викладацький складу університету у 2017/18 н.р.
5. Проректору з організації та розвитку науково-інноваційного процесу,
к.т.н., доц. Холоду С.Б. та робочій групі до 30 квітня 2017 р. здійснити
документальне оформлення засад формування та розвитку корпоративної культури
за структурою, прийнятою в провідних компаніях світу та розмістити відповідні
документи на сайтах університету різними мовами.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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9. Внесення змін до Положення «Про організацію освітнього процесу»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника департаменту дидактики,
к.е.н., доц. Шкури І.С. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. З метою удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти і приведення Положення про організацію освітнього процесу у відповідність

до міжнародних правових актів та рекомендацій Центральної агенції з акредитації
оцінки якості освітнього процесу (ZEvA), а також до норм, що встановлені у
світовій практиці в частині, що стосується визнання періодів навчання та трансферу
раніше вивчених дисциплін, внести запропоновані зміни до «Положення про
освітній процес», а саме:
І. Ввести в підрозділ 3.2. Академічні свободи учасників освітнього процесу
підпункт 3.2.4. Процедури визнання освітніх компонентів та періодів навчання
ІІ. Вилучити із пункту 3.2.3. Основні академічні свободи здобувачів
Положення про організацію освітнього процесу наступні абзаци:
Здобувачі вищої освіти, які взяли участь у міжнародних програмах
мобільності чи частково реалізували навчальний план в іншому ВНЗ, мають право
на перезарахування навчальних дисциплін.
При міжнародній, дистанційній академічній мобільності чи частково
реалізованому навчальному плані в іншому ВНЗ здобувачу зараховується кількість
кредитів, яка вказана в представленому документі (сертифікаті), з навчальних
дисциплін, які співпадають з дисциплінами навчального плану спеціальності. Якщо
в методиці обчислення кредитів, що використовується в УАН і закордонному виші
(або на сайті on-line освіти), є значна різниця, тоді до розгляду береться сумарно
виконана навчальна робота. Якщо в назвах дисциплін є відмінності, - порівнюються
зміст та результати навчання.
ІІІ. Внести зміни у терміни виконання пункт 1 і 2 Порядку здійснення вибору
дисциплін гуманітарного та фундаментального циклів підготовки.
2. Завідувачам випускових кафедр до 01 квітня 2017 р. надати до департаменту
дидактики перелік дисциплін вільного вибору здобувача з поділом за семестрами на
наступний навчальний рік та анотацій запропонованих дисциплін.
3. Начальнику департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкурі І.С. до 20 квітня
2017 р. сформувати загальний перелік дисциплін вільного вибору здобувача в
цілому по Університету та надати його на кафедри.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №1 від 23 лютого 2017 р.
10. Затвердження Положень
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
науково-інноваційного процесу, к.т.н., доц. Холода С.Б., начальника департаменту
дидактики, к.е.н., доц. Шкури І.С., юрисконсульта юридичного відділу
Смоголь Ю.Ю. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію такі Положення:
- «Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію Вищого навчального закладу «Університет
імені Альфреда Нобеля»;
- «Про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля»;
- « Про юридичний відділ Вищого навчального закладу «Університет імені
Альфреда Нобеля».
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко

