УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №2 від 21 квітня 2017 р.
1. Про стан та перспективи співпраці із закордонними університетами у рамках
програм подвійних дипломів
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. Інформацію про стан та перпективи співпраці із закорднними універитетами
у рамках подвійних дипломів взяти до відома.
2. Проректору з міжнародної, наукової та освітньої діяльності Момоту В.Є. до 08
травня 2017 р. спланувати і розробити систему заходів щодо співпраці із
закордонними університетами у рамках програм подвійних дипломів
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2. Про запровадження інтегрованих навчальних програм та паралельного
навчання за двома спеціальностями
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника департаменту дидактики,
к.е.н., доц. Шкури І.С. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Проректору із забезпечення якості вищої освіти Глухій Г.Я., начальнику
департаменту дидактики Шкурі І.С., начальнику департаменту маркетингу
Мішустіній Т.С. та відповідальному секретарю приймальної комісії Бойко Л.Г. до 03
травня 2017 р. обговорити та визначити спеціальності, за якими можливе
паралельне навчання у 2017/2018 н.р. та які можуть бути привабливими на ринку
праці і додадуть конкурентоспроможності випускникам-магістрам
2. Завідувачам кафедр, які планують впровадження інтегрованого навчання за
результатами обговорення до 18 травня 2017 р. розробити узгоджені робочі
навчальні плани та надати їх до департаменту дидактики
3. Головному бухгалтеру Безкоморній О.О. до 22 травня 2017 р. провести
розрахунки і визначити можливість щодо оплати навчання за другою спеціальністю
(за денною формою навчання) з максимально можливою знижкою.
4. Завідувачам кафедр до 22 травня 2017 р. підготувати та надати до
приймальної комісії інформацію щодо запровадження в Університеті імені
Альфреда Нобеля паралельного навчання.
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3. Про перейменування структурного підрозділу
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. З метою оптимізації міжнародної діяльності Університету, а також
підвищення ефективності контролю за її результатами перейменувати з 1.05.2017
року існуючий структурний підрозділ Міжнародний відділ та надати йому назву –
Відділ міжнародної освітньої та наукової діяльності.
2. Начальнику відділу розвитку персоналу та електронного документообігу
Рубан О.О до 01 травня 2017 р. внести зміни до організаційної структури
університету, підпорядкувавши відділ міжнародної освітньої та наукової діяльності
проректору з міжнародної освітньої та наукової діяльності Момоту В.Є.
3. Начальнику відділу розвитку персоналу та електронного документообігу
Рубан О.О до 01 травня 2017 р. розробити Положення про структуру та посадові
інструкції співробітників.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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4. Про перейменвання кафедри політології, соціології
та гуманітарних наук
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології,
соціології та гуманітарних наук Щедрової Г.П. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Перейменувати кафедру політології, соціології та гуманітарних наук на
кафедру політології та міжнародних відносин.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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5. Про створення кафедри початкової освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію професора Сапожникова С.В. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. З метою розширення освітньої діяльності та стабільного розвитку
Університету імені Альфреда Нобеля створити кафедру початкової освіти з 01
травня 2017 р.
2. Професору Сапожникову С.В. до 01 травня 2017 р. підготувати ліцензійну
справу зі спеціальності 013 «Початкова освіта».
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
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6. Про затвердження освітніх програм, які пройшли процедуру перегляду
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. Затвердити зі змінами та доповненнями освітні програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями): 035
«Філологія (Переклад) (англійська)», 035 «Філологія» (Прикладна лінгвістика)
(англійська), 035 «Філологія» (Мова і література) (англійська), 051 «Економіка»
(Економіка підприємства), 051 «Економіка» (Економічна кібернетика), 052
«Політологія», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 231 «Соціальна
робота», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини».
2. Затвердити зі змінами освітні програми другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями): 011 «Освітні, педагогічні науки»,
035 «Філологія (Переклад) (англійська)», 035 «Філологія (мова і література
(англійська)), 051 «Економіка» (Економіка підприємства), 051 «Економіка»
(Економічна кібернетика), 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» (Управління
навчальним закладом), 073 «Менеджмент», 073 «Менеджмент» (Бізнесадміністрування), 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 081 «Право», 231 «Соціальна робота», 292 «Міжнародні економічні
відносини».
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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7. Про затвердження освітніх програм, які пройшли процедуру перегляду
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
Згідно з ухвалою вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля від 21
квітня 2017 року з питання «Про затвердження освітніх програм, які пройшли
процедуру перегляду», НАКАЗУЮ:
1. Затвердити освітні програми та навчальні плани першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти за спеціальностями: 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії», 013 «Початкова освіта».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
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8. Затвердження Кодексу корпоративної поведінки в Університеті ім. А.Нобеля
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. Затвердити Кодекс корпоративної поведінки в Університеті імені Альфреда
Нобеля та ввести його в дію з 01 вересня 2017 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар
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9. Затвердження Положень: «Про Центр європейських проектів», «Про Центр
міжнародної освіти», «Про бібліотеку»,
«Про офіційний веб-сайт Університету імені Альфреда Нобеля»,
«Про Центр адміністрації сайтів»
Заслухавши та обговоривши інформацію керівника Центра європейських
проектів, к.філол.н., доц. Іщенко Т.В., директора Центра міжнародної освіти
Трубнікової Ю.О., директора бібліотеки Чергінець С.В., начальника центру
адміністрації сайтів Твердохліба А.І. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію такі Положення:
‒ «Про Центр європейських проектів»;
‒ «Про Центр міжнародної освіти»;
‒ «Про бібліотеку»;
‒ «Про офіційний веб-сайт Університету імені Альфреда Нобеля»;
‒ «Про Центр адміністрації сайтів»
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
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10. Про призначення наукових керівників
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:
Призначити науковими керівниками аспірантів:
1. Алімова Дмитра Костянтиновича – доктора економічних наук, професора
Ткаченка Володимира Андрійовича.
2. Байрак Віталія Олександровича – доктора педагогічних наук, доцента
Прошкіна Володимира Вадимовича.
3. Беліменка Сергія Сергійовича – доктора економічних наук, професора
Момота Володимира Євгеновича.

4. Гамоліна Павла Володимировича – доктора педагогічних наук, доцента
Резван Оксану Олексіївну.
5. Задої Михайла Вячеславовича – доктора економічних наук, професора
Тараненко Ірину Всеволодівну.
6. Іванової Олени Анатоліївни – доктора педагогічних наук, доцента Резван
Оксану Олексіївну.
7. Карпової Марини Євгенівни – доктора педагогічних наук, професора
Волкову Наталію Павлівну.
8. Кравченка Сергія Сергійовича – доктора економічних наук, професора
Паршину Олену Анатоліївну.
9. Кулєби Олександра Олександровича – доктора економічних наук,
професора Тараненко Ірину Всеволодівну.
10. Медведчука Олександра Володимировича – доктора економічних наук,
професора Паршину Олену Анатоліївну.
11. Мотякіна Ігоря Владиславовича – доктора економічних наук, професора
Задою Анатолія Олександровича.
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11. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Вченої ради, д пед.н., проф.
Кожушко С.П. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання - Посібник із
загальновживаної англійської мови «Healthy Life» («Здоровий спосіб життя»),
автори: М.Р. Кабанова, Т.Н. Плеханова, П.В. Бредбіер.
2. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання - посібник “Law.
Professional English in Use” («Право. Англійська професійного спрямування») ,
автори: М.Р. Кабанова, Н.О.Черняк)/
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

