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1. Про кадрові вимоги в Університеті імені Альфреда Нобеля та найважливіші
завдання щодо забезпечення присутності наукового доробка вчених університету
на сучасних онлайн платформах.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., проректора з науково-педагогічної роботи, організації
та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінова C.В.
та проректора з міжнародної освітньої та наукової діяльності, д.е.н., проф.
Момота В.Є. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати ректору Університету Холоду Б.І. та директору філії
«Кременчуцький інститут» Сокуренко П.І. до 01 вересня 2017 р. здійснювати
підписання контрактів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками при
умові виконання трьох умов з вимог до визначення рівня наукової та професійної
активності, передбачених пунктом 27 Ліцензійних умов.
2. Завідувачам кафедр та директору філії «Кременчуцький інститут»
Сокурнко П.І. до 30 вересня 2017 р. розробити план заходів щодо виконання до 1
вересня 2018 р. усіма викладачами Університету та філії «Кременчуцький інститут»
чотирьох умов Ліцензійних умов.
3. Кожен навчальний рік до 01 березня проректору із забезпечення якості вищої
освіти Глухій Г.Я. проректору НПР, організації та розвитку наукового процесу та
міжнародної діяльності Кузьмінову С.В. начальнику департаменту дидактики, к.е.н.,
доц. Шкурі І.С., начальнику відділу розвитку персоналу та електронного
документообігу Рубан О.О. та
директору філії «Кременчуцький інститут»
Сокуренко П.І. забезпечити проведення щорічного моніторингу виконання науковопедагогічними працівниками Університету та філії «Кременчуцький інститут»
кадрових вимог Ліцензійних умов станом на 01 лютого. Звіт за результатами
моніторингу заслуховувати на засіданнях ректорату.
4. Проректору з міжнародної, освітньої та наукової діяльності Момоту В.Є.
протягом вересня-жовтня 2017 р. провести комплекс заходів по підготовці
співробітників університету у напрямку використання онлайн платформ для
розміщення наукового доробку.
5. Проректору з міжнародної, освітньої та наукової діяльності Момоту В.Є.
протягом вересня-жовтня 2017 р. організувати навчання з оформлення заявок на
отримання авторських прав та інших охоронних документів.
6. Проректору з міжнародної, освітньої та наукової діяльності Момоту В.Є. в
вересні 2017 р. розробити нову редакцію Положення про видавничу діяльність в
Університеті, що враховує порядок робіт по створенню та розміщення електронних
видань та подати на затвердження Вченою радою.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора із забезпечення
якості вищої освіти Глуху Г.Я.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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2. Звіт про роботу Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університету імені
Альфреда Нобеля» у 2016/2017 навчальному році та завдання з її розвитку
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Філії «Кременчуцький
інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» Сокуренко П.І. з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Директору Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля», Сокуренко П.І., заступнику директора з НПР, організації та контролю за
НВП Контуровій С.М. та керівникам структурних підрозділів у 2017/2018 н.р. вважати
пріоритетними напрямами діяльності Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля» забезпечення якісної підготовки здобувачів
вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр (очна і заочна форми навчання) згідно з
державними вимогами щодо відповідності науково-педагогічних кадрів, матеріальнотехнічної, навчально-методичної та інформаційної бази.
2. Керівнику ЦУЯ Заволоці Ю.М. з метою підвищення ефективності управління
основними процесами в Інституті відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO
9001:2009 (9001:2008) протягом 2017/2018 н. р. здійснювати подальше удосконалення
ЦУЯ.
3. Директору Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля» Сокуренко П.І. протягом 2017/2018 н.р. продовжити роботу щодо
удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Інституті,
зокрема:
- створити бази повнотекстових видань та забезпечення доступу до електронних
ресурсів видавництв та бібліотек через Інтернет;
- довести забезпеченість супроводження навчальних дисциплін електронними
конспектами лекцій та завданнями до самостійної роботи студентів до 100 %;
- підготувати до видання один навчальний посібник.
4. Начальнику наукового відділу Шкляєвій Г.О. та завідувачам кафедр протягом
2017/2018 н.р. активізувати наукову складову діяльності викладачів Інститутів
шляхом:
- обов'язкової
підготовки
професорами
та
доцентами
не
менше двох статей, старшими викладачами, викладачами, асистентами – однієї статті
для фахових видань, а також участі у конференціях, що має бути зафіксоване в
індивідуальних планах викладачів на 2017/2018 н.р.;
- видання однієї монографії в Інституті;
- проведення
ХІІІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
аспірантів, молодих вчених та викладачів, однієї Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції
студентів
та
аспірантів,
трьох
міжрегіональних наукових семінарів;
- участі викладачів та студентів Інституту у наукових конференціях, семінарах,
форумах, які проводяться в базовому університеті;
- активізації
діяльності
студентського
наукового
товариства
(підготувати не менше трьох студентських наукових робіт для участі у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт від Інституту);

- забезпечення комерціалізації втілення результатів наукових досліджень та
інноваційної діяльності, проведення роботи щодо вдосконалення взаємозв'язків та
взаємодії Інституту із суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у наукових
розробках та впровадження розробок у практику.
5. Керівнику центра кар’єри та виробничої практики Фігуровській І.А.
забезпечити у 2017-2018 н.р. місцями практики 100 % здобувачів, організувати
працевлаштування 90 % випускників Інституту очної форми навчання.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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3. Про зміни у структурі Філії “Кременчуцький інститут”
ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Філії «Кременчуцький
інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» Сокуренко П.І. з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля» Сокуренка П.І. щодо зміни організаційної структури взяти до
відома.
2. Затвердити запропоновану Структуру Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля» з 01 вересня 2017 року.
3. Провести організаційні зміни в структурі інституту до 28 серпня 2017року.
3.1. Ліквідувати структурні підрозділи:
3.1.1. центр управління якості;
3.1.2. відділ кадрів;
3.1.3. центр перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації;
3.1.4. бібліотеку;
3.1.5. навчально-методичний центр;
3.1.6. кафедру фінансів, обліку та аудиту.
3.2. Створити:
3.2.1. кафедру обліку та оподаткування;
3.2.2. студентський деканат.
3.3. Перейменувати:
3.3.1. кафедру міжнародної економіки, менеджменту та економічної теорії на
кафедру міжнародних економічних відносин та економічної теорії.
3.3.2. кафедру економіки, маркетингу, соціальної роботи та економічної
кібернетики на кафедру економіки, маркетингу та соціальної роботи.
4. Директору Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля» Сокуренко П.І. до 28 серпня 2017 року привести у відповідність до
затвердженої структури штатний розпис інституту.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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4. Про стан та результати роботи над комплексними науково-дослідними темами,
що мають державну реєстрацію.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора НПР, організації та розвитку
наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н., проф. Кузьмінова С.В.,
завідувача кафедри права д.ю.н., проф. Пушкіної О.В., завідувача кафедри економiки
та моделювання бізнес-процесів д.е.н., проф. Паршиної О.А., з означеного питання,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Професору Тарнопольському О.Б. до грудня 2017 року. зареєструвати
наукову тему мовознавчого спрямування.
2. Професору Щедровій Г.П. до грудня 2017 року зареєструвати наукову тему
політологічного спрямування.
3. Професору Атамасу П.Й. до листопада 2017 року перереєструвати наукову
тему №0110U000203 у звʼязку зі зміною наукового керівника.
4. Звіт наукового керівника теми «Основні напрямки сучасного розвитку права
і держави в Україні» (номер державної реєстрації теми: 0115U000797. Науковий
керівник: д.ю.н., проф. Пушкіна Олена Вікторівна) взяти до відома.
5. Кафедрі права протягом 2017-2018 року продовжити співробітництво з
Wyższa Szkoła Humanitas University (Польща) та запровадити практику організації
спільних наукових заходів з метою апробації результатів наукових досліджень
професорсько-викладацького складу кафедри.
6. Керівнику теми, професору Пушкіній О.В. протягом 2017-2018 року
підвищити показники щодо публікації статей виконавців теми у закордонних
виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science,
та участі виконавців теми у закордонних конференціях.
7. Керівнику теми, професору Пушкіній О.В. протягом 2017/18 н.р. забезпечити
підготовку та друк професорсько-викладацьким складом кафедри права навчальних та
навчально-методичних посібників з юридичних дисциплін з урахуванням отриманих
результатів наукових досліджень з теми НДР.
8. Загальний звіт про виконання НДР за темою «Структурні трансформації
економіки України: макро-; мезо- й мікрорівні» (номер державної реєстрації теми:
0115U005679. Науковий керівник: д.е.н., проф. Холод Борис Іванович) взяти до відома.
9. Професору Паршиній О.А. протягом 2017-2018 року продовжити
співробітництво з Бранденбурзьким університетом прикладних наук та Інститутом
економіки промисловості НАН України з метою запровадження спільних наукових
заходів та апробації результатів наукових досліджень з теми НДР.
10. Професору Паршиній О.А. протягом 2017-2018 року продовжити
підготовку та публікацію статей професорсько-викладацького складу кафедри у
закордонних виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах Scopus,
Web of Science та в інших наукометричних базах.

11. Професору Паршиній О.А. протягом 2017-2018 року взяти участь у
закордонних конференціях за результатами наукових досліджень з теми НДР.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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5. Звіт про роботу завідувача кафедр у зв’язку з завершенням терміну контракту
та обранням на новий термін
Заслухавши та обговоривши інформацію зав. кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності, д.е.н., проф. Павлової В.А. та завідувача кафедри педагогіки та
психології, д.пед.н., проф. Волкової Н.П. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Роботу Павлової В.А. за звітний період вважати як таку, що заслуговує
позитивної оцінки.
2. Завідувачу кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Павловій В.А. до 1 червня 2018 р. активізувати роботу щодо стартапу наукових
публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема
Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН України;
3. Завідувачу кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Павловій В.А. протягом 2018-2020 рр. забезпечити подальший кадровий розвиток
кафедри шляхом активізації підготовки та захисту докторських дисертацій;
4. Протягом 2017-2019 рр. продовжити розбудову міжнародної складової
діяльності кафедри шляхом участі у міжнародних наукових проектах; забезпечення
міжнародної мобільності студентів, науково-педагогічних працівників; викладання за
кордоном, інтернаціоналізації наукових досліджень;
5. З 2017/2018 н.р. забезпечити результативність профорієнтаційної роботи за
рахунок її ефективних форм з метою забезпечення ліцензованого обсягу прийому за
усіма рівнями вищої освіти та формами навчання;
6. Роботу Волкової Н.П. за звітний період вважати як таку, що заслуговує
позитивної оцінки.
7. Завідувачу кафедри педагогіки та психології Волковій Н.П. протягом 20182020 рр. забезпечити подальший кадровий розвиток кафедри шляхом активізації
підготовки та захисту кандидатських та докторських дисертацій;
8. Завідувачу кафедри педагогіки та психології Волковій Н.П. протягом 20172019 рр. активізувати діяльність кафедри шляхом участі у міжнародних наукових
проектах, програмі подвійних дипломів зі спеціальності „Психологія”.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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6. Затвердження процедури моніторингу навчального навантаження здобувачів
вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника департаменту дидактики,
к.е.н., доц. Шкури І.С. з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити процедуру моніторингу навчального навантаження здобувачів
вищої освіти.
2. Внести процедуру моніторингу навчального навантаження здобувачів вищої
освіти до Положення про організацію освітнього процесу підпунктом 3.5.2, пункт
«Навчальний час здобувачів вищої освіти» вважати підпунктом 3.5.1. Додаток до
підпункту 3.5.2. ввести в Положення про організацію освітнього процесу як додаток
Н.20.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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7. Про рекомендації щодо можливості читання лекцій викладачами кафедр.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
економічних відносин та економічної теорії, д.е.н., проф. Задої А.О., завідувач
кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки, д.пед.н., проф. Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Дозволити викладачам Задої О.А., Паршиній М.Ю., Мединський С.І. читати
лекційні курси відповідно до запланованого навантаження.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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8. Затвердження Положення
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з міжнародної освітньої та
наукової діяльності, д.е.н., проф. Момота В.Є., начальника департаменту дидактики, к.е.н.,
доц. Шкури І.С. та головного бухгалтера Безкоморної О.О. з означеного питання, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію такі Положення:
- “Положення про інститут тьюторів в Університеті імені Альфреда Нобеля”;
- “Положення про відділ міжнародної освітньої та наукової діяльності”;
- “Положення про бухгалтерію”;
- “Положення про табельний облік використання робочого часу”;
- “Положення про експертну комісію Вищого навчального закладу “Університету ім. А.
Нобеля”

Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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9. Про переведення докторанта на другий рік навчання
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. За клопотанням кафедри педагогіки та психології від 23 травня 2017 року
(протокол № 17) перевести на другий рік перебування в докторантурі к.наук з
держ.упр., доц. Шевченко Валентину Миколаївну за спеціальністю 015 –
Професійна освіта (за спеціалізаціями).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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10. 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. Науковим керівником (за згодою) аспіранта Чеховської Маргарити
Вадимівни
призначити доктора педагогічних наук Прошкіна Володимира
Вадимовича, звільнивши від цих обов’язків доктора педагогічних наук Сапожникова
Станіслава Володимировича.
2. Науковим керівником (за згодою) аспіранта Дербак Ольги Анатоліївни
призначити доктора педагогічних наук Кожушко Світлану Павлівну, звільнивши від
цих
обов’язків
доктора
педагогічних
наук
Сапожникова
Станіслава
Володимировича.
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11. Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних видань
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря вченої ради Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.Рекомендувати до друку такі наукові видання:
- наукову монографію «Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і
методика навчання магістрів-філологів», автор Зінукова Н.В.;
колективну
монографію
«Маркетингове
стратегічне
управління
конкурентоспроможністю соціально-економічних систем мікро-, мезо-, макрорівня»,
колектив авторів: Тараненко І.В., Гармідер Л.Д., Красовська О.Ю., Мішустіна Т.С.,
Яременко С.С., Шевченко В.М., Мостова А.В., за наук. ред. д.е.н., проф. І.В.
Тараненко.
- рекомендувати до друку Журнали «Академічний огляд», «Європейський вектор
економічного розвитку».
2. Рекомендувати до друку такі навчально-методичні видання:
- Збірник завдань з дисципліни «Дипломатичне право» (для самостійної роботи
студентів), автори: Пушкіна О.В., Палеева Ю.С.;

- «Маркетингові дослідження: збірник завдань для практичних занять і
самостійної роботи (практикум)», автори: Тараненко І.В., Красовська О.Ю.;
- «Маркетингова товарна політика: збірник завдань для практичних занять і
самостійної роботи (практикум)», автори: Тараненко І.В., Яременко С.С.;
- «Маркетингове управління конкурентоспроможністю: збірник завдань для
практичних занять і самостійної роботи (практикум) колективу», автори:
Шевченко В.М., Тараненко І.В., Гармідер Л.Д., Мостова А.В., за ред. Тараненко І.В.;
- «Маркетинговий аудит: збірник завдань для практичних занять і самостійної
роботи (практикум) колективу»,
автори: Шевченко В.М., Тараненко І.В.,
Гармідер Л.Д., Мостова А.В., за ред. Шевченко В.М. ;
- «Територіальний маркетинг: збірник завдань для практичних занять і
самостійної роботи (практикум) колективу», автори: Шевченко В.М., Тараненко І.В.,
Гармідер Л.Д., Мостова А.В., за ред. Тараненко І.В.;
- Навчальний посібник «Business English» (зовнішньоекономічні аспекти) для
студентів спеціальності «Філологія» (Переклад), укладачі: Марчук Т.І., Зінукова Н.В.;
- Навчально-методичний посібник «Олімпіада як ключова ланка у навчанні
англійської», автори: Кожушко С.П., Кабанова М.Р., Сторожук С.Д. загальною
редакцією Волкової Н.П.;
- Навчально-методичний посібник «Вивчаємо німецьку як другу іноземну» (для
студентів немовних спеціальностей), укладач Гомола М.М.
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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12. Про дистанційне складання атестаційного екзамену з теорії та практики
перекладу англійської мови на здобуття освітнього ступеню бакалавра філології
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри англійської
філології та перекладу, к.пед.н., доц. Зінукової Н.В. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуації та важливу роль участі університету імені
Альфреда Нобеля у міжнародних освітніх проектах дозволити студентам груп ФЛ-132, 3 Орел Анастасії та Корі Марині скласти атестаційний екзамен з теорії та практики
перекладу англійської мови на здобуття освітнього ступеню бакалавра філології
дистанційно з використанням режиму Skype - конференції 29 червня 2017 року.
2. Продовжити термін роботи екзаменаційної комісії (ЕК) № 12 до 29 червня
2017 р.
3. Начальнику центру програмно інформаційних технологій Кудрявцю В.А. 29
червня 2017 р. здійснити технічну підтримку роботи ЕК № 12.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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13. Затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Благодійної
організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Клопотати перед Благодійною організацією Президентський фонд Леоніда
Кучми «Україна» на 2017/2018 н.р. про призначення іменних стипендій студентам
ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”:
Сабетовій Анастасії Миколаївні, спеціальності «Маркетинг»;
Макоткіній Олені Вікторівні, від спеціальності «Фінанси і кредит»;
Гніді Анні Романівні, від спеціальності «Товарознавство і торговельне
підприємництво»;
Гудзовській Еліні Владиленівні, від спеціальності «Економіка підприємства»;
Резкаленко Марини Юріївні, від спеціальності «Філологія».
2. Проректору із забезпечення якості вищої освіти Глухій Г.Я. до 01 липня
2017 р. сформувати пакет документів та подати до Благодійної організації
Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ
Протокол №4 від 27 червня 2017 р.
14. Про створення в університеті Департаменту англомовних програм
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з міжнародної освітньої та
наукової діяльності, д.е.н., проф. Момота В.Є., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Виходячи з пріоритетів розвитку міжнародної наукової та освітньої діяльності,
довгострокової стратегії Університету, а також враховуючи виключно важливість
подальшого вдосконалення управління англомовними програмами подвійних
дипломів з провідними ВНЗ Європи, ввести до структури Університету новий
спеціалізований підрозділ Департамент англомовних програм
Голова Вченої ради
А.О. Задоя
Вчений секретар
С.П. Кожушко
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15. Розгляд атестаційних справ
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародного
туризму та мовної підготовки, секретаря Вченої ради, д.пед.н., проф. Кожушко С.П. з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити протокол лічильної комісії з результатами голосування щодо
присвоєння вченого звання:

- доцента кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Вакулич
Марії Михайлівні;
2. Присвоїти вчене звання:
- доцента кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” Вакулич Марії Михайлівні;
3. Доручити вченому секретареві Кожушко С.П. направити атестаційну справу
здобувача вченого звання у МОН.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

