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1. Про заходи щодо імплементації положень Закону України «Про освіту» у
стратегію розвитку Університету до 2030 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри економіки та
моделювання бізнес-процесів д.фіз.-мат.н., проф., Вакарчука С.Б., проректора із
забезпечення якості вищої освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., проректора з організації та
розвитку наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф.
Момота В.Є., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити другу редакцію Стратегії розвитку університету імені Альфреда
Нобеля до 2030 р. (С-530-002).
2. Доручити Президенту Університету підписати Стратегію розвитку
університету імені Альфреда Нобеля до 2030 р. (С-530-002) після внесення
редакційних правок.
Термін: до 28 грудня 2017 р.
3. Кафедрам, структурним підрозділам, професорсько-викладацькому складу
Університету при формуванні планів на 2018 – 2019 навчальний рік врахувати
відповідні положення Стратегії (С-530-002).
Відповідальні: завідувачі кафедр, начальники структурних підрозділів,
професорсько-викладацький склад Університету.
Термін: до 10 червня 2018 р.
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із
забезпечення якості вищої освіти Глуху Г.Я. та на проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності Момота В.Є.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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2. Інформація про хід виконання науково-педагогічними працівниками
університету ухвали вченої ради від 12 жовтня 2017 року «Про формування
прозорої системи рейтингування в Університеті імені Альфреда Нобеля, що
ґрунтується на використанні міжнародних баз Scopus, Web of Science та критеріях
рейтингів Webometrics та QS Word University Ranking та виконання умов
контрактів науково-педагогічними працівниками з цього питання»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф. Момота В.Є., з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Інформацію В.Є.Момота щодо виконання науково-педагогічними
працівниками умов контрактів, що стосуються їх наукової діяльності взяти до відома.

2.
Продовжити роботу з просування
університету у мережі Інтернет.
Термін: постійно
Відповідальний: Момот В.Є.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

наукових

доробків

викладачів

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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3. Внесення змін та доповнень до Положення про організацію освітнього процесу
у зв’язку з імплементацією положень Закону України «Про освіту»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу (згідно зі змістом порівняльної таблиці, додається у електронному вигляді).
2. Затвердити шаблон освітньої програми відповідно до рекомендацій
Міністерства освіти і науки України (додаток А, додаток А.1 Положення про
організацію освітнього процесу, додається у електронному вигляді).
3. Зміни у форму навчального плану (додаток М Положення про організацію
освітнього процесу, додається у електронному вигляді).
4. Зміни у зразок робочої програми навчальної дисципліни (додаток Н Положення
про організацію освітнього процесу, додається у електронному вигляді).
5. Вилучити з тексту Положення слова «спеціаліст» (яке вживається для
позначення відповідного кваліфікаційного рівня) та «освітньо-кваліфікаційний
рівень».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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4. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Розглянувши справи претендентів на заміщення вакантних посад науковопедагогічних працівників Університету імені Альфреда Нобеля Головою вченої ради
д.е.н., проф. Задоєю А.О., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Включити до списку для проведення таємного голосування: Болгар Тетяну
Миколаївну, Волвенко Наталію Миколаївну, Пащенко Віктора Івановича, Миронову
Тетяну Юріївну, Василенко Олену Григорівну, Сурякову Марину Володимирівну,
Мостову Анастасію Дмитрівну.

№

Прізвище
Ім’я
по батькові

Болгар Тетяна
1.
Миколаївна

Волвенко Наталія
2.
Миколаївна
Пащенко Віктор
3.
Іванович

Миронова Тетяна
4.
Юріївна

Василенко Олена
5.
Григорівна

6.

Сурякова Марина
Володимирівна

Мостова
7. Анастасія
Дмитрівна

Рік
народжен
ня

2. Затвердити результати таємного голосування на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників.

Посада, яку займає

Наукови
й
ступінь,
вчене
звання

1959

завідувач кафедри
міжнародних фінансів,
обліку та оподаткування

д.е.н.
доцент

1973

доцент кафедри
політології та
міжнародних відносин

к.п.н.
доцент

1976

доцент кафедри
політології та
міжнародних відносин

к.п.н.
доцент

1977

викладач кафедри
англійської філології та
перекладу

-

1983

викладач кафедри
англійської філології та
перекладу

к.т.н.
доцент

1965

доцент кафедри
педагогіки та психології

к.псих.н.
доцент

1987

старший викладач
кафедри міжнародного
маркетингу

к.е.н.

ВСЬОГО претендентів 7 осіб

Вакантна
посада
завідувач
кафедри
міжнародних
фінансів, обліку
та
оподаткування
доцент кафедри
політології та
міжнародних
відносин
доцент кафедри
політології та
міжнародних
відносин
викладач
кафедри
англійської
філології та
перекладу
викладач
кафедри
англійської
філології та
перекладу
доцент кафедри
педагогіки та
психології
старший
викладач
кафедри
міжнародного
маркетингу
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5. Затвердження Правил прийому до Університету ім. Альфреда Нобеля на 2018 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри міжнародного туризму
та мовної підготовки Бойко Л.Г., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Правила прийому до Університету ім. Альфреда Нобеля на 2018 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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6. Про затвердження форми комплекту документів про освіту
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015
року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», а
також Наказу МОН від 22.06.2016 № 701 «Про затвердження форм документів про
вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної
довідки» в Університеті розроблені форми дипломів про вищу освіту державного
зразка для магістрів 2018 р. випуску.
1. Затвердити зразки документів про вищу освіту, освітнього ступеню «магістр»
2018 року випуску.
2. Встановити загальну вартість:
- звичайного комплекту «диплом+додаток+сертифікат» для магістрів 2018 року
випуску у розмірі 51,20 грн., з яких студенти, згідно Закону про вищу освіту,
сплачують 34 грн. за диплом і додаток, решта – 17,20 грн. за сертифікат Центральної
агенції з оцінювання та акредитації якості освіти (ZEva) у Гановері, Німеччина;
- іміджевого комплекту «диплом+додаток+сертифікат+іміджева папка
університету» для магістрів 2018 року випуску у розмірі 126,20 грн., з яких студенти,
згідно Закону про вищу освіту, сплачують 34 грн. за диплом і додаток, решта – 92,20
грн. за сертифікат Міжнародної акредитації Центральної агенції з оцінювання та
акредитації якості освіти (ZEva) у Гановері, Німеччина та іміджеву папку
Університету імені Альфреда Нобеля.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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7. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад
А. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 у Вищому
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови спеціалізованої
вченої ради Д 08.120.01. Павлової В.А., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 у Вищому
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2017 році.
Б. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 у Вищому
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію 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» (м. Дніпро) у
2017 році.
2. Підготувати необхідні документи для продовження повноважень
спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 та направити їх до відповідного департаменту
МОН України.
Термін: січень 2018 р.
Відповідальні: Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 Волкова Н.П.,
вчений секретар спеціалізованої вченої ради Кожушко С.П.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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8. Про затвердження тем кандидатських дисертацій
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф. Момота В.Є., з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів університету у такій
редакції:
1.
Андрєєву Віталію Олександровичу „Розвиток навичок професійного
спілкування викладачів коледжу мистецького спрямування в умовах методичної
роботи”, спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий
керівник – д.пед.н. Локарєва Г.В.).

2.
Галицькому Володимиру Григоровичу
„Формування професійної
мобільності учителів інформатики в умовах неформальної освіти ”, спеціальність 015 –
Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н. Прошкін В.В.).
3.
Городничому Олегу Валерійовичу Формування асертивної поведінки
викладачів вищого навчального закладу в умовах магістратури”, спеціальність 015 –
Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник – д.пед.н. Резван О.О.).
4.
Руснаку
Антону
Анатолійовичу
„Удосконалення
управління
машинобудівних підприємств в умовах
цифровізації”,
спеціальність 073
Менеджмент (науковий керівник – д.е.н. Крамаренко Г.О.).
5.
Пазізей Оксані Олександрівні „Підготовка майбутніх соціальних
працівників до взаємодії з батьками осіб з особливими освітніми потребами в умовах
реабілітаційного центру”, спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
(науковий керівник – д.пед.н. Прошкін В.В.).
6.
Шишацькій
Валентині
Василівні
„Формування
професійної
компетентності майбутніх юристів в умовах імплементації міжнародних стандартів в
Україні”, спеціальність 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий
керівник – д.пед.н. Павленко О.О.).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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9. Про переведення на третій рік перебування в докторантурі
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності д.е.н., проф. Момота В.Є., з
означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
За клопотанням кафедри педагогіки та психології (протокол засідання
кафедри №7 від 21 листопада 2017 року) перевести на третій рік перебування в
докторантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. к.пед.н.
Лебідь Ольгу Валеріївну.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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10. Про рекомендацію до друку наукових та науково-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 видання навчальний комплекс - підручник з англійської
мови «Туристичні справи» та аудіо додаток, призначений для студентів спеціальності

«Туризм», автори: Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., М’ясоїд Г.І., Беспалова Н.В.,
Мединська С.І.
2.
Рекомендувати до друку наукове видання – колективну монографію
«Потенціал туристичної галузі: формування та розвиток» (під загальною науковою
редакцією д.е.н. Ткач В.А.).
3.
Рекомендувати до друку наукове видання – колективну монографію»
Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі» (під загальною
науковою редакцією д.політ.н. Щедрової Г.П.).
4.
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Види лінгвістичного
аналізу», автор Шкурко О.В.
5.
Рекомендувати до друку навчальний плсібник «Англійська мова для
професійних цілей:Інтелектуальна власність», автори Вуколова К.В., Черняк Н.О.
6.
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Practical English Grammar.
Part III”, автори Вєльчєва К.О., Мурич В.В.
7.
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Interpreting Business
Communication” (Практикум з усного перекладу в сфері бізнесу)”, автори
Семеренко Л.І., Світлична О.Р.
8.
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Термінологія англійської
мови та науково-технічний переклад”, автор Бідненко Н.П.
9.
Рекомендувати до друку навчальний посібник “Ділова українська: Збірник
завдань для практичних занять, самостійної роботи та контролю знань”, автор
Турчак О.М.
10.
Рекомендувати до друку навчальне видання «Рекламний менеджмент та
управління брендом: збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи
(практикум)», автор Мішустіна. Т.С.
11.
Рекомендувати до друку навчальне видання «Маркетинговий менеджмент:
Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум)», автор
Тараненко І.В.
12.
Рекомендувати до друку навчальне видання «Стратегічний маркетинг:
Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум), автор
Тараненко І.В.
13.
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Міжнародна інвестиційна
діяльність», автор Задоя А.О.

14.
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Social Network
Analysis = Аналіз соціальних мереж» англійська мова (поглиблене вивчення), автор
Косарєв В.М., Різун Н.О.
15.
Рекомендувати до друку збірник завдань для самостійної роботи з
дисципліни «Сімейне право» (колектив авторів: Пушкіна О.В., Несинова С.В.,
Лежнєва Т.М., Тодорошко Т.А., Пробко І.Б.)
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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11. Затвердження «Положення про Центр студентського спорту»
Заслухавши інформацію доцента кафедри педагогіки та психології м.с.м.к.
Шуби В.О., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити «Положення про Центр студентського спорту».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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12. Про внесення змін до Статуту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
Заслухавши і обговоривши інформацію юрисконсульта Смоголь Ю.Ю., з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про освіту» та інших
нормативно законодавчих актів України, внести зміни до Статуту ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля» шляхом викладення його у новій редакції.
Відповідальні: Книш Н.А., Смоголь Ю.Ю.
Термін: до 21 грудня 2017 р.
2. Затвердити та подати до реєстраційних органів Статут ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля» для реєстрації.
Відповідальні: Книш Н.А., Смоголь Ю.Ю.
Термін: до 29 грудня 2017 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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13. Про дистанційний захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього
ступеню магістра психології
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри педагогіки та
психології, к.пед.н., проф. Волкової Н.П. з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.
Зважаючи на виключність ситуації та важливу роль участі університету
імені Альфреда Нобеля у міжнародних освітніх проектах дозволити студенту групи
ПС-16м Корсі Олексію Юрійовичу та студентці групи ПС-16вм Блохіній Валентині
Юріївні захистити кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеню магістра
дистанційно з використанням режиму Skype - конференції 22 та 25 січня 2018 року.
2.
Начальнику центру програмно інформаційних технологій 22 та 25 січня
червня 2018 р. Кудрявцю В.А. здійснити технічну підтримку роботи ЕК № 18.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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14. Про дистанційний захист кваліфікаційної роботи магістра на здобуття ступеня
магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності д.е.н., проф. Павлової В.А. з означеного питання,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуації дозволити студенту групи ПТБ-16вм
Марковському Ігору Яновичу захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня
магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності дистанційно з
використанням режиму Skype - конференції 24 січня 2018 р., початок – 16.00.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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15. Про дистанційний захист кваліфікаційної роботи магістра на здобуття ступеня
магістра філології, перекладача
Заслухавши і 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 дозволити студенту групи ПР-16- 2м
Свистуну Андрію Федоровичу захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня
магістра філології, переклад дистанційно з використанням режиму Skype - конференції
24 січня 2018 р., початок – 15.00.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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16. Про дистанційний захист кваліфікаційної роботи магістра на здобуття ступеня
магістра з міжнародних економічних відносин
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
економічних відносин та економічної теорії д.е.н., проф. Задої А.О. з означеного
питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуації дозволити студентці групи МЕВ-16м
Тищенко Анастасії Ігорівні захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня
магістра з міжнародних економічних відносин дистанційно з використанням режиму
Skype – конференції 25 січня 2018 р., початок – 13.00.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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17. Про дистанційний захист кваліфікаційної роботи магістра на здобуття ступеня
магістра з менеджменту
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри інноваційного
менеджменту та міжнародної логістики, д.е.н., доц. Глухої Г.Я. з означеного питання,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Зважаючи на виключність ситуації, дозволити студенту групи МО-16ім
Аббей-Харту Адоні Реджинальду захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня
магістра з менеджменту дистанційно з використанням режиму Skype - конференції 30
січня 2018 р., початок – 15.00.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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18. Про затвердження освітньо – професійної програми та навчального плану
підготовки бакалаврів в галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри економіки та
моделювання бізнес – процесів д.е.н., проф. Паршиної О.А. з означеного питання,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити освітньо – професійну програму та навчальний план підготовки
бакалаврів в галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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19. Затвердження плану роботи вченої ради на 2018 рік
Заслухавши і обговоривши інформацію секретаря Вченої ради, д.пед.н., проф.
Кожушко С.П., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Затвердити план роботи вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля на
2018 рік.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

