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1. Про підсумки атестації магістрів та завдання по дотриманню академічної
доброчесності
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію про підсумки атестації магістрів та завдання по дотриманню
академічної доброчесності взяти до відома. Визнати в цілому результати атестації
магістрів у 2017/2018 н.р. задовільними.
2. Під час атестації і в подальшому дотримуватися принципів, норм та процедур
академічної доброчесності, приділити увагу формуванню культури доброчесної
поведінки в академічному середовищі всіх учасників освітнього процесу.
3. Затвердити звіти Голів екзаменаційних комісій.
4. Обговорити результати захисту кваліфікаційних робіт магістрів на засіданнях
кафедр, що брали участь у атестації, та врахувати пропозиції Голів ЕК при підготовці
та захисті кваліфікаційних робіт у 2018/2019 н.р. з метою підвищення якості
підготовки кваліфікаційних робіт.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 1 квітня 2018 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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2. Звіт Президента Університету про діяльність вишу у 2017 році.
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Університету імені
Альфреда Нобеля, д.е.н., проф. Холод Б.І., з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Ухвалити звіт Президента Університету імені Альфреда Нобеля про діяльність
вишу у 2017 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 хід виконання науково-дослідних робіт, які мають державну реєстрацію та
підготовку звітів по завершеним роботам.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момота В.Є. та
начальника наукового відділу, к.е.н., доц. Вакулич М.М., з означеного питання,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.

Інформацію начальника наукового відділу прийняти до уваги.

2. Кафедрам інноваційного менеджменту та міжнародної логістики та
міжнародного туризму та мовної підготовки відкрити комплексні науково-дослідні
теми відповідно до спрямування наукових шкіл кафедр та зареєструвати їх в
УкрІНТЕІ.
Відповідальні: Глуха Г.Я., Кожушко С.П.
Термін: до вересня 2018 року
3. Заслухати звіти по науковим темам «Структурні трансформації економіки
України: макро-; мезо- й мікрорівні» та «Маркетингове управління
конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації»
у другій половині 2018 року.
Відповідальні: Паршина О.А., Тараненко І.В.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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4. Про публікаційну активність викладачів у 2017 р. та дотримання вимог
контрактів
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з організації та розвитку
наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момота В.Є. та
начальника наукового відділу, к.е.н., доц. Вакулич М.М., з означеного питання,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію щодо публікаційної активності викладачів Університету взяти до
відома та обговорити актуальні завдання по її підвищенню на найближчих засіданнях
кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
2. Відділу науки завершити реєстрацію облікових записів Університету у
науково-метричних базах Scopus або Web of Science.
Відповідальні: Вакулич М.М.
Термін: до 01березня 2018 р.

3. Науковому відділу визначити кількість науково-педагогічних працівників,
які мають не менше 5 наукових публікацій у періодичних виданнях, які на період
публікації було включено до науково-метричних баз Scopus або Web of Science.
Відповідальні: Вакулич М.М.
Термін: до 15 березня 2018 р.
4. Визначити перелік перспективних видань, що включено до науковометричних баз Scopus або Web of Science, де можлива публікація матеріалів НПП
Університету.
Відповідальні: Вакулич М.М.
Термін: до 15березня 2018 р.
5. Розробити перспективний план підготовки матеріалів науково-педагогічних
працівників Університету до публікації у виданнях, що було включено до науковометричних баз Scopus або Web of Science.
Відповідальні: Момот В.Є., завідувачі кафедр.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
6. Проаналізувати публікації у виданнях, що було включено до науковометричних баз Scopus або Web of Science членів редакційних колегій видань
університету та членів спеціалізованих вчених рад, що утворені при Університеті.
Відповідальні: Головні редактори періодичних видань та їх заступники, голови
спеціалізованих вчених рад, Момот В.Є.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
7. Проаналізувати публікації членів редакційних колегій видань університету та
членів спеціалізованих вчених рад, що утворені при Університеті у виданнях, що
включені до науково-метричних баз Scopus або Web of Science за останні 3 роки.
Відповідальні: Головні редактори періодичних видань та їх заступники, голови
спеціалізованих вчених рад, Момот В.Є.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
8. Сформулювати першочергові завдання членам редакційних колегій
періодичних видань університету та членам спеціалізованих вчених рад, що утворені
при Університеті, щодо забезпечення вимог до публікаційної активності у виданнях,
що включені до науково-метричних баз Scopus або Web of Science.
Відповідальні: Головні редактори періодичних видань та їх заступники, голови
спеціалізованих вчених рад, Момот В.Є.
Термін: до 15 квітня 2018 р.
9. Керівникам наукових шкіл на основі аналізу провідних трендів у відповідних
фахових галузях визначитися з перспективною тематикою робіт для публікації у
виданнях, що включені до науково-метричних баз Scopus або Web of Science.
Відповідальні: керівники наукових шкіл
Термін: до 01 травня 2018 р.

10 Визначити пріоритетні періодичні видання для збереження фаховості.
Відповідальні: відповідальні за видання, Холод Б.І.
Термін: до 01 травня 2018 р.
11. Утворити творчі міні-колективи для створення наукових робіт, що
спрямовані на публікацію у виданнях, що включені до науково-метричних баз Scopus
або Web of Science
Відповідальні: керівники наукових шкіл, завідувачі кафедр
Термін: до 01 травня 2018 р.
12. Завершити процес реєстрації у системі отримання ДОІ для видань
Університету.
Відповідальні: Прошин Д.В., Вакулич М.М.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
13. Провести вибірковий контроль матеріалів, що розміщено у репозитарії
Університету, на наявність нелегітимних запозичень (плагіату).
Відповідальні: Вакулич М.М.
Термін: до 01 квітня 2018 р.
14. Керівнику КІ ДУАН розробити систему невідкладних заходів щодо
виконання НПП Інституту вимог контракту та узгодити її з керівництвом університету.
Відповідальні: Татарінов В.В., Момот В.Є.
Термін: до 01 березня 2018 р.
15. Організувати проведення науково-практичного семінару з представниками
Scopus та Web of Science в Україні.
Відповідальні: Барташевська Ю.М., Вакулич М.М.
Термін: до 01 квітень 2018 р.
16.
Контроль за виконанням цього рішення покласти 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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5. Про затвердження навчального плану спеціалізації «Міжнародні стандарти
фінансів та обліку»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародних
фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., доц. Болгар Т.М., з означеного питання,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити навчальний план спеціалізації «Міжнародні стандарти фінансів та
обліку».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А.НОБЕЛЯ
Протокол №1 від 22 лютого 2018 р.
6. Про атестацію аспірантів
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 результатами атестації науковими керівниками та звітів аспірантів за
перший рік навчання перевести Алімова Дмитра Костянтиновича, Байрака Віталія
Олександровича, Беліменка Сергія Сергійовича, Задою Михайла Вячеславовича,
Гамоліна Павла Володимировича, Кравченка Сергія Сергійовича, Кулєбу
Олександра Олександровича, Медведчука Олександра Володимировича, Іванову
Олену Анатоліївну, Карпову Марину Євгенівну, Мотякіна Ігоря Владиславовича
на другий рік навчання в аспірантурі.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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7. Про рекомендацію до друку наукових та науково-методичних видань
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря, д.пед.н., проф.
Кожушко С.П., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку навчальне видання «Збірник завдань для
самостійної роботи з дисципліни «Деліктне право», автори Пушкіна О.В., Лежнєва
Т.М., Пробко І.Б., Черноп’ятов С.В.
2. Рекомендувати до друку навчальне видання - Посібник «Корпоративне
право», автори Пушкіна О.В., Несинова С.В., Лежнєва Т.М., Тодорошко Т.А.
3. Рекомендувати до друку навчальне видання «Збірник завдань для
самостійної роботи з дисципліни «Сімейне право», автори Пушкіна О.В., Несинова
С.В., Лежнєва Т.М., Тодорошко Т.А., Пробко І.Б.
4.
Рекомендувати до друку навчальне видання – Навчальний посібник
«Удосконалюємо усний переклад», автор Семеренко Л.І.

5.
Рекомендувати до друку навчальне видання «Практикум з письмового
перекладу» автори Іщенко Т.В., Коробейнікова Т.І., Марчук Т.І.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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8. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості
освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
(ПП-551-057).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А.НОБЕЛЯ
Протокол №1 від 22 лютого 2018 р.
9. Про затвердження Положення про Комітет з якості академічних стандартів
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Затвердити Положення про Комітет з якості академічних стандартів
(ПП-551-058).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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10. Про внесення змін та доповнень до Положення про організацію освітнього
процесу
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості
вищої освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1.
Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу.
2.
Затвердити зміни та доповнення до Положення про організацію освітнього
процесу (згідно зі змістом порівняльної таблиці, додається у електронному вигляді).

3.
Затвердити зміни у листі-погодженні шаблону освітньої (освітньопрофесійної, освітньо-наукової) програми (Додаток А Положення про організацію
освітнього процесу, додається у електронному вигляді).
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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11. Про надання стипендій вченої ради студентам Університету імені Альфреда
Нобеля
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої
освіти, д.е.н., доц. Глухої Г.Я., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Враховуючи результати освітньої та наукової діяльності студентів в
осінньому семестрі та рекомендації відповідних кафедр, призначити стипендії вченої
ради університету:
- Ясковцю Віталію Анатолійовичу, гр. ПС-14-2, спеціальність
«Психологія»;
- Матухно Генріху Робертовичу, гр. ПЛТ-15, спеціальність «Політологія».
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.О. Задоя
С.П. Кожушко
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12. Про рекомендацію старшого викладача кафедри міжнародного маркетингу,
кандидата економічних наук Мостової Анастасії Дмитрівни на здобуття стипендії
Кабінету Міністрів України
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри міжнародного
маркетингу, д.е.н., проф. Тараненко І.В., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА
УХВАЛИЛА:
1.
Рекомендувати к.е.н. Мостову Анастасію Дмитрівну до здобуття стипендії
Кабінету Міністрів України.
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