
  П Р О Т О К О Л  № 8 
Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 
м. Краматорськ 21 квітня 2016 р. 
 
Голова засідання – голова Вченої ради, 
ректор, професор Ковальов В. Д. 
 
Вчений секретар 
доцент Кулік О.М. 

Присутні: 
Члени Вченої ради – 50 осіб 
(явочний лист додається до протоколу); 
запрошені – викладачі, переможці  
конкурсів ДДМА. 

Порядок денний 
І. Обрання на посаду директора машинобудівного коледжу ДДМА (балотується Макуха  

Олексій Миколайович) 
ІІ. Донбаській державній машинобудівній академії – 63 роки. 

Доповідач: Ковальов В. Д. 
ІІІ. Церемонія вручення нагород та дипломів про Почесні звання ДДМА 
ІV Розгляд і затвердження Положення про конференцію трудового колективу, включаючи ви-

борних представників з числа студентів та Положення про Вчену раду ДДМА. 
Доповідач: Фесенко А. М. 

V Затвердження квот представництва до складу Вченої ради ДДМА та до складу Конференції 
трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів. 

Доповідач: Фесенко А. М. 
VІ  Про зміну спеціальності у зв’язку зі зміною напряму наукового дослідження: 

Доповідач: Турчанін М. А 
VІІ Про рекомендацію професора Алієва І.С., доктор технічних наук, професор до участі у 

конкурсі до науково-методичної комісії галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальнос-
ті  136 Металургія  Науково-методичної ради МОН України.  

VІІІ Рекомендації до видання  
збірників наукових праць 
 Вісник ДДМА 1(37)- 2016 
 Соціальна відповідальність: сучасні виклики / Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р //  Краматорськ. ДДМА, 2016.  164 с. 
 Молода наука. Технологія машинобудування : збірник праць Міжнародної науково-

технічної конференції студентів та молодих вчених. 
навчального посібника з номером ISBN 
 Макогон Ю. В., Касьянюк С. В., Коваленко О. О. Міжнародна економічна діяльність 

України : електронний підручник (комплекс) 
Доповідач : Фесенко А. М. 

ІХ Про затвердження атестаційних справ щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук  

Доповідач: Турчанін М.А. 
 
І. СЛУХАЛИ: Обрання на посаду директора машинобудівного коледжу ДДМА (балотується 

Макуха Олексій Миколайович). 

Ректор ДДМА, професор Ковальова В.Д. доповів, що в машинобудівному коледжі 
ДДМА 19 квітня 2016 р. пройшли загальні збори трудового колективу на яких одноголосно 
прийнято рішення внести пропозицію на розгляд вченої ради ДДМА щодо висунення канди-
датури Макухи О.М. на посаду директора МК ДДМА.   
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За підсумками відкритого голосування (одноголосно) запропоновану кандидатуру 
внесено до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 
складі – Коротенко Є. Д., Суботін О. В., Борісова С. Є. 

УХВАЛИЛИ: 
1. За підсумками відкритого голосування («за» – 50, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду директора 
машинобудівного коледжу ДДМА затвердити. 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 47, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає) 
обрати на посаду директора машинобудівного коледжу ДДМА Макуху Олексія 
Миколайовича. 

ІІ СЛУХАЛИ: Донбаській державній машинобудівній академії – 63 роки. 

Ректор ДДМА, професор Ковальова В.Д. привітав членів вченої ради та запрошених на 
святкове засідання з Днем Академії та зупинився на основних підсумках її діяльності. 
 
ІІІ. Церемонія вручення нагород та дипломів про Почесні звання ДДМА відповідно до 

рішення Вченої ради від 31 березня 2016 р. протокол № 7. 
 
ІV. СЛУХАЛИ:  Розгляд і затвердження Положення про конференцію трудового колективу, 

включаючи виборних представників з числа студентів та Положення про Вчену раду 
ДДМА. 

Перший проректор, доцент Фесенко А. М. доповів що пп. 7.1 розділу XV (Прикінцеві 
та перехідні положення) Закону про вищу освіту рекомендує вищим навчальним закладам 
протягом двох років привести всі документи у відповідність із цим Законом. Проект нової 
редакції Положення про конференцію трудового колективу, включаючи виборних 
представників з числа студентів та Положення про Вчену раду ДДМА розповсюджено 
електронною поштою по підрозділам академії. Акцентував, що у Положенні про конференцію 
трудового колективу запропоновані делегати за посадою. Запропонував затвердити нову 
редакцію. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Положення про конференцію трудового колективу, включаючи вибор-
них представників з числа студентів (додається до протоколу). 

2. Затвердити Положення про Вчену раду ДДМА (додається до протоколу).. 

V. СЛУХАЛИ:  Затвердження квот представництва до складу Вченої ради ДДМА та до складу 
Конференції трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів. 

Доповідач: Фесенко А. М. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити квоти представництва до складу Конференції трудового колективу, вклю-
чаючи виборних представників з числа студентів: 

2. Затвердити квоти представництва до складу Вченої ради ДДМА  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

VІ  СЛУХАЛИ: Про зміну спеціальності у зв’язку зі зміною напряму наукового дослідження: 
1) аспірантки Іовчевої Лариси Іванівни з 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на спеціальність 
08.00.03 - економіка та управління національним господарством; 
2) аспірантки Чистюхіної Юлії Андріївни з 08.00.03 - економіка та управління національним 
господарством на спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 
 

Доповідач: д.х.н., проф. М.А Турчанін, проректор з наукової роботи, управління розви-
тком та міжнародних зв'язків. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
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УХВАЛИЛИ: Продовжити наукове дослідження за спеціальністю: 
1. Іовчевій Ларисі Іванівні продовжити наукове дослідження за спеціальністю 08.00.03 - 

економіка та управління національним господарством; 
2. Чистюхіній Юлії Андріївні продовжити наукове дослідження за спеціальністю 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит. 
 

VІІ. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію професора Алієва І.С., доктор технічних наук, про-
фесор до участі у конкурсі до науково-методичної комісії галузі знань 13 Механічна інжене-
рія, спеціальності  136 Металургія  Науково-методичної ради МОН України.  

Інформація професора Ковальова В.Д: 
Професор Алієв І.С. працює в ДГМА з 1978 р.. на посадах: 

1. 1978-1983 рр. старший викладач кафедри «Обробка металів тиском». 
2. 1983-1995 рр. доцент кафедри «Обробка металів тиском». 
3. 1996-1998 рр. професор кафедри «Обробка металів тиском». 
4. В 1996 році присвоєно вчене звання професора кафедри «Обробка металів тис-

ком» (атестат ПР АР № 001179 від 27.02.1997, Київ). 
5. З 1998  і по цей час – завідувач кафедри «Обробка металів тиском».  
6. 2003-2015 рр. проректор з наукової роботі та зовнішніх зав’язків ДДМА. 

Має досвід навчально-методичної і організаційної роботи, неодноразово брав участь у 
розробленні нормативних документів щодо системи вищої освіти в 2004-2013 рр., ОКХ та 
ОПП ОКР «магістр» і «спеціаліст» за спеціальністю «Обробка металів тиском».  

Голова редакційної колегії 3-х збірників наукових праць ДДМА. 
Голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 

12.105.01 при ДДМА.  
Підготував 2 докторів та 10 кандидатів технічних наук із спеціальності 05.03.05 – Проце-

си та машини обробки тиском. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати кандидатуру професора Алієва І.С., доктора технічних наук, 
професора до участі у конкурсі до науково-методичної комісії галузі знань 13 Механічна ін-
женерія, спеціальності  136 Металургія  Науково-методичної ради МОН України. 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання.  

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісії рекомендують до видання збірники 
наукових праць та навчальний посібник з номером ISBN. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання: 
збірники наукових праць 
 Вісник ДДМА 1(37)- 2016 
 Соціальна відповідальність: сучасні виклики / Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р //  Краматорськ. ДДМА, 2016.  164 с. 
 Молода наука. Технологія машинобудування : збірник праць Міжнародної науково-

технічної конференції студентів та молодих вчених. 
навчальний посібник з номером ISBN 
 Макогон Ю. В., Касьянюк С. В., Коваленко О. О. Міжнародна економічна діяльність 

України : електронний підручник (комплекс) 
 
ІХ  СЛУХАЛИ: Про затвердження атестаційних справ щодо підготовки здобувачів вищої осві-

ти ступеня доктора філософії та доктора наук . 
Проректор  професор Турчанін доповів, що згідно з Постановою КМУ №261 від 

23.03.2016р. про Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) для провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (нау-
кові установи) зобов’язані отримати відповідну ліцензію. 
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Академією подані заяви на провадження (розширення провадження) освітньої діяльно-
сті у сфері вищої освіти на III-му (освітньо-науковому) рівні та розроблено відповідні атеста-
ційні справи. Запропонував їх затвердити. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Атестаційні справи за спеціальностями: 
1 спеціальність    – 131 «Прикладна механіка»; 
2 спеціальність    – 132 «Матеріалознавство»; 
3 спеціальність    – 133 «Галузеве машинобудування»; 
4 спеціальність    – 136 «Металургія»; 
5 спеціальність    – 102 «Хімія»; 
6 спеціальність    – 051 «Економіка»; 
7 спеціальність    – 073 «Менеджмент»; 
8 спеціальність    – 075 «Маркетинг»; 
9 спеціальність   – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 
10 спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 
11 спеціальність  – 071 «Облік і оподаткування»; 
12 спеціальність  – 232 «Соціальне забезпечення»; 
13 спеціальність  – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; 
14 спеціальність – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 
 
 
Голова Вченої ради 
професор  В. Д. Ковальов 
 
Вчений секретар 
доцент О. М. Кулік  


