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І. СЛУХАЛИ: Підсумки роботи академії, кафедр і факультетів в 2015 році і основні завдання на 
2016 рік. 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що діяльність Академії в цілому, факультетів, 
кафедр, всіх підрозділів і служб у звітний період, як і в попередні роки, здійснювалася відпові-
дно до чинного законодавства України, за затвердженими планами з урахуванням керівних і 
інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки України, інших державних органів. Пи-
тання виконання планів систематично розглядалося на засіданнях ректорату, кафедр і рад спе-
ціальностей, засіданнях Вчених, методичних і науково-технічних рад Академії і факультетів і 
на оперативних нарадах у ректора і у деканів факультетів. 

Не зважаючи на складну соціально-економічну і політичну ситуацію в державі і особли-
во в Донецькому регіоні, в академії в 2015 році були забезпечені необхідні умови сталого функ-
ціонування як вищого навчального закладу в цілому, так і всіх його структурних підрозділів, за 
основними напрямками діяльності забезпечено подальший рух уперед і досягнуті певні позити-
вні результати і успіхи. 

У консолідованому рейтингу (з трьох найбільш авторитетних серед експертів і засобів 
масової інформації рейтингів – ТОП 200 Україна, Webometrics і Scopus) 2015 року, опублікова-
ному освітнім ресурсом «Освіта.ua», з 286 ВНЗ України ДДМА знаходиться на 48–49 місці, се-
ред 22 ВНЗ Донецької області посідає третє місце. Причому в найбільш об’єктивному й склад-
ному рейтингу Scopus, до якого потрапили лише 122 ВНЗ України, ДДМА знаходиться на висо-
кому 31 місці. 

Вагомими досягненнями колективу академії у 2015 році є наступні: 
- успішно пройдене ліцензування за IV рівнем спеціальностей «Фінанси», «Облік і ау-

дит» і «Менеджмент». Таким чином, на цей час підготовка магістрів здійснюється за всіма спе-
ціальностями академії. 

- на базі академії відкрито Донецький науковий центр НАН і МОН України; 
- проведено значну роботу з виконання вимог закону «Про вищу освіту» щодо скорочен-

ня аудиторних годин навчальних занять студентів, укрупнення дисциплін, збільшення обсягу 
самостійної роботи студентів і покращення якості її організації. За наслідком проведеної роботи 
у 2015/2016 навчальному році середнє навчальне навантаження на одного викладача зменши-
лось на 130 годин, і на цей час складає 670 годин.  

Цю роботу буде продовжено й в наступному навчальному році з метою безумовного ви-
конання вимог Закону України «Про вищу освіту» і забезпечення показників навчального нава-
нтаження на викладача 600 годин на навчальний рік. 

- відповідно до наказів МОНУ успішно здійснений перехід на нові спеціальності. Порів-
няльна таблиця старих і нових спеціальностей ДДМА затверджена актом МОНУ. Відповідно до 
цього акту в академії відкрито ще одну спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 
справа». Ця інтегрована спеціальність включає п’ять старих спеціальностей, які раніше були 
виключно в торгово-економічних університетах.  
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- з метою розширення обсягу освітніх послуг, які надає академія, розроблений і затвер-
джений вченою радою академії перелік нових спеціалізацій, який враховує як нові досягнення 
науки і техніки, так і дає можливість студентам отримувати знання зі значно більшого спектру 
навчальних дисциплін. 

- отримано ліцензію на проведення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації як ба-
калаврів, так і спеціалістів і магістрів за всіма спеціальностями академії. У грудні був успішно 
проведений цикл занять з підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду Донецької 
області з видачею відповідних посвідчень державного зразку. 

- вперше науковці академії (кафедра КМСІТ) виграли тендер на виконання проекту за 
державним замовленням вартістю 960 тис. грн. 

- науково-педагогічними працівниками академії підготовлено  94 методичних 
посібників, з них посібників з номером ISBN – 42, монографій 10, видано 15 монографій,. 

- за результатами досліджень науково-педагогічними працівниками академії видано 19 
монографій (в тому числі за кордоном - 4 колективні монографії), 15 навчальних посібників, 
опубліковано 876 статей, з них у зарубіжних виданнях – 118, у т.ч. у міжнародних науково-
метричних базах даних – 65, подано 60 заяв на видачу охоронних документів, отримано 28 па-
тентів. 

- проведено 5 міжнародних науково-технічних конференцій, 4 Всеукраїнських науково-
технічних і практичних конференції з міжнародною участю, щорічна конференція 
професорсько-викладацького складу, наукових, інженерно-технічних працівників науково-
дослідного сектору, магістрів, аспірантів, студентів за участю представників підприємств і 
організацій. 

- у 2015 році за результатами наукових досліджень видано 18 збірників наукових праць 
та матеріалів конференцій, в т. ч. 10 фахових збірників, з них 2 – електронних.  

- достатньо ефективною у звітному періоді була наукова робота студентів. У різних ви-
дах наукових досліджень взяли участь 865 студентів, студентами у співавторстві опубліковано 
317 наукових статей, у т.ч. особисто - 100, подано заяв на винаходи  у співавторстві – 24, на 
студентських конференціях прочитано 401 доповідь. До базових ВНЗ надіслано 26 робіт студе-
нтів академії, отримано 2 нагороди.  

- студенти  академії  стали лауреатами обласного конкурсу «Молода людина року – 
2015»: у номінації «Молодіжний лідер року» лауреатом стала голова  Ради студентського само-
врядування  академії  Д. Блінова (Ф-12-1), а кращий студент Академії цього року – 
Д. Картамишев (АВП-10м) – у номінації «Молодий вчений року». 

- у звітному періоді в академії на високому рівні організована і проведена велика кіль-
кість культурно-масових, спортивних і інших заходів, значна кількість яких - обласного рівня; 

- отримані добрі результати і значні досягнення і в інших напрямках діяльності, в тому 
числі на всеукраїнському і міжнародному рівнях. 

Відмітивши , що проект рішення щодо питання, яке розглядається, було заздалегідь роз-
повсюджено по підрозділам Академії, зупинився на основних підсумках  
 кадрового забезпечення навчального процесу; 
 навчальної роботи; 
 навчально-методичної роботи на кафедрах і факультетах; 
 наукової роботи на кафедрах і факультетах; 
 міжнародної діяльності; 
 підготовки науково-педагогічних кадрів; 
 роботі з профорієнтації і комплектування контингенту студентів;;  
 практичної підготовкі, працевлаштування та адаптація випускників 
 виховної, соціокультурної і спортивно-масової роботе на факультетах, студентському само-

врядуванню; 
 роботі науково-технічної бібліотеки ; 
 роботі центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації за 2015 рік; 
 стану організації роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу у ДДМА; 

 адміністративно-господарській і планово-фінансовій діяльності. 
 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу академії, факультетів і кафедр академії в 2015 році за основними напрямками 
діяльності у цілому визнати задовільною.  
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 2. На підставі критичного аналізу результатів діяльності кафедр і факультетів  та з ура-
хуванням відмічених в рішенні недоліків розробити плани роботи кафедр і факультетів на 2016 
рік. 

  Термін: 18.02.2016 року. 
  Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
 3. Звіти про хід виконання планів роботи кафедр та факультетів заслухати на засіданні 

вчених рад факультетів. 
  Термін: вересень 2016.  
  Відп.: декани факультетів. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: Про роботу Машинобудівного коледжу ДДМА у 2015 році та завдання на 2016 рік. 

 

Директор Машинобудівного коледжу ДДМА Макуха О.М. зазначив, що робота навчаль-
ного закладу протягом звітного періоду була спрямована на підвищення професійного рівня ка-
дрового складу, удосконалення освітнього процесу і якісну організацію навчально-методичної, 
виховної, профорієнтаційної та інших видів робіт. 

Діяльність Машинобудівного коледжу ДДМА здійснювалась відповідно до комплексно-
го плану навчально-методичної та виховної роботи, укладеного з урахуванням пропозицій від 
циклових комісій, керівників структурних підрозділів та спрямованого на ліквідацію недоліків, 
зазначених у рішенні Вченої ради ДДМА від 30.01.2015. 

Відмітивши, що звід щодо роботи коледжу було заслухано та схвалено на зборах 
колективу коледжу, зупинився на основних підсумках щодо кадрового забезпечення, навчально-
методичної роботи, виховної роботи, практиці та працевлаштуванню випускників, 
профорієнтаційній роботі й формуванню контингенту студентів, соціальній роботі та фінансово-
господарській діяльності. Намітив основні напрями роботи коледжу на 2016 рік: 
 посилення та урізноманітнення заходів щодо збереження контингенту студентів; 
 удосконалення організації та контролю якості навчального процесу,  впровадження сучас-

них форм та методів навчання; 
 запровадження в навчальний процес технологій дистанційної освіти; 
 робота циклових комісій з формування привабливого іміджу спеціальностей; 
 розширення співробітництва з кафедрами академії для організації студентської науково-

дослідної роботи; 
 співпраця циклових комісій коледжу з випускаючими кафедрами ДДМА щодо формування 

груп прискореного навчання з випускників коледжу; 
 розробка спільних робочих програм з дисциплін, що вивчаються студентами в коледжі та на 

відповідних кафедрах ДДМА з наступним перезарахуванням; 
 подальший розвиток зв’язків з організаціями, підприємствами,фірмами різних форм влас-

ності з питань працевлаштування та формування партнерських відносин; 
 вдосконалення студентського самоврядування; 
 вдосконалення матеріальної бази коледжу; 
 розробка плану дій щодо реалізації вимог пп. 5-6 розділу XV «Прикінцеві та перехідні по-

ложення» Закону України «Про вищу освіту». 
Після обговоренні за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   

УХВАЛИЛИ:  
1. Роботу Машинобудівного коледжу ДДМА у 2015 році за основними напрямками 

діяльності вважати задовільною. 
2. Директору коледжу, заступникам директора та завідувачам відділень при укладанні 

плану роботи на 2016 рік приділити увагу кадровому забезпеченню навчального процесу, 
забезпеченню якості знань студентів, профорієнтаційній роботі щодо формування контингенту 
за спеціальностями на 2016 рік. 

Термін:01.02.2016 року 
3. Звіти про хід виконання планів роботи циклових комісій заслухати на засіданні 

адміністративної ради. 
Термін: вересень 2016 року 
Відповідальний: директор коледжу. 
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ІV.  СЛУХАЛИ: Про роботу Дружківського технікуму ДДМА у 2015 році та задачі на 2016 рік 
 

Директор ДТ ДДМА Баштовий В.П., Вчена Рада відзначив, що робота технікуму у 2015 
році була спрямована на виконання Указів Президента, Законів України, Постанов Кабінету 
Міністрів України, МОН України, рад академії та директорів технікумів. 

Відмітивши, що звід щодо роботи технікуму було заслухано та схвалено на зборах коле-
ктиву, зупинився на основних підсумках щодо кадрового забезпечення, навчально-методичної 
роботи, виховної роботи, працевлаштуванню випускників, профорієнтаційній роботі й форму-
ванню контингенту студентів, соціальній роботі та фінансово-господарській діяльності. 

Акцентував, що технікум планує: 
1. Продовжувати співпрацю з кафедрами академії з організації науково-дослідної роботи й ро-
боти зі студентами, які планують продовжувати навчання в академії. 
2. Забезпечити якісне проходження студентами виробничих практик на промислових підприєм-
ствах України. 
3. Проводити систематичну роботу щодо збереження контингенту студентів технікуму. 
4. Створити умови для ефективного використання матеріально-технічної бази технікуму, її по-
новлення з метою забезпечення якісної практичної підготовки випускників. 
5. Удосконалити роботу з ліквідації дебіторської заборгованості за доходами. 
6. Розробити план дій щодо реалізації вимог пп. 5-6 розділу XV «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про вищу освіту». 
 Головуючий звернувся до членів вченої ради з питанням щодо зауважень та пропозицій 
до проекту рішення. Пропозицій на надійшло  

За підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу Дружківського технікуму ДДМА у 2015 році за основними напрямками діяль-
ності вважати задовільною. 

2. Директору технікуму, заступникам директора та завідувачам відділень на підставі 
критичного аналізу результатів діяльності технікуму розробити план роботи на 2016 рік. Особ-
ливу увагу приділити забезпеченню якості навчального процесу, практичної підготовки та збе-
реженню контингенту студентів, профорієнтаційній роботі щодо формування контингенту абі-
турієнтів за спеціальностями на 2016 рік. 

Термін: 12.02.2016 року. 
3. Звіти про хід виконання планів роботи циклових комісій заслухати на засіданні адмі-

ністративної ради. 
   Термін: вересень 2016 р. 
   Відповідальні: директор технікуму. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: Про виконання рішень Вченої ради та наказів по академії 
Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що у першому півріччі 2015-2016 навчально-

го року Вченою радою проведено 4 засідання, на яких розглянуто 35 питань. По тим, що стосу-
ються основних напрямів роботи академії підготовлені та прийняті рішення. Рішення Вченої 
ради введені в дію відповідними наказами (№ 88 від 06.10.2015 р., № 98 від 11.11.2015 р., № 106 
від 14.12.2015 р., № 112 від 31.12.2015 р). 9 викладачів академії рекомендовано до присвоєння 
вченого звання доцента, 6 з них вже отримали атестати на підставі наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15.12.2015 № 1291.  

Всього з 1 липня 2015 року видано 47 наказів по академії.  
Кожним наказом визначені завдання, виконавці і терміни виконання, а також визначені 

посадові особи, відповідальні за контроль виконання наказів. 
Звіти про виконання заходів постійно заслуховуються на засіданнях ректорату та Вчених 

радах факультетів. При звітуванні кафедр, факультетів і структурних підрозділів академії аналі-
зується їх виконавча дисципліна. Більшість наказів і розпоряджень виконуються відповідно до 
встановлених термінів. 

Головуючий звернувся до членів вченої ради з питанням щодо зауважень та пропозицій 
до проекту рішення. Пропозицій на надійшло  

За підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛА:  Визнати, що робота підрозділів по виконанню рішень Вченої ради та на-

казів по академії є задовільною.  
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V.  СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання  
Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісія рекомендує до видання збірник нау-

кових праць 
 Студентський вісник ДДМА. – 2015 р. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання збірник наукових праць 

 Студентський вісник ДДМА. – 2015 р. 
 
Голова Вченої ради 
професор  В. Д. Ковальов 
Вчений секретар 
доцент О. М. Кулік  
 


