
  П Р О Т О К О Л  № 7 
Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 
31 березня 2016 р. 

Голова засідання –голова Вченої ради, 
ректор, професор Ковальов В. Д. 
 
Вчений секретар 
доцент Кулік О.М. 

Присутні: 
Члени Вченої ради – 54 особи 
(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний 

І. Присвоєння Почесних звань ДДМА 
Доповідач : Фесенко А. М. 

ІІ. Підсумки конкурсів ДДМА 
Доповідач :Фесенко А. М.  

ІІІ. Про реорганізацію системи заочного навчання в ДДМА . 
Доповідач: Фесенко А. М. 

ІV Розгляд і затвердження нової редакції Статуту ДДМА, Положень про машинобудівних 
коледж і Дружківський технікум. 

Доповідач: Мілявський М. Ю. 
V Про розміщення власних надходжень в банківських установах на депозитних рахунках 

Доповідач: Цюпа І. А. 
VІ Затвердження навчальних планів спеціальностей. 

Доповідач: Рижиков М. С. 
VІІ Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій. 

Доповідач: Сушко В. М. 
VІІІ Рекомендації до видання  

Доповідач : Фесенко А. М. 
 
І. СЛУХАЛИ: Присвоєння Почесних звань ДДМА 

Проректор Фесенко А. М. доповів, що відповідно до Положення про присвоєння 
Почесних звань ДДМА комісія вносить пропозицію про присвоєння Почесних звань ДДМА по 
номінаціям наступним кандидатурам: 

 заслужений професор – Ковальов Віктор Дмитрович; ректору ДДМА 
 почесний професор – Коновалова Світлана Олексіївна; доценту кафедри хімії та охо-

рони праці 
 заслужений викладач – Макшанцев Владислав Геннадійович; доценту кафедри авто-

матизації виробничих процесів 
  заслужений працівник – Пересадько Алла Дмитрівна; інспектору навчального відділу 
  почесний доктор – Драгобецький Володимир В’ячеславович. - доктору технічних на-

ук, професору, зав. кафедрою технології машинобудування Кременчузського націона-
льного університету ім. М. Остроградського   

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) запропоновані кандидатури 
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» – 54, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол, щодо результатів таємного голосування при присвоєнні Почесного звання 
Заслужений професор ДДМА затвердити. 
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2. За підсумками таємного голосування («за» – 54, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти Почесне звання Заслужений професор ДДМА Ковальову Віктору 
Дмитровичу. 

3. За підсумками відкритого голосування («за» – 54, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протоколи, щодо результатів таємного голосування при присвоєнні Почесного звання 
Почесний професор ДДМА затвердити. 

4. За підсумками таємного голосування («за» – 54, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти Почесне звання Почесний професор ДДМА Коноваловій Світлані 
Олексіївні. 

5. За підсумками відкритого голосування («за» – 54, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протоколи, щодо результатів таємного голосування при присвоєнні Почесного звання 
Заслужений викладач ДДМА затвердити. 

6. За підсумками таємного голосування («за» – 54, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти Почесне звання Заслужений викладач ДДМА Макшанцеву Владиславу 
Геннадійовичу. 

7. За підсумками відкритого голосування («за» – 54, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протоколи, щодо результатів таємного голосування при присвоєнні Почесного звання 
Заслужений працівник ДДМА затвердити. 

8. За підсумками таємного голосування («за» – 54, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти Почесне звання Заслужений працівник ДДМА Пересадько Аллі Дмитрівні. 

9. За підсумками відкритого голосування («за» – 54, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протоколи, щодо результатів таємного голосування при присвоєнні Почесного звання 
Почесний доктор ДДМА затвердити. 

10. За підсумками таємного голосування («за» – 54, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти Почесне звання Почесний доктор ДДМА Драгобецькому Володимиру 
В’ячеславовичу. 

 
ІІ СЛУХАЛИ: Підсумки конкурсів ДДМА 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що відповідно до Положень про конкурси 
ДДМА комісія вносить пропозиції про визнання переможцями по номінаціям, та оголосив 
підсумки конкурсів.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ: За багаторічну сумлінну роботу, плідну науково-педагогічну діяльність, вели-
кий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розбудову Донбаської 
державної машинобудівної академії (ДДМА), з нагоди 63 річниці КІІ-ДДМА 

1 Клопотати перед Міністерством освіти і науки (МОН) України про нагородження 
заохочувальними відомчими відзнаками таких співробітників: 

1.1 Подякою МОН України: 
Жарікова Сергія Володимировича - старшого викладача кафедри обладнання і тех-

нології зварювального виробництва 

Загребельного Сергія Леонідовича - завідувача кафедри інформатики і інженерної 
графіки 

Кінденка Миколу Івановича - доцента кафедри основ проектування машин 

Мельника Максима Сергійовича - доцента кафедри комп’ютеризованих мехат-
ронних систем, інструменту і технологій  

Суботіна Олега Володимировича - доцента кафедри автоматизації виробничих 
процесів 

 
 
1.2 Нагрудним знаком «За наукові і освітні досягнення»: 

Мироненка Євгенія Васильовича - декана факультету економіки та менеджменту 
Турчаніна Михайла Анатолійовича - проректора з наукової роботи, управління розви-

тком та міжнародних зв’язків 
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Фесенка Анатолія Миколайовича - першого проректора, проректора з науково-
педагогічної та методичної роботи 

 
2. Клопотати перед Донецькою облдержадміністрацією про нагородження: 

2.1 Почесною грамотою: 
Дьяченка Юрія Григоровича - старшого викладача кафедри технології і облад-

нання ливарного виробництва 
Куліка Олександра Миколайовича - доцента кафедри автоматизованих металургій-

них машин та обладнання 
Мельникова Олександра Юрійовича - доцента кафедри інтелектуальних систем прийн-

яття рішень 
Федорова Миколу Миколайовича - доцента кафедри технології і обладнання ливар-

ного виробництва 
2.2 Подякою: 

Колесова Сергія Володимировича - доцента кафедри обліку і аудиту 
Сташкевича Ігоря Ігоровича - старшого викладача кафедри комп’ютерно-

інформаційних технологій 
Фоміченко Інну Петрівну - доцента кафедри менеджменту 

2.3 Листом-подяки: 
Антоненко Яну Сергіївну - асистента кафедри комп’ютеризованих мехат-

ронних систем, інструменту і технологій 
Волкова Дмитра Анатолійовича - доцента кафедри обладнання і технології зварю-

вального виробництва 
Коротенка Євгена Дмитровича - завідувача кафедри мовної підготовки 
Нечволоду Людмилу Володимирівну - доцента кафедри інтелектуальних систем при-

йняття рішень 
3. Клопотати перед департаментом освіти Донецької облдержадміністрації про на-

городження Почесною грамотою: 
Дорохова Миколу Юрійовича  - доцента кафедри підйомно-транспортних машин 
Клімченкової Наталії Валеріївни - доцент кафедри електромеханічних систем ав-

томатизації 
Кошового Анатолія Дмитровича - доцента кафедри обладнання і технології зварю-

вального виробництва 
Шарапи Світлани Володимирівни - начальника відділу з виховної роботи студентів 

4. Клопотати перед управлінням у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадмініс-
трації про нагородження Почесною грамотою: 
Абдулова Олександра Радіковича - доцента кафедри технології і обладнання ли-

варного виробництва 
Беш Андрія Миколайовича - старшого викладача кафедри електромеханіч-

них систем автоматизації 
Гореславця Андрія Миколайовича - асистента кафедри інтелектуальних систем 

прийняття рішень 
Калініченка Володимира Васильовича - доцента кафедри комп’ютеризованих мехат-

ронних систем, інструменту і технологій 
Мілявського Михайла Юрійовича - доцента кафедри обліку і аудиту 

5. Клопотати перед управлінням з питань фізичного виховання і спорту Донецької обл-
держадміністрації про нагородження Почесною грамотою: 
Єрмоленко Олександра Вікторовича - викладача кафедри фізичного виховання 
Мартюхіну Наталію Олегівну - студентку групи МВС-11-1м 
Тимошенка Володимира Валерійовича - старшого викладача кафедри фізичного вихо-

вання 
6. Клопотати перед Краматорським міськвиконкомом про нагородження: 

6.1 Почесною грамотою міського голови м. Краматорська: 
Алтухова Олександра Валерійовича - старшого викладача кафедри комп’ютерно-

інформаційних технологій 
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Коновалову Світлану Олексіївну - доцента кафедри хімії та охорони праці 
Чумак Олену Олександрівну - старшого викладача кафедри вищої математики 

 
6.2 Подякою міського голови м. Краматорська: 

Богдана Михайла Петровича - старшого викладача кафедри комп’ютерно-
інформаційних технологій 

Налиповича Володимира Микола-
йовича 

- навчального майстра кафедри підйомно-
транспортних машин 

Шубної Олени Василівни - доцента кафедри менеджменту 
7. Клопотати перед відділом молоді та спорту Краматорської міської ради про наго-

родження Почесною грамотою: 
Лінкевича Сергія Артуровича - інженера відділу ТЗН 
Мусієнко Костянтина Ігоровича - студента групи ЕП-14-1 
Пономарьова Максима Анатолійовича - студента групи ІТ-11-1м 
Сорокіна Юрія Сергійовича - старшого викладача кафедри фізичного вихо-

вання 
Чернятіна Євгенія Дмитровича - студента групи ТМ-13-1 

8. Нагородити почесним знаком Академії «За заслуги»: 
Гузенка Віталія Семеновича - професора кафедри комп’ютеризованих мехат-

ронних систем, інструменту і технологій 

Тарасова Олександра Федоровича - завідувача кафедри комп’ютерно-інформаційних 
технологій 

9. Внести запис до Книги пошани Академії про таких працівників: 
Крупка Валерія Григоровича - доцента кафедри підйомно-транспортних ма-

шин 
Лузана Анатолія Олександровича - завідувача кафедри філософії та соціально-

політичних наук 
Макаренко Наталії Олексіївни - завідувача кафедри обладнання і технології 

зварювального виробництва 
Наливайка Олександра Михайловича - доцент кафедри електромеханічних систем ав-

томатизації 
Приходька Олега Вікторовича - старшого викладача кафедри технології і обла-

днання ливарного виробництва 
Шевченка Олександра Миколайовича - доцента кафедри фінансів 

10. Нагородити Почесною грамотою Донбаської державної машинобудівної академії 
таких співробітників Академії: 
Алексєєву Віру Іванівну - провідного бібліографа 
Артем’єву Ірину Володимирівну - інженера-програміста ІСЦ 
Березовську Ярину Костянтинівну - асистента кафедри комп’ютеризованих мехат-

ронних систем, інструменту і технологій 
Білозьорцеву Зою Олександрівну - бібліотекара 
Богданову Ліну Михайлівну - доцент кафедри комп’ютерно-інформаційних 

технологій 
Борисову Світлану Євгенівну - доцента кафедри фінансів 
Гетьманенко Юлію Олександрівну - доцента кафедри фінансів 
Голуба Дениса Михайловича - асистента кафедри обладнання і технології 

зварювального виробництва 
Донченка Євгена Івановича - старшого викладача кафедри автоматизації 

виробничих процесів 
Дудченко Олену Олександрівну - редактора РВВ 
Задераку Сергія Юрійовича - інженера відділу ТЗН 
Івченкову Олену Юріївну - доцента кафедри інтелектуальних систем при-

йняття рішень 
Карнаух Олену Володимирівну - інспектора факультету інтегрованих техноло-

гій і обладнання 
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Квашніна Валерія Олеговича - доцента кафедри електромеханічних систем 
автоматизації 

Кузнецову Олену Володимирівну - заступника головного бухгалтера 
Кузнецову Олену Сергіївну - інспектора факультету машинобудування 
Малигіну Світлану Валеріївну - доцента кафедри інформатики і інженерної 

графіки 
Марченко Ганну Андріївну - помічника начальника відділу з організації ви-

ховної роботи зі студентами 
Мирошниченко Ольгу Іванівну - старшого лаборанта кафедри вищої математи-

ки 
Нікіту Ганну Юріївну - заступника завідувача навчального відділа 
Онищука Сергія Григоровича - доцента кафедри технології машинобудування 
Сафронова Леоніда Олександровича - навчального майстра кафедри технології і об-

ладнання ливарного виробництва 
Суслову Вікторію Валеріївну - старшого інспектора відділу кадрів 

 
11. Оголосити подяку таким працівникам: 

Брус Маргариті Володимирівні - асистенту кафедри інформатики і інженерної 
графіки 

Васильєвій Ірині Вікторовні - лаборанту кафедри фізики 
Величко Олені Вікторівні - інспектору канцелярії 
Гвоздю Олексію Івановичу - навчальному майстру кафедри обробки металів 

тиском 
Герасимовій Катерині Григорівні - інспектору факультету економіки та менеджмен-

ту 
Єрфорт Ользі Юріївні - бухгалтеру 
Кірієнко Тетяні Вікторівні - асистенту кафедри електромеханічних систем 

автоматизації 
Коваленко Любові Олександрівні - завідувачу відділом бібліотеки 
Ковальовій Ользі Павловні - інспектору факультету машинобудування 
Корсуну Владіславу Анатолійовичу - асистенту кафедри технології і обладнання ли-

варного виробництва 
Красильніковій Еммі Михайлівні - головному бібліотекару 
Купріковій Анні Вікторівні - спеціалісту відділу технічних засобів навчання 
Лінкевичу Сергію Артуровичу - інженеру відділу технічних засобів навчання 
Нестеренко Олені Олександрівні - лаборанту кафедри підйомно транспортних ма-

шин і обладнання 
Озерській Інні В’ячеславівні - лаборанту кафедри комп’ютерно-

інформаційних технологій 
Пальцевій Вікторії Віталіївні - лаборанту кафедри інтелектуальних систем 

прийняття рішень 
Сердюковій Ользі Анатоліївні - інспектору факультету автоматизації машино-

будування та інформаційних технологій 
Сурженко Ользі Володимирівні - лаборанту кафедри хімії і охорони праці 
Ткаченко Катерині Анатольївні - спеціалісту відділу з організації виховної роботи 

зі студентами 
Третьяковій Світлані Володимирівні - оператору ІСЦ 
Федоровій Наталії Валеріївні - диспетчеру навчального відділу 
Чості Наталі Вікторівні - доценту кафедри основ проектування машин 
Шовтюк Тетяні Миколаївні - оператору редакційно-видавничого відділу 

 
 
12. За результатами конкурсу «Академія - кращі імена» визнати  

кращими працівниками ДДМА в 2015 році за номінаціями наступних працівників: 
12.1 Кращий завідувач кафедри і кращий голова циклової комісії: 

Тарасов Олександр Федорович - завідувач кафедри комп’ютерно-
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інформаційних технологій 
13.2 Кращий викладач гуманітарних дисциплін: 

Кваша Олександр Павлович - доцент кафедри філософії та соціально-
політичних наук 

Лютий Олександр Олександрович - викладач МК ДДМА 
Шишкова Ольга Георгіївна - викладач ДТ ДДМА 

12.3 Кращий викладач фундаментальних дисциплін: 
Воскобойникова Оксана Іванівна - викладач МК ДДМА 
Кінденко Микола Іванович - доцент кафедри основ проектування 

машин 
Коваленко Тетяна Іванівна - викладач ДТ ДДМА 

12.4 Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін: 
Задорожній Микола Олексійович - доцент кафедри електромеханічних сис-

тем автоматизації 
Крьока Світлана Вікторівна - викладач ДТ ДДМА 
Пасько Марина Миколаївна - викладач МК ДДМА 

 
12.5 Кращий викладач економічних дисциплін: 

Войцеховська Катерина Олександрівна - викладач МК ДДМА 
Єрфорт Ірина Юріївна - доцент кафедри економіки підприємст-

ва 
12.6 Кращий науковець: 

Клименко Галина Петрівна - завідувач кафедри автоматизації виро-
бничих процесів 

12.7 Кращий молодий науковець: 
Жбанков Ярослав Геннадійович - докторант кафедри обробки металів ти-

ском 
12.8 Кращий винахідник року: 

диплом 1-го ступеню Корчак Олена Сергіївна - докторант кафедри МПФ 
диплом 2-го ступеню Ковалевський Сергій 
Вадимович 

- завідувачу кафедри технології маши-
нобудування 

диплом 3-го ступеню Гринь Олександр  
Григорович 

- декан ФІТО 

12.9 Кращий винахідник року серед молодих вчених: 
диплом 1-го ступеню Алієва Лейла Іграмотді-
нівна 

- докторант кафедри ОМД 

диплом 2-го ступеню Руденко Наталія Олек-
сандріна  

- старший викладач кафедри МПФ 

диплом 3-го ступеню Жбанков Ярослав Гена-
дійович 

- докторант кафедри ОМД 

13. За результатами конкурсів  визнати кращими студентами ДДМА  
в 2015 році за номінаціями наступних студентів: 

13.1 Кращий студент факультету 
Ковляшенко Юлія Юріївна студентка групи МВС-11-1м (МФ) 
Коляденко Артем Віталійович студент групи ОТП 12-1 (ФІТО) 
Комісаров Костянтин Михайлович студент групи СМ-12-1 (ФАМІТ) 
Пилипенко Олена Едуардівна студентка групи ОА-12-1 (ФЕМ) 

13.2 Кращий студент ДДМА 
Комісаров Костянтин Михайлович студент групи СМ-12-1 

 
 
 
 
13.3 Кращий студент в галузі НДР : 

13.3.1 У номінації «Технічні науки» 
диплом 1-го ступеню 
Комісаров Костянтин Михайлович 

 
студент групи СМ-12-1 
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диплом 2-го ступеню  
Денисова Світлана Олександрівна 

 
студентка групи СМ-11м 

диплом 3-го ступеню  
Коляденко Артем Віталійович 

 
студент групи ОТП 12-1 

13.3.2 У номінації «Економічні науки» 
диплом 1-го ступеню  
Коробка Ірина Сергіївна 
 

 
студентка групи ОА-14т 

диплом 2-го ступеню  
Кісіль Ольга Віталіївна 

 
студентка групи ФК-11м 

диплом 3-го ступеню                                           
Пилипенко Олена Едуардівна 

 
студентка групи ОА-12-1 

13.4 Краща студентська група академії 
1-е місце  -  група ІТ 13-2 - староста групи  

Рибалко Марина Ігорівна 
2-е місце - група МН-11-1м - староста групи  

Донська Юлія Валеріївна 
3-е місце - група ОТП 12-1 - староста групи  

Коляденко Артем Віталійович 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію системи заочного навчання в ДДМА . 

Перший проректор Фесенко А.М. доповів, що впровадження дистанційних технологій 
навчання у системі вищої освіти України має велике значення в умовах тотальної інформати-
зації всіх сфер діяльності суспільства. 

Передумовами впровадження дистанційного навчання в академії є реалізація у навчаль-
ному процесі принципів комп’ютеризації і інформатизації, а головним чином те, що без засто-
сування дистанційної форми академія втрачає значну частку сегменту ринку освітніх послуг, 
яку вона займала на базі колишніх навчально-консультаційних центрів. 

Метою дистанційного навчання в академії є надання освітніх послуг шляхом застосуван-
ня у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями (спеціальностями), згідно з чинними державними стандартами 
освіти. 

Реорганізація системи заочного навчання в академії і поетапне впровадження дистанцій-
них технологій у навчальному процесі дозволить вирішити ряд актуальних і стратегічно важ-
ливих для академії задач: 

1. Збереження існуючого контингенту студентів і подальше його поповнення під час 
нового прийому. 

2. Створення для студентів привабливих і зручних в організаційному плані умов 
навчального процесу, а саме: 

- можливість навчання в межах свого населеного пункту з мінімальною кількістю 
обов’язкових відвідувань академії; 

- можливість навчання з будь-якого місця, де є мережа Інтернет; 
- можливість навчання в будь-який зручний час (веб-ресурси для дистанційного вивчен-

ня навчальних дисциплін є відкритими для доступу цілодобово); 
- можливість оперативного отримання консультацій з боку провідних викладачів акаде-

мії. 
3. Можливість створення в інших містах регіону на базі технікумів і коледжів відокрем-

лених структурних підрозділів ДДМА – локальних (регіональних) центрів дистанційного на-
вчання, як альтернативи ліквідованим НКЦ, що забезпечить: 

- можливість навчання студентів без необхідності відвідування академії (за винятком пі-
дсумкової державної атестації), коли складання студентами підсумкового контролю (сесій) 
здійснюється на базі локального центру, згідно із затвердженим в академії розкладом, за учас-
тю виїзних комісій з числа професорсько-викладацького складу академії або окремих викла-
дачів, які викладають відповідні дисципліни; 
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- організацію більш ефективної профорієнтаційної роботи серед студентів і випускників 
технікумів (коледжів) із залученням окремих співробітників технікумів (коледжів), які будуть 
залучатись для роботи у локальних центрах дистанційної освіти; 

- можливість організації і проведення на базі локального центру виїзних фахових вступ-
них випробувань за участю представників приймальної комісії і відповідних фахових комісій з 
числа викладачів академії у терміни, встановлені Правилами прийому до ДДМА (для прийому 
осіб, що отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра). 

4. Залучення до навчання в академії за дистанційною формою специфічних категорій 
абітурієнтів, які мають потребу в одержанні вищої освіти, але не мають можливості навчатись 
за традиційними очною чи заочною формами навчання, а саме: 

- осіб, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних населених пунктах; 
- осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях; 
- осіб, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами м. Краматорська; 
- громадян України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном; 
- осіб, які за станом здоров’я мають обмежені можливості пересування; 
- осіб, які паралельно навчаються в інших освітніх закладах. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити «Тимчасове положення про організацію навчального процесу за дистан-

ційною формою навчання у Донбаській державній машинобудівній академії». 
2. Рекомендувати ректорату: 

2.1. Створити в академії з 01.05.2016 р. Центр дистанційної і заочної освіти і його лока-
льні центри, як відокремлені структурні підрозділи в містах: Дружківка, Костянтинівка, Доб-
ропілля. 

 2.2. Призначити в.о. директора Центру дистанційної і заочної освіти Федорова М. М. та 
в.о. заступника директора Кінденко М. І. 

 2.3. Перевести з 01.07.2016 р. всіх студентів академії, що навчаються за заочною фор-
мою до Центру дистанційної і заочної освіти. 

 3. В.о. директора Центру дистанційної і заочної освіти до 01.05.2016 р. розробити і пе-
редати в ректорат: 

- проект положення про Центр дистанційної і заочної освіти; 
- проект положення про локальні центри, як відокремлені структурні підрозділи; 
- проект штатного розкладу Центру дистанційної і заочної освіти та його локальних 

центрів; 
- плани розвитку матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення дистан-

ційної форми навчання. 
4. Головному бухгалтеру внести з 01.05.2016 р. відповідні зміни до штатного розкладу 

співробітників академії з метою забезпечення якісної роботи Центру дистанційної і заочної 
освіти. 
 
ІV. СЛУХАЛИ:  Розгляд і затвердження нової редакції Статуту ДДМА, Положень про 

машинобудівний коледж і Дружківський технікум. 

Доцент Мілявський М. Ю. доповів що пп. 7.1 розділу XV (Прикінцеві та перехідні 
положення) Закону про вищу освіту рекомендує вищим навчальним закладам протягом двох 
років привести тип і статути навчальних закладів у відповідність із цим Законом. Проект нової 
редакції Статуту ДДМА та Положень про машинобудівний коледж і Дружківський технікум 
розповсюджено електронною поштою по підрозділам академії. Суттєвих зауважень не 
поступило. Запропонував затвердити нову редакцію. 

 
 
Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити нової редакції Статуту ДДМА. 
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2. Затвердити Положення про машинобудівний коледж ДДМА. 
3. Затвердити Положення про Дружківський технікум ДДМА. 

 
V. СЛУХАЛИ:  Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг Донбаською державною машинобудівною академією, на депозитних 
рахунках в установах банків державного сектору економіки. 

Головний бухгалтер Цюпа І.А. доповіла, що відповідно до вимог ст..13 Бюджетного ко-
дексу України, Постанови КМУ від 26 серпня 2015 р. № 657 «Про затвердження Порядку роз-
міщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) 
рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг» та п. 9 ст. 70 Закону України «Про вищу осві-
ту», академія має можливість в 2016 році розмістити на депозитному рахунку в банківській 
установі, яка визначається на конкурсній основі, тимчасово вільні бюджетні кошти спеціаль-
ного фонду. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг Донбаською державною машинобудівною академією, 
на депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки 
 
VІ. СЛУХАЛИ:  Затвердження навчальних планів спеціальностей. 

Помічник ректора Рижиков М. С. доповів, що кафедрами розроблено навчальні плани 
спеціальностей. Запропонував їх затвердити. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ: Затвердити навчальні плани спеціальностей.  
 
VІI. СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій для студентів 

на третій триместр 2015-2016 навчального року. 
Інформація: начальника навчального відділу Сушко В.М.  

1. Про підтвердження іменних стипендій: 
1) стипендії Президента України: 

 Чередніченко А.П. гр. АВП-12-1 
 Ларічкіну О.В. гр. АВП - 13-1 
 Комісарову К.М. гр. СМ-12-1 

2) стипендії Верховної Ради України: 
 Віннікову А.О. гр. ІТ-12-1 
 Нагієву М.І. гр. ОТП-12-1 

3) соціальної стипендії Верховної Ради: 
 Сегін В.В. гр. гр. ПТМ-12-1 

4) стипендії ПАТ «НКМЗ»: 
 Зубцовій Є.С. гр. МВС-12-1 
 Кондратюк О.О. гр. АВП-11-1 
 Ананьєву М.С. гр. АВП-12-1 
 Кльованик Д.С. гр. АВП-11-1 
 Ладизі Є.В. гр. ПТМ-11-1 
 Глущенко Ю.В. гр. ЗВ-12-1 
 Кулік Р.Ю. гр. ТМ-11-1 
 Мелехову В.Ю. гр. МО-12-1 
 Коляденко А.В. гр. ОТП-12-1 
 Журавльовій А.М. гр. ТМ-12-1 
 Сайко Ю.С. гр. ЛВ-14-1т 

5) стипендії Вченої Ради ДДМА: 
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 Зеліку М.С. гр. МВС-11м 
 Буханцову Д.О. гр. ПТМ-11м 
 Собчук А.Г. гр. ЕП-13-1 
 Лінник В.В. гр. ЕП-12-1 
 Бєлік Т.С. гр. СМ-13-1 
 Рибалко М.І. гр. ІТ-13-1 
 Булигі В.С. гр. СМ-14-1 
 Третьяк О.С. гр. ПТМ-11м 

 
2. Про призначення іменних стипендій: 

1) стипендії Вченої Ради ДДМА: 
- Калініній О.М. гр. ОА-11-1 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   
УХВАЛИЛИ:  

Призначити іменні стипендії: 

1) стипендії Президента України: 
 Чередніченко А.П. гр. АВП-12-1 
 Ларічкіну О.В. гр. АВП - 13-1 
 Комісарову К.М. гр. СМ-12-1 

2) стипендії Верховної Ради України: 
 Віннікову А.О. гр. ІТ-12-1 
 Нагієву М.І. гр. ОТП-12-1 

3) соціальної стипендії Верховної Ради: 
 Сегін В.В. гр. гр. ПТМ-12-1 

4) стипендії ПАТ «НКМЗ»: 
 Зубцовій Є.С. гр. МВС-12-1 
 Кондратюк О.О. гр. АВП-11-1 
 Ананьєву М.С. гр. АВП-12-1 
 Кльованик Д.С. гр. АВП-11-1 
 Ладизі Є.В. гр. ПТМ-11-1 
 Глущенко Ю.В. гр. ЗВ-12-1 
 Кулік Р.Ю. гр. ТМ-11-1 
 Мелехову В.Ю. гр. МО-12-1 
 Коляденко А.В. гр. ОТП-12-1 
 Журавльовій А.М. гр. ТМ-12-1 
 Сайко Ю.С. гр. ЛВ-14-1т 

5) стипендії Вченої Ради ДДМА: 
 Зеліку М.С. гр. МВС-11м 
 Буханцову Д.О. гр. ПТМ-11м 
 Собчук А.Г. гр. ЕП-13-1 
 Лінник В.В. гр. ЕП-12-1 
 Бєлік Т.С. гр. СМ-13-1 
 Рибалко М.І. гр. ІТ-13-1 
 Булигі В.С. гр. СМ-14-1 
 Третьяк О.С. гр. ПТМ-11м 
 Калініній О.М. гр. ОА-11-1 

 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання.  

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісії рекомендують до видання збірники 
наукових праць, монографія та навчальні посібники з номером ISBN. 
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Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання: 
збірники наукових праць 

 ОМД – №1 (42).  – 2016. 
 Матеріали регіональної наукової конференції студентів «Математика у машинобу-

дівній академії ХХІ сторіччя», 18-22 квітня 2016 р. 
монографія 

 Кошевой А. Д. Волков Д. А. Голуб Д. М. Листопад А. П. Кафедра оборудования и 
технологий сварочного производства им. В. М. Карпенко. Годы становления и раз-
вития : монография. 

навчальні посібники з номером ISBN 
 Нечволод Л. В., Івченкова О. Ю. Інтелектуальні системи прийняття рішень на про-

мислових підприємствах : навчальний посібник для студентів технічних спеціаль-
ностей. 

 Мельников О. Ю. Программирование и алгоритмические языки : навчальний посіб-
ник для студентів напряму «Системний аналіз». 

 Гітіс В. Б. Теория и практика применения нейронных сетей : навчальний посібник 
для студентів напряму «Системний аналіз». 

 Добикіна О.К., Касьянюк С.В., Мельник Г.В. Управління потенціалом підприємств : 
посібник. 

 Добикіна О.К., Мельник Г.В. Потенціал і розвиток підприємств : посібник. 
 Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Соціологія : курс лекцій для студентів усіх спеціальнос-

тей денної та заочної форм навчання. 
 Макшанцев В. Г., Люта А.В. Програмно-технічний комплекс «КОНТАР» : навчаль-

ний посібник для студентів спеціальності «Автоматизація та компютерно-
інтегровані технології» 

 
 
Голова Вченої ради 
професор  В. Д. Ковальов 
 
Вчений секретар 
доцент О. М. Кулік  


