
П Р О Т О К О Л  № 1 
Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 
м. Краматорськ 31 серпня 2020 р  
 
Голова засідання – голова Вченої ради, 
в.о.ректора, професор Ковальов В. Д. 
 
Вчений секретар 
доцент Кулік О.М. 

Присутні: 
Члени Вченої ради – 39 осіб. 
(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний. 
І. Обрання на посаду  

 професора кафедри менеджменту (балотується Шевченко Олена Олександрівна); 

 професора кафедри комп’ютерізованих мехатронних систем, інструментів і техно-
логій (балотується Гузенко Віталій Семенович). 

ІІ. Розгляд  

 Положення про підготовку та проведення виборів ректора Донбаської державної машино-
будівної академії 

 Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є нау-
ковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ре-
ктора ДДМА. 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДДМА.  

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДДМА. 
Доповідач: Подлєсний С.В. 

ІІІ. Про дозвіл наукового керівництва аспірантами та уточнення теми дисертаційної роботи. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

ІV. Підсумки виконання індивідуальних планів робіт аспірантів. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

 
І СЛУХАЛИ: Обрання на посаду  

 професора кафедри менеджменту (балотується Шевченко Олена Олександрівна); 

 професора кафедри комп’ютерізованих мехатронних систем, інструментів і техно-
логій (балотується Гузенко Віталій Семенович). 

Інформація ректора, професора Ковальова В. Д. щодо підсумків науково-педагогічної дія-
льності здобувачів. 

За підсумками відкритого голосування («за» - 39, «проти» - немає, «утримались» - немає) 
для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у складі – 
Олійник О. М., Сташкевич І. І., Єлецьких С. Я. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1 За підсумками відкритого голосування («за» – 39, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду професора кафедри 
менеджменту затвердити.  

2. За підсумками таємного голосування («за» – 36, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1) обрати 
на посаду професора кафедри менеджменту Шевченко Олену Олександрівну. 

3. За підсумками відкритого голосування(«за» – 39, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протокол щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду професора кафедри 
комп’ютерізованих мехатронних систем, інструментів і технологій затвердити. 

4. За підсумками таємного голосування («за» – 38, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає) 
обрати на посаду професора кафедри комп’ютерізованих мехатронних систем, інструментів і 
технологій Гузенко Віталія Семеновича. 



ІІ СЛУХАЛИ: Розгляд  

 Положення про підготовку та проведення виборів ректора Донбаської державної машино-
будівної академії 

 Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є нау-
ковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах рек-
тора ДДМА. 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДДМА.  

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДДМА. 
 
Голова організаційного комітету з проведення виборів ректора ДДМА, декан ФАМІТ доцент 

Подлєсний С. В. доповів, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних ре-
комендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 
освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі пи-
тання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами), Статуту Донбаської 
державної машинобудівної академії розроблено ряд Положень, що визначають особливості ви-
борчої системи та порядку обрання ректора Донбаської державної машинобудівної академії. 
Проекти цих положень було розповсюджено електронною поштою. Зауваження, що поступили, 
враховані. Запропонував затвердити ці положення. 

 
За підсумками відкритого голосування («за» - 39, «проти» - немає, «утримались» - немає) 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Положення про підготовку та проведення виборів ректора Донбаської держав-

ної машинобудівної академії. 
2. Затвердити Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора ДДМА. 

3. Затвердити Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДДМА.  
4. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДДМА. 

 
ІІ СЛУХАЛИ:. Про дозвіл наукового керівництва аспірантами та уточнення теми дисертаційної 

роботи.  
ІІ.1 СЛУХАЛИ: Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків, 
професор Турчанін М. А., відповідно до п.24 “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти сту-
пеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах”, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., № 261, на підставі рішення засідань кафедр 
(КДіМПМ – протокол №14 від 18.05.20р.; КІТ – протокол №1 від 27.08.20р.; АВП – протокол 
№10 від 22.06.20р.; Менеджменту – протокол № 1 від 27.08.20р.), запропонував надати право на-
укового керівництва аспірантами  Сагайді П. І., Разживіну О. В., Ковалевській О. С та Фомічен-
ко І. П. 

За підсумками відкритого голосування («за» - 39, «проти» - немає, «утримались» - немає) 
УХВАЛИЛИ:  

надати право наукового керівництва аспірантами: 
- д.т.н., доценту кафедри комп’ютерних інформаційних технологій  Сагайді П.І. зі спеці-

альності 151 –  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
- к.т.н., доценту кафедри автоматизації виробничих процесів Разживіну О.В. зі спеціаль-

ності 151 –  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
- к.т.н., доценту кафедри комп’ютеризованих дизайн і моделювання процесів і машин 

Ковалевській О.С. зі спеціальності 131 – Прикладна механіка; 
- к.е.н., доценту кафедри менеджменту Фоміченко І.П. з соціально-економічного та 

управлінського напряму. 
 

ІІІ.2 СЛУХАЛИ: Про уточнення теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кан-
дидата наук здобувача Донченка Євгена Івановича (05.03.01 – процеси механічної обробки, верс-
тати та інструменти, науковий керівник к.т.н., доц., Сердюк О. О.) - «Дослідження і розробка за-
собів технічної діагностики збірних різців для важких токарних верстатів», затвердженої на засі-
данні Вченої ради ДДМА від 27 лютого 1997 року, протокол № 6. 



Інформація д.х.н., проф. Турчаніна М.А., проректора з наукової роботи, управління 
розвитком та міжнародних зв'язків  

За підсумками відкритого голосування («за» - 39, «проти» - немає, «утримались» - немає) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук здобувача Донченка Євгена Івановича (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти, науковий керівник к.т.н., доц., Сердюк О.О.)  у наступній редакції «Підвищення 
ефективності фрезерування на основі розробки та дослідження автоматизованої системи діагнос-
тики фрез». 
 

ІV. СЛУХАЛИ: Підсумки виконання індивідуальних планів робіт аспірантів.  
Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків, професор  

Турчанін М. А. доповів, що відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) №261  
від 23 березня 2016 р. кафедрами та радами факультетів обговорено підсумки виконання індиві-
дуальних планів робіт аспірантів. Запропонував погодитись з висновками кафедр та факультетів. 

За підсумками відкритого голосування («за» - 39, «проти» - немає, «утримались» - немає) 
УХВАЛИЛИ:  

1 Затвердити позитивно звіти про виконання індивідуальних планів роботи та перевести з 1 
вересня 2020 р. на 2-й рік навчання таких аспірантів: 

Торопченко Наталію Володимирівну 
Гузенка Данила Віталійовича 
Лещинського Ярослава Олеговича 
Єланську Наталію Миколаївну 
Перепелицю Владиславу Володимирівну 
Татаринову Наталю Григорівну 
Шапаренка Максима Сергійовича 
Коткову Віту Віталіївну 
Іванова Дмитра Сергійовича 
Моісєєву Анну Михайлівну 
Дементєєва Максима Вікторовича 
Коваленка Антона Валентиновича 
Худушину Олену Андріївну 
Сегіна Віталія Володимировича 
Гаркушу Сергія Анатолійовича 
Чернявського Антона Андрійовича 
Квашніна Владислава Валерійовича 
Юсову Катерину Миколаївни 
Гопція Дмитра Юрійовича 

2 Перевести з 1 вересня 2020 р. на 2-й рік навчання та рекомендувати звітувати повторно на 
раді факультету у вересні 2020 р. таким аспірантам: 

Карягіну Жану Геннадійовичу 
Головіній Лариси Миколаївні 
Попову Євгену Миколайовичу 
Анисимову Артуру Ігоровичу 
Попченко Ользі Юріївні 

3 Затвердити позитивно звіти про виконання індивідуальних планів роботи та перевести з 1 
вересня 2020 р. на 3-й рік навчання таких аспірантів: 

Приймакову Юлію Андріївну 
Урайчик Олену Сергіївну 
Житнікова Романа Юрійовича 
Кузенко Олесю Анатоліївну 
Шевцова Євгена Олеговича 
Захаренкова Дмитра Юрійовича, 
Хващинського Антона Станіславовича 
Вовненка Олександра Євгеновича 
Котляра Михайла Юрійовича 
Клочкова Родіона Ігоровича 



 


