
П Р О Т О К О Л  № 13 

Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 

м. Краматорськ 24 червня 2021 р.  
 

Голова засідання – голова Вченої ради, 

ректор, професор Ковальов В. Д. 
 

Вчений секретар 

доцент Кулік О.М. 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 42 особи. 

(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний. 
І. Про Положення про науково-дослідний сектор Донбаської державної машинобудівної академії. 

Доповідач: Турчанін М. А. 
ІІ. Про Положення про порядок організації наукової та науково-технічної діяльності в Донбась-

кій державній машинобудівній академії. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

ІІІ. Про Положення про організацію та проведення наукових заходів у Донбаській державній 
машинобудівній академії.  

Доповідач: Турчанін М. А. 
ІV. Про Положення про відділ аспірантури Донбаської державної машинобудівної академії.  

Доповідач: Турчанін М. А. 
V. Про Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти сту-

пеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі Донбаської державної машинобудівної академії. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

VІ. Про Положення про порядок проходження педагогічної практики здобувачами третього 
освітньо-наукового рівня (PhD) Донбаської державної машинобудівної академії. 

Доповідач: Турчанін М. А. 
VІІ. Про Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в 

аспірантурі Донбаської державної машинобудівної академії. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

VІІІ. Про Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 
Донбаської державної машинобудівної академії. 

Доповідач: Задорожня І. М. 
ІХ. Затвердження  правил прийому до ДДМА зі змінами та Порядку прийому для здобуття ви-

щої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. 

Доповідач: Дьяченко Ю. Г. 
Х. Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій  

Доповідач: Сушко В. М. 
ХІ. Рекомендації до видання 
ХІІ. Затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2021/2022 навчального року. 
 

І СЛУХАЛИ: Про Положення про науково-дослідний сектор Донбаської державної 

машинобудівної академії 
 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів, що проект Положення розповсюджено по підрозділам Академії електронною 

поштою. Подякував всім, хто виказав слушні зауваження. Всі вони враховані. Закликав затвер-

дити Положення. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про науково-дослідний сектор Донбаської державної ма-

шинобудівної академії. 



ІІ. СЛУХАЛИ: Про Положення про порядок організації наукової та науково-технічної діяльнос-

ті в Донбаській державній машинобудівній академії 
 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів, що проект Положення розповсюджено по підрозділам Академії електронною 

поштою. Закликав затвердити Положення. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок організації наукової та науково-технічної ді-

яльності в Донбаській державній машинобудівній академії 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Про Положення про організацію та проведення наукових заходів у Донбаській 

державній машинобудівній академії. 
 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів, що проект Положення розповсюджено по підрозділам Академії електронною 

поштою. Закликав затвердити Положення. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію та проведення наукових заходів у 

Донбаській державній машинобудівній академії. 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  Про Положення про відділ аспірантури Донбаської державної машинобудівної 

академії 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів, що проект Положення розповсюджено по підрозділам Академії електронною 

поштою. Зупинився на основних моментах Положення. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про відділ аспірантури Донбаської державної маши-

нобудівної академії. 

 

V СЛУХАЛИ: Про Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ви-

щої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі Донбаської державної машинобудів-

ної академії 
 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів основні моменти Положення. Закликав його затвердити 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобува-

чів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в аспірантурі Донбаської державної машино-

будівної академії. 

 
VІ СЛУХАЛИ: Про Положення про порядок проходження педагогічної практики здобувачами 
третього освітньо-наукового рівня (PhD) Донбаської державної машинобудівної академії. 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів основні моменти Положення. Закликав його затвердити 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок проходження педагогічної практики здобувача-

ми третього освітньо-наукового рівня (PhD) Донбаської державної машинобудівної академії. 

 
VІІ СЛУХАЛИ: Про Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-
софії (PhD) в аспірантурі Донбаської державної машинобудівної академії.  

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків Турча-

нін М. А. доповів основні моменти Положення. Закликав його затвердити 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (PhD) в аспірантурі Донбаської державної машинобудівної академії. 



VІІІ СЛУХАЛИ: Про Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників Донбаської державної машинобудівної академії. 

 

Начальник відділу із забезпечення якості освітньої діяльності Задорожня І. М. до-
повів основні моменти новою редакції Положення. Закликала його затвердити. 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників Донбаської державної машинобудівної академії. 

 
ІХ СЛУХАЛИ: Затвердження  правил прийому до ДДМА зі змінами та Порядку прийому для 
здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Ре-
спубліки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донець-
кої та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. 

 
Х СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій для здобувачів 

вищої освіти на перший семестр 2021-2022 навчального року. 
 

Інформація: начальника навчального відділу Сушко В.М. 
1. Про підтвердження іменних стипендій: 

1) стипендії Президента України: 

 Ковальчук О.С., гр. ЕСА-18-1; 

 Чоста К.С., гр. Пл-19-1. 
2) Стипендії Верховної Ради України 

 Касьянюк А.С., гр. КН-18-1;  

 Білинський В.Д., гр. КН-18-1. 
3) стипендії ПАТ «НКМЗ»: 

 Бахтін І.Д., гр. ПТМ-18-1; 

 Форемний Д.Є., гр. ЕСА-18-1. 
2. Про призначення іменних стипендій: 

1) стипендії Президента України: 

 Алтухов В.О., гр. КН-19-2; 

 Журавльов М.О., гр. КІ-19-1. 
Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати призначити іменні стипендії: 
1) стипендії Президента України: 

 Ковальчуку О.С., гр. ЕСА-18-1; 

 Алтухову В.О., гр. КН-19-2; 

 Журавльову М.О., гр. КІ-19-1. 

 Чості К.С., гр. Пл-19-1. 
2) Стипендії Верховної Ради України 

 Касьянюку А.С., гр. КН-18-1;  

 Білинському В.Д., гр. КН-18-1;  
3) стипендії ПАТ «НКМЗ»: 

 Форемному Д.Є., гр. ЕСА-18-1; 

 Бахтіну І.Д., гр. ПТМ-18-1. 
 

ХІ. СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання 

Голова вченої ради, професор Ковальов В. Д. доповів, що комісії рекомендують до видання  
збірники наукових праць та посібники з номером ISBN. 

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

 Перспективні технології, матеріали та обладнання в ливарному виробництві : матеріали 
VІІI міжнародної науково-технічної конференції, 21 – 24 вересня 2021 р. 



 Студентський вісник ДДМА. 2021р. 
навчальні посібники з номером ISBN: 

 Макаренко Н.О., Гринь О.Г., Кущій Г.М., Голуб Д.М., Пліс С.Г. Технологічне оснащення, 
гідравліка та гідропневмоприводи : посібник для студентів освітньо-професійної програми 
131 «Прикладна механіка» денної та заочної форми навчання.  

 Акимова О. В. Дью ділідженс діяльності підприємства : навчальний посібник. 

 Сімаков К.І. Управлінський облік та аналітичне забезпечення системи менеджменту : на-
вчальний посібник. 

 Гудима А. А., Акімова О. В. Організація обліку : навчальний посібник  

 Лазуткіна Ю. А. Англійська мова : навчальний посібник для поглибленого вивчення мови 
студентами спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» та «Палітологія». 

 
ХІ. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2021/2022 навчального 

року. 
 

Голова вченої ради, професор Ковальов В. Д. запропонував затвердити План роботи Вче-
ної ради на І півріччя 2021/2022 навчального року. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Вченої ради на І півріччя 2021/2022 навчального року: 

 

Порядок денний Доповідач Комісія 

 30 вересня 2021   
1  Підсумки прийому студентів в Акаде-

мію у 2021 році та основні напрямки 
профорієнтаційної роботи в 2021/2022 
навчальному році  

Фесенко А. М.  Дьяченко Ю.Г.,  
декани  факультетів. 

2 Підсумки прийому в аспірантуру і док-
торантуру в 2021 році 

Турчанін М.А., 
 

Дьяченко Ю.Г.,  
декани  факультетів. 

 28 жовтня 2021   
1 Результати дипломного проектування 

і задачі з удосконалення дипломних 
проектів і магістерських робіт 

Фесенко А. М. Кассов В. Д., 
Онищук С. Г. 
Тарасов О. Ф. 
Акімова О. В. 

2 Затвердження індивідуальних планів 
роботи аспірантів прийому 2021 року 

Турчанін М.А.  

 25 листопада 2021   

1 Про роботу з обдарованими студентами 
в 2020/21н. р. 

Турчанін М. А. Декани факультетів 

2 Затвердження правил прийому до 
ДДМА в 2022 році 

Дьяченко Ю. Г. Макуха О. М., 
Баштовий В. П. 

 30 грудня 2021   

1 Про виконання плану підготовки та 
захисту дисертацій в 2021 році 

Турчанін М. А. Декани факультетів 

2 Підсумки участі студентів ДДМА у 
Всеукраїнських студентських олімпіа-
дах в 2020/2021 навчальному році 

Турчанін М. А. Кассов В.Д.,  
Клименко Г.П, 

3 Затвердження кандидатур для призна-
чення іменних стипендій 

Сушко В. М. 
 

Декани  факультетів. 

4 Затвердження плану роботи  
на ІІ–е півріччя 2021/2022 навчального 
року. 

  

По надходженню матеріалів до Вченої ради: 

 обрання  на посаду завідуючого кафедрою; 



 


