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Голова засідання – голова Вченої ради, 

в.о.ректора, професор Ковальов В. Д. 

 

Вчений секретар 

доцент Кулік О.М. 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 35 осіб. 

(явочний лист додається до протоколу). 

Запрошена: доцент Ісікова Н. П. 

Порядок денний. 

І. Про внесення змін до Положень щодо підготовки та проведення виборів ректора Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

Доповідач: Подлєсний С.В. 

ІІ. Присвоєння вченого звання доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень (ба-

лотується Ісікова Наталiя Павлівна). 

ІІІ. Підсумки прийому студентів і аспірантів в Академію у 2020 році та основні напрямки проф-

орієнтаційної  роботи в 2020/2021 навчальному році.  

Доповідач: Фесенко А. М.  

ІV. Про підготовку до акредитації освітніх програм в 2020/2021 навчальному році  

Доповідач: Дорохов М. Ю.  

V. Про затвердження нової редакції ОПП «Галузеве машинобудування» кваліфікаційного рівня 

бакалавр.  

Доповідач: Дорохов М. Ю.  

VІ. Про уточнення тем дисертаційних робіт. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

VІІ. Рекомендації до видання  

Доповідач: Фесенко А. М.  

 

І СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положень про підготовку та проведення виборів ректора 

Донбаської державної машинобудівної академії та Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора ДДМА. 

Голова організаційного комітету з виборів ректора ДДМА С. В. Подлєсний доповів, що 

Положення щодо виборів ректора ДДМА, прийняті на минулому засіданні Вченої ради, скрупу-

льозно вивчалися членами організаційного комітету. Ними внесено пропозиції щодо уточнення 

деяких положень та усунення невизначеностей. Організаційний комітет на своєму засіданні ух-

валив ці зміни. Доповідач запропонував прийняти нову редакцію Положень. 
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити нову редакцію Положень: 

 Положення про підготовку та проведення виборів ректора Донбаської державної машино-

будівної академії; 

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Донбаської державної 

машинобудівної академії; 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Донбаської державної ма-

шинобудівної 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 Донбаської державної машинобудівної академії. 

 

ІІ СЛУХАЛИ: Присвоєння вченого звання доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття 

рішень (балотується Ісікова Наталiя Павлівна). 

Інформація в.о.ректора, професора Ковальова В. Д. щодо підсумків науково-педагогічної 

діяльності здобувача. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатуру Ісікової Наталiї 

Павлівни внесено до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 

складі Сташкевич І. І., Олійник О. М., Коваленко Л. О. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. За підсумками відкритого голосування («за» – 35, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при присвоєнні вченого звання доцента 

затвердити. 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 34, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1) 

присвоїти вчене звання доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Ісіковій 

Наталiї Павлівні. 

 

ІІІ. Підсумки прийому студентів і аспірантів в Академію у 2020 році та основні напрямки проф-

орієнтаційної  роботи в 2020/2021 навчальному році.  

Доповідач: Фесенко А. М.  

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Донбаської державної маши-

нобудівної академії (далі Академія) Фесенка А. М., вчена рада зазначає, що в Академії у 

2019/2020 навчальному році, як і в попередні роки, профорієнтаційна робота проводилась на 

закріплених наказом по Академії базах агітації. Ректоратом, відділом сприяння працевлашту-

ванню і профорієнтації (далі ВСПіП), факультетами, кафедрами, окремими викладачами з ме-

тою залучення абітурієнтів для вступу до Академії виконано значний комплекс заходів.  

Загальна кількість абітурієнтів, зарахованих на перший та перший прискорений курси 

денного відділення, зменшилась на 63 особи: з 450 осіб у 2019 році до 387 осіб у 2020 році. 

На перший курс денного відділення на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) до 

Академії зараховано на 46 осіб більше, ніж у 2019 році (251 студент у 2020 р. проти 205 студен-

тів у 2019 р.), в тому числі збільшилася кількість зарахованих до ДДМА абітурієнтів зі шкіл 

м. Краматорська (131 особа у 2020 році проти 105 осіб у 2019 році). Збільшенню кількості зара-

хованих до ДДМА на базі ПЗСО сприяло збільшення випуску одинадцятикласників зі шкіл м. 

Краматорська на 8,7% у порівнянні з 2019 роком, активна робота по залученню до навчання ка-

тегорії осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території та осіб, 

які мешкають на території проведення ООС через освітній центр «Донбас-Україна» (через за-

значений центр до Академії на денну форму навчання вступила 42 особа, на заочну форму – 5 

осіб), а також складна епідемічна ситуація в регіоні та Україні, яка привела до зменшення від-

току абітурієнтів з регіону до вищих закладів освіти інших міст України. 

Відповідно до державного замовлення на 2020 рік для категорії абітурієнтів денної фор-

ми навчання, які вступають на базі ПЗСО, Академією було отримано 344 бюджетних місця. На 

завершення вступної кампанії 2020 року залишилися незатребуваними 159 бюджетних місць. 

По-перше це пов’язано з необґрунтовано великою кількістю державного замовлення, яке значно 

перевищує подані Академією до МОН України пропозиції. По-друге це низький попит на такі 

спеціальності, як: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 014 Середня освіта 

(Математика), 102 Хімія.  



На перший курс Академії зараховано на 14 контрактників більше, ніж у 2019 році (66 

студентів у 2020 р. проти 52 студентів у 2019 р.), 28 – це студенти спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт», які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.  

У вступній кампанії 2020 року Академія проводила прийом студентів за спеціальністю 

073 Менеджмент на основі ПЗСО на ступінь «Молодший бакалавр». Завдяки чому на перший 

курс вступило 6 осіб: на денну форму навчання – 4 особи, на заочну форму навчання – 2. На-

вчання зазначеної категорії вступників здійснюється за рахунок фізичних або юридичних осіб. 

Проаналізувавши результати вступу на перший курс денного відділення, можна конста-

тувати, що з 20 випускових кафедр більш-менш повні групи першого курсу вдалося скомплек-

тувати лише на 6 кафедрах: КІТ, АВП, ФКіС, Менеджмент, ФБСтаС, ІСПР (10 і більше осіб). 

На інших кафедрах сформовані групи чисельністю 9 і менш осіб. На спеціальності кафедр Ма-

тематики та моделювання, АММО, ПТМ, КМСІТ, КДіМПМ, ПУА вступило лише 1, 2 студента 

або взагалі жодного. 

Незважаючи на усі зусилля з профорієнтаційної роботи, залишається тенденція вступу 

випускників загальноосвітніх шкіл міста Краматорська у вищі навчальні заклади інших міст 

(Київ, Харків тощо). У 2020 році із 1080 випускників 11-х класів шкіл м. Краматорська до 

ДДМА зараховано 131 особа, що складає 12,13 % (у 2019 році цей показник складав 11,3 %) 

(див. табл. 2). Непогані результати профорієнтаційної роботи у цьому році у кафедр, за якими 

закріплені ЗОШ № 11, 17, 18, 24, 30, 33. З цих шкіл до Академії у відсотковому еквіваленті було 

зараховано найбільший відсоток випускників. Такий відсотковий показник вдалося досягти за-

вдяки викладачам Академії, які працювали протягом року з випускниками вищезазначених 

шкіл у тому числі і в якості вчителів загальноосвітніх предметів.  

Слід зазначити, що зі шкіл № 2, 3, 19, 23, 31 (див. табл. 2) до Академії вступило лише по 

1 або 2 випускника, що потребує задля покращення результатів роботи більш відповідального 

ставлення до проведення профорієнтаційних заходів у цих школах, а також налагодження більш 

тісних контактів з педагогічним колективом шкіл, особливо з класними керівниками,  а також з 

батьками абітурієнтів і самими абітурієнтами.  

У 2020 році до Академії зараховано 7 медалістів, з яких 2 зі срібними й 5 із золотими ме-

далями.  

Кількість студентів першого курсу заочної форми навчання зменшилася у порівнянні з 

минулим роком на 8 осіб. У 2020 році їх кількість склала 21 особа (див. табл. 1). 

Максимальний конкурсний бал (без урахування балів осіб, які зараховані за квотою 1 і 2) 

першокурсників, з урахуванням балів ЗНО й середнього балу атестату у 2020 році на спеціаль-

ностях: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 

122 Комп’ютерні науки, 051 Економіка, 017 Фізична культура і спорт, складає більше 186 балів 

(див. табл. 3). Мінімальний прохідний конкурсний бал для вступу на бюджетні місця третій рік 

поспіль залишається на профільні технічні спеціальності і складає 125-127 балів, що є мініма-

льним дозволеним правилами прийому.  

Профорієнтаційна робота в регіоні в цілому залишається на слабкому рівні. Перешкодою 

проведення її на достатньому рівні з березня 2020 року по теперішній час є пандемія коронаві-

русної хвороби і як наслідок карантинні заходи потенційних баз агітації. Перелік міст та насе-

лених пунктів, випускники з яких зараховані до Академії наведено в таблиці 4.  

Другий рік поспіль на базі приймальної комісії успішно працює освітній центр «Донбас–

Україна». Протягом року проведено низку організаційних заходів щодо удосконалення роботи 

освітнього центру. У результаті роботи центру спільно із Ліцеєм №8 ім. Василя Стуса (ЗОШ № 

8) м. Краматорська були проведені вступні випробування для 7 абітурієнтів з атестатом ДНР, 

ЛНР, які проживають на території, непідконтрольній українській владі. Загальна кількість осіб, 

які звернулися до Центру з метою вступу до Академії за денною та заочною формами навчання, 

склала 55 осіб. Число зарахованих до Академії – 47 осіб, з них на денну форму навчання за 

державним замовленням – 42 особи.  



Кількість студентів, зарахованих до груп прискореної форми навчання, (табл. 5), дорівнює 

136 осіб. Значна кількість (130 осіб) зараховано на місця державного замовлення. Кількість випу-

скників структурних підрозділів ДДМА, які вступили у 2020 році до Академії, склала 54,4 % від 

загальної кількості зарахованих до Академії, що на 3 % більше ніж минулого року. Більша части-

на випускників наших структурних підрозділів вступила до інших вишів регіону. Це свідчить про 

те, що випусковим кафедрам спільно з цикловими комісіями профорієнтаційну роботу зі студен-

тами треба проводити набагато раніше, ніж на випускному курсі. Потребує суттєвої активізації 

цілеспрямована робота циклових комісій і окремих викладачів наших структурних підрозділів 

(МК і ДТ ДДМА), а також контроль з боку керівництва коледжів за результативністю роботи, на-

правленої на вступ випускників коледжів до ДДМА.  

Проаналізувавши дані таблиці 5 (зарахування на перший прискорений курс), можна конс-

татувати, що кафедри ЕП (спеціальність 281 ПУА), АММО та ХіОП у цьому році спрацювали на 

недостатньому рівні на спеціальності цих кафедр не вступив жоден випускник технікуму або ко-

леджу.  

Щорічно зменшується кількість студентів заочної форми навчання, що вступають до 

Академії (14 студентів у 2020 році проти 84 студентів у 2019 році).  

У цьому році для навчання на ступінь «Магістра» на денну форму навчання вступило до 

Академії 129 осіб (з них 14 осіб – на контрактній основі), на заочну форму навчання кількість 

зарахованих складає 61 особу (з них 48 осіб – на контрактній основі). Загальна кількість магіст-

рів склала 190 осіб, з яких 54 осіб – це випускники інших ЗВО або випускники ДДМА минулих 

років.  

Слід зазначити, що у цьому навчальному році для вступу до магістратури на всі спеціа-

льності крім 014 Середня освіта (математика) передбачено складання єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови (ЄВІ). У травні - червні 2020 року приймальною комісією на ЄВІ було зареєст-

ровано 255 випускника - бакалавра денної та заочної форми навчання. За результатами україн-

ського центру оцінювання якості освіти іспит склали 146 випускників – бакалаврів. У серпні 

2020 року зареєстрована на додаткову сесію 19 бакалаврів, які не склали ЄВІ в основну сесію.  

В 2019–2020 навчальному році було організовано роботу підготовчих курсів з математи-

ки, української мови та літератури, історії України, біології та англійської мови, на яких навча-

лися 221 особа з міст Краматорська та Слов’янська. До підготовчих курсів у м. Краматорську 

було залучено 99 слухачів (54 одинадцятикласника, 13 десятикласників та 32 бакалавра 

ДДМА), у м. Слов’янську – 122 слухача. До ДДМА зараховано 9 осіб зі шкіл м. Краматорська, 

12 осіб зі шкіл м. Слов’янська.  

В 2020–2021 навчальному році слід розширити базу підготовчих курсів, відновити робо-

ту підготовчих курсів в містах Костянтинівці, Дружківці, Бахмуті, Добропіллі, Білозерську, Ча-

сів Ярі, Покровську, Миколаївці. 

Академія здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через ас-

пірантуру, докторантуру. 

Атестація здобувачів наукових ступенів і вчених звань здійснюється спеціалізованими 

вченими радами, вченою радою і науково-технічною радою академії 

Аспірантура нашої академії функціонує за 11 спеціальностями. 

На 2020/21 навчальний рік нами було заявлено 40 місць для підготовки здобувачів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування. МОН виділено 25 місць, з них 19 місць ден-

ної і 6 місць вечірньої форми навчання. Заяв до аспірантури на новий навчальний рік подали 28 

осіб. Проведені вступні іспити. На спеціальності 131- Прикладна механіка та 133 – Галузеве 

машинобудування був конкурс. За результатами іспитів зараховано 26 осіб: за бюджетом – 25 

осіб, з них 19 осіб на денну форму навчання 6 осіб на вечірню форму; на умовах самофінансу-

вання – 1 особа на вечірню форму навчання.  

На даний час в аспірантурі академії навчається 76 осіб: очно (дена/вечірня форми на-

вчання) – 69 (відповідно 53/16) аспірантів, заочно – 7, в тому числі 65 осіб навчається за раху-

нок бюджетного фінансування, 11 осіб – на умовах самофінансування.  



До докторантури на новий навчальний рік прийому не було. Всього в докторантурі на-

вчається 2 особи. 

З метою покращення профорієнтаційної роботи і підвищення її ефективності в 2020–

2021 навчальному році слід звернути увагу на такі аспекти: 

 пошук нових форм і методів роботи з вчителями шкіл, особливо класними керівниками 

випускних класів та співпраця з батьками на батьківських зборах; 

  залучення школярів, випускників ЗВО І–ІІ рівнів акредитації до проведення практик, 

лабораторних та практичних робіт, наукових досліджень,  конкурсах та розважальних заходах 

Академії з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних норм; 

  доведення до відома випускників бакалаврів інформацію про необхідність складання 

ЄВІ з іноземної мови для вступу до магістратури на всі спеціальності; 

 забезпечення формування груп підготовчих курсів, щодо складання ЄВІ з іноземної 

мови для бакалаврів, а також формування контингенту майбутніх слухачів підготовчих курсів 

для випускників шкіл та проведення активної профорієнтаційної роботи у сформованих групах; 

 доведення до відома керівництва шкіл, які розташовані в зоні проведення ООС, 

інформації щодо вступу до ДДМА за спрощеною процедурою (без ЗНО) через освітній центр 

«Донбас – Україна»; 

 активізація роботи з розповсюдження рекламно-агітаційного матеріалу на бігбордах, у 

громадському транспорті, у ЗМІ Краматорська та міст регіону; 

  активне залучення студентів до всіх профорієнтаційних заходів Академії;  

 координування запланованих заходів Академії з адміністрацією навчальних закладів 

міста та регіону і місцевими органами управління освіти; 

 забезпечення особистої участі проректорів, деканів факультетів і завідувачів кафедр у 

проведенні заходів з профорієнтаційної роботи. 

У цьому році слід розробити нові рекламні проспекти та стенди з урахуванням нових 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Також, слід продо-

вжувати пошук нових форм розширення й удосконалення профорієнтаційної роботи. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 35, «проти» - немає, 

«утримались» - немає), з метою поліпшення профорієнтаційної роботи та забезпечення якіс-

ного прийому абітурієнтів у 2021 році  

УХВАЛИЛИ: 

1. Посилити рекламно-агітаційну роботу ДДМА в соціальних мережах, засобах масової 

інформації, електронних засобах зв’язку та роботу з видання рекламних матеріалів Академії на 

сучасному поліграфічному рівні (друк рекламних флаєрів з інформацією про спеціальності). 

Відповідальні: ректорат Академії, декани факультетів, завідувачі кафедр, відділ 

сприяння працевлаштуванню і профорієнтації.  

Термін: протягом навчального року.  

2. Провести роботу з уточнення інформації щодо наявних баз агітації та  розширити гео-

графію профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани факуль-

тетів, завідувачі кафедр. 

Термін: вересень-жовтень 2020 р. 

3. Розробити мобільні рекламні стенди для забезпечення більш ефективної роботи освіт-

нього центру «Донбас-Україна» та розробити стенди для виїзних профорієнтаційних заходів 

Академії кафедрам, які їх ще не мають.  

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани та заві-

дувачі кафедрами. 

Термін: вересень – жовтень 2020 р.  

4. Довести до відома керівництва шкіл, які розташовані в зоні проведення ООС та їх випу-

скників,  через систему соціальних груп та студентів, які вступили до ДДМА через освітній 



центр, інформацію про вступ до Академії за спрощеною процедурою (без ЗНО) через освітній 

центр «Донбас – Україна».  

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани та заві-

дувачі кафедрами. 

Термін: протягом року.  

5. Налагодити роботу з вчителями шкіл, особливо класними керівниками випускних 

класів та прийняти участь у батьківських зборах щодо доведення інформації про ДДМА. 

Відповідальні: декани та завідувачі кафедрами. 

Термін: протягом року. 

6. Залучати школярів, випускників ЗВО І–ІІ рівнів акредитації до проведення практик, ла-

бораторних та практичних робіт, наукових досліджень,  конкурсах та розважальних заходах 

Академії з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних норм. 

Відповідальні: декани та завідувачі кафедрами. 

Термін: протягом року. 

7. Організувати підготовчі курси для бакалаврів, які вступають до магістратури, з метою 

складання ЄВІ з іноземної мови. 

Відповідальні: декани та завідувачі випускових кафедр та завідувач кафедрою мов-

ної підготовки, відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації. 

Термін: вересень – жовтень 2020. 

8. Організувати, як на базі Академії, так і на базах агітації підготовчі курси для 

випускників шкіл та забезпечити активну профорієнтаційну роботу у сформованих групах. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани та 

завідувачі кафедрами. 

Термін: вересень – жовтень 2020. 

9. Активізувати роботу з розповсюдження рекламно-агітаційного матеріалу на бігбордах, 

у громадському транспорті, у ЗМІ Краматорська та міст регіону. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани та завідувачі 

кафедрами. 

Термін: протягом року. 

10. Організувати семінари-практикуми з дисциплін ЗНО, як на базі ДДМА, так і у центра-

льних школах міста та міст регіону. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, завідувачі відповід-

них кафедр.  

Термін: січень – травень 2020 р. 

11. Установити і підтримувати постійні ділові контакти з кожним потенційним абітурієн-

том до моменту подання ним документів для вступу до Академії.  

Відповідальні: декани факультетів та завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

12. Активізувати роботу на підприємствах міста та регіону щодо залучення молоді, що 

працює, для навчання на заочному відділенні.  

Відповідальні: директор ЦДЗО, завідувачі випускових кафедр.  

Термін: постійно. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про підготовку до акредитації освітніх програм в 2020/2021 навчальному році  

Помічник ректора, доцент Дорохов М. Ю. доповів, що система забезпечення якості вищої 

освіти в Україні складається із: 

- системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості ви-

щої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 

- системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та 

якості вищої освіти; 



- системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

З метою підвищення якості підготовки фахівців наказом № 37 від 29 квітня 2020 року в 

Академії створено відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, робота якого  пе-

редбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності; 

9) сприяння в підготовці до акредитації освітніх програм. 

Акредитація є добровільною і організовується за ініціативою закладу вищої освіти після 

подання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі НАЗЯВО) заяви, і 

проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», і Положення 

про акредитацію освітніх програм. 

Акредитація освітньої програми - оцінювання якості освітньої програми та освітньої дія-

льності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої 

освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі ре-

зультатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми. 

Акредитація проводиться впродовж останнього року строку дії сертифіката про акреди-

тацію або протягом строку дії умовної (відкладеної) акредитації. У разі непроведення чергової 

акредитації до завершення строку дії сертифіката про акредитацію чи строку дії умовної (відк-

ладеної) акредитації така акредитація проводиться у тому самому порядку, що вперше. 

Протягом трьох місяців з дня подання заяви Національне агентство із забезпечення якос-

ті вищої освіти за результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, 

умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми. Рі-

шення щодо акредитації освітньої програми приймається на підставі експертного висновку від-

повідної галузевої експертної ради і вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. 

Рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється за умов, якщо освітня програ-

ма відповідає всім критеріям за рівнями «A» або «B». Якщо відповідність за рівнем «A» встано-

влено щодо п’яти і більше критеріїв, рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється 

з визначенням «зразкова». 

Рішення про умовну (відкладену) акредитацію ухвалюється, якщо встановлено відповід-

ність за рівнем «Е» щодо одного або двох критеріїв і за жодним із критеріїв не встановлено від-

повідності за рівнем «F». 

У разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми, у тому числі з визначен-

ням «зразкова», або про умовну (відкладену) акредитацію Національне агентство видає закладу 

вищої освіти сертифікат про акредитацію або копію рішення про умовну (відкладену) акреди-

тацію відповідно і вносить зазначену інформацію до Єдиної державної електронної бази з пи-

тань освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


Сертифікат про акредитацію вперше видається строком на п’ять років, а під час другої та 

наступних акредитацій - строком на 10 років. Строк дії рішення про умовну (відкладену) акре-

дитацію становить 1 рік. 

Рішення про відмову в акредитації ухвалюється, якщо принаймні за одним критерієм 

встановлено відповідність за рівнем «F» або встановлено відповідність за рівнем «E» щодо 

трьох і більше критеріїв. 

Акредитація освітніх програм для підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня 

молодшого бакалавра здійснюється на загальних засадах. 

 В Академії протягом 2019-2020 навчального року проходили процедуру акредитації 10 

освітніх програм підготовки магістрів (із них 2 освітньо-наукових). За підсумками роботи екс-

пертних груп рішення про акредитацію отримали о освітньо-наукових та 4 освітньо-

професійних програми (Таблиця 1 проекту рішення). За чотирма програмами було прийняте 

рішення про умовну(відкладену) акредитацію. Акредитація трьох програм пройшла успішно в 

режимі онлайн. 

 На 2020-2021 навчальний рік заплановано проходження акредитації 16 освітніх програм 

(Таблиця 2 проекту рішення), із них 8 – з підготовки магістрів, 2 – бакалаврів, та 6 – докторів 

філософії. 

 Враховуючи достатньо напружену ситуацію із розповсюдження коронавірусної інфекції, 

велика вірогідність, що всі програми будуть акредитовуватися дистанційно. Це викликає ряд 

труднощів, зокрема суттєво збільшує відповідальність і навантаження голови групи забезпе-

чення спеціальності, а також потребує вдосконалення комп’ютерної бази випускових кафедр, за 

якими закріплені програми, що акредитуються. 

 Як показав досвід акредитацій минулого навчального року, нормативна база Академії в 

цілому відповідає вимогам, але за окремими положеннями є потреба у вдосконалені змісту із 

врахуванням специфіки освітніх програм. Також потребує корегування складу груп забезпечен-

ня програм економічного напрямку і кадрового забезпечення викладачів обов’язкових дисцип-

лін. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 35, «проти» - немає, 

«утримались» - немає)  

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам груп забезпечення надати пропозиції для внесення змін до наказу про 

склад груп забезпечення. 

Термін: 05.10.2020р. 

Відповідальні: завідувачі відповідних кафедр, 

керівники груп забезпечення. 

навчальний відділ. 

2. Деканам факультетів взяти під особистий контроль хід підготовки матеріалів самоана-

лізу для внесення даних до особистих кабінетів у встановлені терміни. 

Термін: у відповідності до графіку НАЗЯВО з подання відомостей про са-

мооцінювання освітніх програм закладами вищої освіти та науковими установами у 2020/2021 

навчальному році, за посиланням https://plan.naqa.gov.ua/. 

Відповідальні: декани факультетів 

3. На випускових кафедрах, на яких проводиться освітній процес за програмами, що ак-

редитуються, привести у відповідність навчально-методичну документацію та забезпечити її 

розміщення на сторінках кафедр сайту Академії. 

Термін: за 10 днів до початку внесення даних самоаналізу програми. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 

4. Відділу ТЗН забезпечити готовність комп’ютерної бази випускових кафедр, за якими 

закріплені програми, що акредитуються. 

Термін: за 10 днів до початку роботи експертної групи. 

Відповідальні: відділ ТЗН, завідувачі кафедрами, декани факультетів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#w1_8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/рафіку%20НАЗЯВО%20з%20подання%20відомостей%20про%20самооцінювання%20освітніх%20програм%20закладами%20вищої%20освіти%20та%20науковими%20установами%20у%202020/2021%20навчальному%20році
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/рафіку%20НАЗЯВО%20з%20подання%20відомостей%20про%20самооцінювання%20освітніх%20програм%20закладами%20вищої%20освіти%20та%20науковими%20установами%20у%202020/2021%20навчальному%20році
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/рафіку%20НАЗЯВО%20з%20подання%20відомостей%20про%20самооцінювання%20освітніх%20програм%20закладами%20вищої%20освіти%20та%20науковими%20установами%20у%202020/2021%20навчальному%20році


V СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ОПП «Галузеве машинобудування» кваліфіка-

ційного рівня бакалавр.  

Помічник ректора Дорохов М. Ю. доповів, що затверджено і введено в дію наказом Мініс-

терства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 806 стандарт вищої освіти України першого 

(бакалаврського) рівня, галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 

 133 – Галузеве машинобудування.  Відповідно до нього перероблено освітньо-професійну про-

граму . спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Запропонував її затвердити.  
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 35, «проти» - немає, 

«утримались» - немає)  

УХВАЛИЛИ: Затвердити нову редакцію освітньо-професійної програми «Галузеве машинобу-

дування» кваліфікаційного рівня бакалавр. 
 

VІ. СЛУХАЛИ: Про уточнення тем дисертаційних робіт. 

VІ.1. СЛУХАЛИ: Про уточнення теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук асистента кафедри автоматизації виробничих процесів Картамишева Дмитра 

Олександровича  (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, науковий керівник д-р 

техн. наук, проф., проф. кафедри КДіМПМ ДДМА Алієва Л. І.; на підставі протоколу №1 нау-

кового семінару кафедри ОМТ від 15.09.2020).  
 

Інформація д.х.н., проф. Турчаніна М.А., проректора з наукової роботи, управління розви-

тком та міжнародних зв'язків  
 

 Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 35, «проти» - немає, 

«утримались» - немає)  

УХВАЛИЛИ:  Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук асистента кафедри автоматизації виробничих процесів Картамишева Дмитра 

Олександр (науковий керівник д-р техн. наук, проф., проф. кафедри КДіМПМ ДДМА Алієва 

Л.І.) у наступній редакції «Удосконалення процесів формоутворення порожнистих деталей на 

основі способів послідовного комбінованого видавлювання»  

 

VІ.2. СЛУХАЛИ: Про уточнення теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук доцента кафедри математики та моделювання Грудкіної Наталії Сергії-

вни (науковий керівник д-р техн. наук, проф., проф. кафедри КДіМПМ ДДМА Алієва Л.І.; на 

підставі протоколу №1 наукового семінару кафедри ОМТ від 15.09.2020).  
 

Інформація д.х.н., проф. Турчаніна М.А., проректора з наукової роботи, управління розви-

тком та міжнародних зв'язків  
 

 Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 35, «проти» - немає, 

«утримались» - немає)  

УХВАЛИЛИ:  Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук доцента кафедри математики та моделювання Грудкіної Наталії Сергіївни (нау-

ковий керівник д-р техн. наук, проф., проф. кафедри КДіМПМ ДДМА Алієва Л.І.) у наступній 

редакції «Розвиток енергетичних методів аналізу технологічних режимів та удосконалення 

процесів точного об’ємного штампування видавлюванням».  

 

VІ СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання. 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісії рекомендують до видання  збірник на-

укових праць, монографії та посібники з номером ISBN. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання:  

збірник наукових праць: 

 Студентський вісник ДДМА. 2020. 



 


