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(явочний лист додається до протоколу). 

 

Порядок денний. 
І. Присвоєння вченого звання професора кафедри комп’ютерних інформаційних технологій (ба-

лотується Грибков Едуард Петрович). 
ІІ. Підсумки прийому студентів в Академію у 2021 році та основні напрямки профорієнтаційної 

роботи в 2021/2022 навчальному році. 
Доповідачі: Фесенко А. М., Турчанін М. А. 

ІІІ. Про зміни до Правил прийому до ДДМА у 2021 році. 
Доповідач: Фесенко А. М. 

ІV.  Про зміну наукових керівників. 
Доповідач: Турчанін М. А. 

V. Про Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників ДДМА.  

Доповідач: Єрмакова С. О. 
VІ. Про Положення про апеляційну комісію ДДМА. 

Доповідач: Дорохов М. Ю. 
VІІ. Про затвердження освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем ви-

щої освіти «Фізична культура і спорт» за спеціальністю 017«Фізична культура і спорт» (но-
ва редакція) та навчального плану. 

Доповідач: Задорожня І. М. 
VІІІ.  Рекомендації до видання. 

Доповідач: Фесенко А. М. 

 
І СЛУХАЛИ: І. Присвоєння вченого звання професора кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій (балотується Грибков Едуард Петрович). 

 

Інформація ректора Ковальова В.Д. щодо підсумків науково-педагогічної діяльності здо-

бувача. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатуру Грибкова Е. П. внесено 
до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 
складі Коротенко Е. Д., Єнікєєв О. Ф., Коваленко Л. О. 

 
УХВАЛИЛИ:   

1. За підсумками відкритого голосування («за» – 34, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 
протокол щодо результатів таємного голосування при присвоєнні вченого звання професора 

затвердити (Член Вченої ради Грибков Е. П. участі у голосуванні не приймав).  

2. За підсумками таємного голосування («за» – 34, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти вчене звання професора кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

Грибкову Едуарду Петровичу (Член Вченої ради Грибков Е. П. участі у голосуванні не 
приймав).. 



 
ІІ. СЛУХАЛИ: Підсумки прийому студентів в Академію у 2021 році та основні напрямки проф-

орієнтаційної роботи в 2021/2022 навчальному році. 
 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що в Академії у 2020/2021 навчальному році, 

як і в попередні роки, профорієнтаційна робота проводилась на закріплених наказом по Акаде-

мії базах агітації. Ректоратом, відділом сприяння працевлаштуванню і профорієнтації (далі 

ВСПіП), факультетами, кафедрами, окремими викладачами з метою залучення абітурієнтів для 

вступу до Академії виконано значний комплекс заходів.  

Загальна кількість абітурієнтів, зарахованих на перший та перший прискорений курси 

денного відділення, зменшилась на 59 осіб: з 387 осіб у 2020 році до 328 осіб у 2021 році. 

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

Академії зараховано на 1 особу менше, ніж у 2020 році (250 студентів у 2021 році проти 

251 студента у 2020 р.), в тому числі зменшилася на 15 осіб кількість зарахованих до ДДМА 

абітурієнтів зі шкіл м. Краматорська (116 осіб у 2021 році проти 131 осіб у 2020 році). Змен-

шення кількості зарахованих до ДДМА на базі ПЗСО сприяло зменшення випуску одинадцяти-

класників зі шкіл м. Краматорська на 10% у порівнянні з 2020 роком, відтоком молоді до вищих 

закладів освіти інших міст України, а також небажанням випускників залишатись і навчатись у 

регіоні де проходять військові дії. 

Відповідно до державного замовлення на 2021 рік для категорії абітурієнтів денної фор-

ми навчання, які вступають на базі ПЗСО, Академією було отримано 644 бюджетних місць. На 

завершення вступної кампанії 2021 року залишилися незатребуваними 434 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: 102 Хімія 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 136 Ме-

талургія, 124 Системний аналіз, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 052 

Політологія, 071 Облік і оподаткування, 075 Маркетинг 014 Середня освіта.  

На перший курс Академії зараховано на 26 контрактників менше, ніж у 2020 році (40 

студентів у 2021 році проти 66 студентів у 2020 р.), більшість – це студенти спеціальностей 017 

«Фізична культура і спорт» та 073 «Менеджмент», які зараховані на навчання за кошти фізич-

них або юридичних осіб.  

У вступній кампанії 2021 року Академія проводила прийом студентів за спеціальністю 

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

курс вступило 8 осіб на денну форму навчання. Навчання зазначеної категорії вступників здійс-

нюється 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 7 кафедрах: КІТ, АВП, ФКіС, Менеджмент, ЕП, ФБСП, ІСПР (10 і більше осіб). 

На інших кафедрах сформовані групи чисельністю 6 і менш осіб. На спеціальності кафедр Ма-

тематики та моделювання, АММО, ПТМ, КМСІТ, КДіМПМ, ПУА, ОМТ, ТОЛВ, ЕСА, ІТУ 

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 2021 році із 1060 випускників 11-х класів шкіл м. Краматорська до 

ДДМА зараховано 116 осіб, що складає 10 % (у 2020 році цей показник складав 12 %). Непогані 

результати профорієнтаційної роботи у цьому році у кафедр, за якими закріплені ЗОШ № 1, 16, 

18, 10, 23, 32. З цих шкіл до Академії у відсотковому еквіваленті було зараховано найбільший 

відсоток випускників. Такий відсотковий показник вдалося досягти завдяки викладачам Акаде-

мії, які працювали протягом року з випускниками вищезазначених шкіл.  

Слід зазначити, що зі шкіл № 5, 15, 19, 24, 31, 33 до Академії вступило лише по 1, 2 або 

жодного 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 і самими потенційними абітурієнтами.  

У 2021 році до Академії зараховано 10 медалістів, з яких 1 зі срібною й 9 із золотими ме-

далями.  

Кількість студентів першого курсу заочної форми навчання зменшилася у порівнянні з 

минулим роком на 5 осіб. У 2021 році їх кількість склала 16 осіб. 

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

першокурсників, з урахуванням балів ЗНО й середнього балу свідоцтва про повну середню 

освіту у 2021 році на спеціальностях: 122 Комп’ютерні науки, 073 Менеджмент, 133 Галузеве 

машинобудування, 136 Металургія складає більше 190 балів. Мінімальний прохідний конкурс-

ний бал для вступу на бюджетні місця четвертий рік поспіль залишається на профільні технічні 

та деякі комп’ютерні спеціальності і складає 125-130 балів, що є мінімальним дозволеним пра-

вилами 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.  

Шостий рік поспіль на базі приймальної комісії успішно працює освітній центр «Дон-

бас–Україна, Крим – 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 6 абітуріє-

нтів з атестатом ДНР, ЛНР, які проживають на тимчасово окупованій території. Загальна кіль-

кість осіб, які звернулися до Центру з метою вступу до Академії за денною та заочною форма-

ми навчання, склала більше 60 осіб. Число зарахованих до Академії – 43 особи, з них на денну 

форму навчання за державним замовленням – 38 осіб.  

Кількість студентів, зарахованих до груп прискореної денної та заочної форми навчання, 

дорівнює 106 осіб. Значна кількість (84 особи) зараховано на місця державного замовлення. Кіль-

кість випускників структурних підрозділів ДДМА, які вступили у 2021 році до Академії, склала 

22,7 % від загальної кількості зарахованих до Академії, що на 41,7 % менше ніж минулого року. 

Більша частина випускників наших структурних підрозділів або не склала ЗНО з математики, або 

вступила до інших вишів України. Це свідчить про низьку підготовку випускників коледжів до 

ЗНО. Роботу щодо підготовки для успішного складання ЗНО випускниками коледжів, необхідно 

починати на базах коледжів на початку випускного курсу через систему підготовчих курсів, які 

функціонують при ДДМА. Також випусковим кафедрам спільно з цикловими комісіями профорі-

єнтаційну роботу зі студентами треба проводити набагато раніше, ніж на випускному курсі. Пот-

ребує суттєвої активізації цілеспрямована робота циклових комісій і окремих викладачів наших 

структурних підрозділів, а також контроль з боку керівництва коледжів за результативністю ро-

боти, направленої на вступ випускників коледжів до ДДМА.  

Проаналізувавши дані зарахування на перший прискорений курс, можна констатувати, що 

кафедри Менеджменту, АММО, КДіМПМ, ТОЛВ та ХіОП у цьому році спрацювали на недоста-

тньому рівні на спеціальності цих кафедр не вступив жоден випускник технікуму або коледжу.  

Не суттєво збільшилася, але залишається дуже низькою, кількість студентів заочної при-

скореної форми навчання, що вступають до Академії (33 студента у 2021 році проти 14 студен-

тів у 2020 році).  

У цьому році станом на 1 вересня для навчання на ступінь «Магістра» на денну форму 

навчання вступило до Академії 107 осіб (з них 2 особи – на контрактній основі), на заочну фор-

му навчання кількість зарахованих складає 37 осіб (з них 27 осіб – на контрактній основі). Зага-

льна кількість магістрів склала 144 особи, з яких 31 особа – це випускники інших ЗВО або ви-

пускники ДДМА минулих років.  

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

льності передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ). У травні - че-

рвні 2021 року приймальною комісією на ЄВІ було зареєстровано 244 випускника -  

 



бакалавра денної та заочної форми навчання. За результатами українського центру оцінювання 

якості освіти іспит склали 121 випускник – бакалавр. У серпні 2021 року зареєстрована на дода-

ткову сесію 50 бакалаврів, які не склали ЄВІ в основну сесію. За результатами УЦОЯО у верес-

ні поточного року 12 бакалаврів успішно склали ЄВІ додаткової сесії і будуть зараховані до 

академії як на умовах державного бюджету або за рахунок фізичних та юридичних осіб в зале-

жності від обраної спеціальності.  
В 2020–2021 навчальному році було організовано роботу підготовчих курсів з математи-

ки для випускників шкіл (25 осіб) та англійської мови для бакалаврів академії (24 особи), на 
яких навчалися 49 осіб з міста Краматорська. До ДДМА зараховано 6 осіб які закінчили курси з 
математики та 10 бакалаврів ДДМА які успішно склали єдиний вступний іспит з іноземної мо-
ви. 

У червні 2021 року в Академії вперше організовано підготовчі курси для випускників 
шкіл 2021 року з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, терито-
рія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщених осіб. 
Підготовчі курси проходили за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій України. На двомісячні курси було зараховано 11 осіб. Навчання проводилось з 
залученням викладачів академії з наступних предметів: українська мова та література, матема-
тика й історія України. Усі 11 слухачів курсів після закінчення навчання вступили до ДДМА на 
умовах державного бюджету. 

В 2021–2022 навчальному році слід розширити базу підготовчих курсів, відновити робо-
ту підготовчих курсів в містах Слов’янську, Костянтинівці, Дружківці, Бахмуті, Добропіллі, Бі-
лозерську, Часів Ярі, Покровську, Миколаївці. 

 

Проректор з наукової роботи Турчанін М. А. додав, що академія здійснює підготовку на-
уково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, 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 2021/22 навчальний рік нами було заявлено 23 місця для підготовки здобувачів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування. МОН виділено 16 місць, з них 10 місць ден-
ної і 6 місць вечірньої форми навчання. Заяв до аспірантури на новий навчальний рік подали 20 
осіб. Проведені вступні іспити. На спеціальності 132- матеріалознавство та 133 – Галузеве ма-
шинобудування був конкурс. За результатами іспитів зараховано 17 осіб: за бюджетом – 16 
осіб, з них 10 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 63 особи: очно (дена/вечірня форми на-
вчання) – 59 (відповідно 43/16) аспірантів, заочно – 4, в тому числі 56 осіб навчається за раху-
нок бюджетного фінансування, 71 осіб – на умовах самофінансування.  

До докторантури на новий навчальний рік прийому не було. Всього в докторантурі на-
вчається 1 особа. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» – 39, «проти» – немає, 

«утрималися» – немає) 

УХВАЛИЛИ: З метою поліпшення профорієнтаційної роботи та забезпечення якісного прийо-

му абітурієнтів у 2022 році: 

1. Провести роботу з уточненням інформації щодо наявних баз агітації та розширити ге-

ографію профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани факуль-

тетів, завідувачі кафедр. 

Термін: вересень-жовтень 2021 р. 

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

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

Академії на сучасному поліграфічному рівні (друк рекламних флаєрів з інформацією про спеці-

альності). 



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

сприяння працевлаштуванню і профорієнтації.  

Термін: протягом навчального року.  

3. 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. 

4. Довести до відома керівництва шкіл, які розташовані на території населених пунктів лі-

нії зіткнення та їх випускників, через систему соціальних груп та студентів, які вступили до 

ДДМА через освітній центр «Донбас-Україна, Крим - Україна», інформацію про вступ до Ака-

демії за спрощеною процедурою (без ЗНО).  

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

дувачі кафедрами. 

Термін: протягом року.  

5. Організувати, як на базі Академії, так і на базах агітації, структурних підрозділах 

ДДМА підготовчі курси до ЗНО 2022 року для випускників шкіл, технікумів, коледжів, ВПУ та 

забезпечити активну профорієнтаційну роботу у сформованих групах. 

Відповідальні: директори структурних підрозділів, відділ сприяння 

працевлаштуванню і профорієнтації, декани та завідувачі кафедрами. 

Термін: вересень – жовтень 2021. 

6. 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 2021. 

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

у громадському транспорті, аудіо-рекламу у місцях великого скупчення людей (площах, 

ринках, автовокзалах тощо), ЗМІ Краматорська та міст регіону. 

Відповідальні: відділ сприяння працевлаштуванню і профорієнтації, декани та 

завідувачі кафедрами. 

Термін: протягом року. 

8. 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 від-

повідних кафедр.  

Термін: січень – травень 2021 р. 

9. Залучати школярів, випускників технікумів, коледжів до проведення практик, лабора-

торних та практичних робіт, наукових досліджень,  конкурсах та розважальних заходах Акаде-

мії з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних норм. 

Відповідальні: декани та завідувачі кафедрами. 

Термін: протягом року. 

10. 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. 

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

працює, для навчання на заочному відділенні та отримання вищої або другої вищої освіти.  

Відповідальні: директор ЦДЗО, завідувачі випускових кафедр.  

Термін: постійно. 
 
ІІІ СЛУХАЛИ: Про зміни до Правил прийому до ДДМА у 2021 році. 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів про МОНУ видало наказ, відповідно з яким 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 



бакалавра за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, Правилами прийому можуть 

встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зараху-

вання на навчання за державним замовленням осіб у межах з 01 по 30 вересня. При цьому вико-

ристовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного 

іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), або результати 

фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закла-

ді вищої освіти. Внесення до ЄДЕБО відповідних фіксованих конкурсних пропозицій здійсню-

ється за потреби. 
 

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

«утрималися» – немає). 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до наказу МОН № 890  від 05.08.2021 року внести наступні змі-

ни до Правил прийому до ДДМА: 

1. У розділ  V додати абзац у такій редакції: 

- прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на на-

вчання за рахунок коштів державного бюджету для здобуття ступеня магістра на основі здо-

бутого ступеня бакалавра за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, прово-

диться в такі строки: 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та доку-

ментів 
01 вересня 2021 року 

закінчення прийому заяв та до-

кументів 
до 18 години 24 вересня 2021 року 

Проведення єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (у тому 

числі спеціально організована 

сесія) 

11 вересня 2021 року 

Проведення вступного фахового 

випробування 
28 вересня 2021 року 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
не пізніше 12 години 29 вересня 2021 року 

Виконання вступниками вимог 

до зарахування  
до 12 години 30 вересня 2021 року 

Зарахування вступників 30 вересня 2021 року 

2. В абзаці восьмому пункту 6 розділу XV цифри "15" замінити цифрами "01". 

 
ІV. СЛУХАЛИ: Про зміну наукових керівників. 

Інформація проректора Турчаніна М. А. щодо витягу з протоколу №2 засідання кафедри 

ПТММ від 07.09.2021 та витягу з протоколу №1 засідання кафедри ОМТ від 01.09.2021: 

 

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

«утрималися» – немає). 

УХВАЛИЛИ: 

1. У зв’язку з закінченням терміну контракту та припинення роботи в ДДМА наукового 

керівника  к.т.н., доц. Крупка В. Г. призначити науковим керівником аспірантки Худушиної 

О.А. (3-й рік навчання – Обґрунтування раціональних параметрів кривошипно-важильних ме-

ханізмів крокування землерійних та підйомно-транспортних машин) д.т.н., доц. кафедри 

«ПТММ» Гавриша П. А. 

2.  У зв’язку з закінченням терміну контракту та припинення роботи в ДДМА науково-

го керівника  к.т.н., доц. Крупка В. Г. призначити науковим керівником аспіранта Сегіна В.В. 

(3-й рік навчання – «Обґрунтування конструкції приводів виконавчих механізмів землерийних 

машин в залежності від умов експлуатації») д .т.н., доц. кафедри «ПТММ» Гавриша П. А. 



3. У зв’язку із остаточним визначенням з напрямком досліджень призначити науковим 

керівником аспірантки Недвіги О. А. (1й рік навчання) д.т.н., проф. кафедри «ПТММ» Кассо-

ва В.Д.  

4. У зв’язку із остаточним визначенням з напрямком досліджень призначити науковим 

керівником аспіранта Стасюка Д.С. (1й рік навчання) д.т.н., доц. кафедри «ПТММ» Гаври-

ша П. А.  

5. У зв’язку із остаточним визначенням з напрямком досліджень призначити науковим 

керівником аспіранта Русіна А.В. (1й рік навчання) д.т.н., доц. кафедри «АВП» Бережну О.В. 

6. У зв’язку зі смертю наукового керівника к.т.н., доцента Єрьомкіна  Є.А.  призначити 

науковим керівником аспіранта Коха А. К. (4й рік навчання – «Удосконалення технологій ви-

готовлення економічних профілів з листового матеріалу за рахунок використання вирізного 

інструменту»)  к.т.н., професора кафедри «ПТіММ» Федорінова  В.А. 

7. У зв’язку з закінченням терміну дії контракту та припиненням роботи в ДДМА нау-

кового керівника проф., д.т.н. Алієвої Л.І. призначити науковим керівником аспірантки Мерз-

лякової О.А. (4й рік навчання «Удосконалення технологічного процесу об’ємного штампування 

на основі управління течії металу»)  д.т.н., професора кафедри ОМТ Алієва І.С. 

8. У зв’язку з закінченням терміну дії контракту та припиненням роботи в ДДМА нау-

кового керівника проф., д.т.н. Алієвої Л.І. призначити науковим керівником аспірантки Моісєє-

вої А.М. (3й рік навчання, «Удосконалення технологічного процесу об’ємного штампування 

складнопрофільованих деталей видавлюванням»)  д.т.н., професора кафедри ОМТ Алієва І.С. 

9. У зв’язку перерозподілом навантаження доцента Пица Я.Є. призначити науковим ке-

рівником аспіранта Кордюкова О.М. д.т.н., професора кафедри «АПП»,. Маркова О.Є.  

10. У зв’язку перерозподілом навантаження доцента Ковалевської О.С. призначити нау-

ковим керівником аспіранта Лисенка А.А. д.т.н., професора кафедри «АВП» Маркова О.Є. 

 
V СЛУХАЛИ: Про Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науко-

во-педагогічних працівників ДДМА.  
Доповідач: Єрмакова С. О. 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників ДДМА 

 
VІ СЛУХАЛИ: Про Положення про апеляційну комісію ДДМА. 

Доповідач: Дорохов М. Ю. 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про апеляційну комісію ДД 
 
VІІ. Про затвердження освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем ви-

щої освіти «Фізична культура і спорт» за спеціальністю 017«Фізична культура і спорт» (но-
ва редакція) та навчального плану. 

Доповідач: Задорожня І. М. 
За підсумками відкритого голосування (за – 35; проти – немає, утрималися – немає)  

УХВАЛИЛИ: Затвердити освітньо-професійну програму за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти «Фізична культура і спорт» за спеціальністю 017«Фізична культура і спорт» (нову 

редакцію) та навчальний план. 

 
VІІІ. Рекомендації до видання. 

Перший проректор Фесенко А. М. доповів, що комісії рекомендують до видання  збірники 
наукових праць та посібники з номером ISBN. 

За підсумками відкритого голосування (за – 35; проти – немає, утрималися – немає)  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання: 

збірник наукових праць: 



 


