
П Р О Т О К О Л  № 6 

Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 

м. Краматорськ 24 грудня 2020 р  
 

Голова засідання – голова Вченої ради, 

т.в.о.ректора, професор Ковальов В. Д. 
 

Вчений секретар 

доцент Кулік О.М. 

 

13-00 – 15-00 – дистанційне засідання Вченої ради з використанням платформи MOODLE 

DDMA, відкрите голосування з питань порядку денного  

Вчена рада затверджена наказом ректора від 23 травня 2016 року в кількості 50 осіб. . 

Склад вченої ради затверджено наказами ректора № 51 від 23 травня 2016 р., № 57 від 30 сер-

пня 2018 р., № 3 від 14 січня 2020 р. 

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за»-40, «проти» - немає, «утримались» - немає ) ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ЗАТВЕРДЖЕНО. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Про виконання плану підготовки та захисту дисертацій в 2020 році. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

ІІ. Підсумки участі студентів ДДМА у Всеукраїнських студентських олімпіадах в 2019/2020 на-

вчальному році. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

ІІІ. Затвердження правил прийому до ДДМА в 2021 році. 

Доповідач: Дьяченко Ю. Г., Макуха А. М., Баштовий В. П. 

ІV. Розгляд і затвердження Положення про навчальний план освітньої програми ДДМА. 

Доповідач: Дорохов М.Ю. 

V. Розгляд і затвердження Положення про силабус навчальної дисципліни у ДДМА. 

Доповідач: Дорохов М.Ю. 

VІ. Про затвердження ліцензійних справ спеціальностей Відокремленого структурного 

підрозділу КФК ПІТіБ ДДМА 061 - Журналістика. 

Доповідач: Макуха А. М.  

VІІ. Про зміну наукових керівників аспірантів  

Доповідач: Турчанін М. А. 

VІІІ. Рекомендації до видання  

Доповідач: Фесенко А. М.  

ІХ. Затвердження плану роботи на ІІ–е півріччя 2020/2021 навчального року. 

 

І СЛУХАЛИ: Про виконання плану підготовки та захисту дисертацій в 2020 році. 

Проект рішення Про виконання плану підготовки та захисту дисертацій в 2020 році. 

розміщено у платформі MOODLE DDMA. Зауважень щодо проєкту рішення не поступало.  

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» - 40, «проти» - немає, «утримались» - немає). 

УХВАЛИЛИ:  

1 Затвердити  план захисту дисертацій на 2021–2022 роки. 

2 Деканам, завідуючим кафедрами, науковим керівникам та консультантам: 

- забезпечити виконання плану підготовки та захисту дисертаційних робіт аспірантів у 

2021 році та прийняти заходи щодо виконання планів підготовки та захисту у 2022 році; 

- заслуховувати результати роботи над дисертаціями аспірантів і здобувачів, згідно 

плану захисту дисертаційних робіт. 

Термін виконання – відповідно плану. 



3 Керівникам ради факультетів, наукових семінарів факультетів, міжкафедральних семіна-

рів у 2021 році продовжувати роботу з розгляду планів виконання дисертаційних робіт здобува-

чів та аспірантів. 

Термін виконання – відповідно плану. 

4 Проректору з наукової роботи, деканам факультетів, завідувачам кафедрами забезпечити 

сприятливі умови для роботи докторантів над дисертаціями та заслуховувати виконання цих 

робіт на наукових семінарах кафедр, факультетів, засіданні науково-технічної ради. 

Термін виконання – постійно. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Підсумки участі студентів ДДМА у Всеукраїнських студентських олімпіадах в 

2019/2020 навчальному році. 

Проект рішення вченої ради щодо питання «Підсумки участі студентів ДДМА у Всеук-

раїнських студентських олімпіадах в 2019/2020 навчальному році» розміщено у платформі 

MOODLE DDMA.. Зауважень щодо проєкту рішення не поступало. 

За підсумками відкритого дистанційного голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» – 37, «проти» – немає, «утрималися» – нема)  

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію проректора з НР до відома. 

2. Проректору з НР, завідуючим кафедрами здійснити заходи щодо якісної підготовки 

проведення І і ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади 2020/21 н. р. Підвищити 

відповідальність кафедр за рівень підготовки учасників команд. 

Строки – відповідно до наказу МОНУ. 

3. Завідуючим кафедрами:  

3.1 Проаналізувати можливості кафедр і здійснити організаційні заходи щодо 

проведення на базі Академії Всеукраїнських і обласних олімпіад, конкурсів або конференцій за 

відповідною спеціалізацією (напрямком) у 2021/22 н.р.  

Строк – 30.09.2021 р. 

3.2 Більш активно залучати до участі в олімпіадах і конкурсах учасників Програми 

роботи з обдарованою молоддю.  

Строк – постійно. 

4. Продовжити позитивну практику з висвітлення ходу і підсумків етапів Всеукраїнської 

олімпіади та інших студентських наукових заходів в засобах масової інформації.  

Строк – постійно. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Затвердження правил прийому до ДДМА в 2021 році. 

У платформі MOODLE DDMA розміщено: 

 Правила прийому до Донбаської державної машинобудівної академії в 2021 році 

 Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі «Краматорський фа-

ховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу донбаської держав-

ної машинобудівної академії»в 2021 році 

 Правила прийому до Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машино-

будівної академії на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра в 2021 році 

 Положення про приймальну комісію Донбаської державної машинобудівної академії 

 Положення  про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Крама-

торський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донба-

ської державної машинобудівної академії» 

 Положення  про приймальну комісію Дружківського фахового коледжу  Донбаської 

державної машинобудівної академії 

Зауважень щодо не поступало. 



За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» - 38, «проти» - немає, «утрималися» - немає). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити: 

1. Правила прийому до Донбаської державної машинобудівної академії в 2021 році 

2. Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі «Краматорський фахо-

вий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу донбаської державної 

машинобудівної академії»в 2021 році 

3. Правила прийому до Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машино-

будівної академії на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра в 2021 році 

4. Положення про приймальну комісію Донбаської державної машинобудівної академії 

5. Положення  про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Крама-

торський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбась-

кої державної машинобудівної академії» 

6. Положення  про приймальну комісію Дружківського фахового коледжу  Донбаської 

державної машинобудівної академії 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  Розгляд і затвердження Положення про навчальний план освітньої програми у 

ДДМА. 

Проект Положення про навчальний план освітньої програми у ДДМА зі змінами, які вра-

ховують зауваження, що поступили, розміщено у платформі MOODLE DDMA. Додатково за-

уваження не поступали.  

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» - 39, «проти» - немає, «утрималися» - немає). 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити Положення про навчальний план освітньої програми у ДДМА. 

 

V. СЛУХАЛИ: Розгляд і затвердження Положення про силабус навчальної дисципліни у 

ДДМА. 

Проект Положення про силабус навчальної дисципліни у ДДМА  розміщено у платформі 

MOODLE DDMA. Зауважень щодо проєкту Положення не поступало.  

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» - 39, «проти» - немає, «утрималися» - немає) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про силабус навчальної дисципліни у ДДМА. 

 

VІ СЛУХАЛИ: Про затвердження ліцензійної справи спеціальності Відокремленого 

структурного підрозділу КФК ПІТіБ ДДМА 061 - Журналістика. 

У платформі MOODLE DDMA розміщено: 

 Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів фахової передвищої осві-

ти із спеціальності 061 «Журналістика», галузі знань 06 «Журналістика» 

 Освітньо-професійна програма «Журналістика» освітньо-професійного ступеня 

– фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 061 Журналістика. Галузі знань 06 Журналіс-

тика. Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з журналістики. 

 Навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів (Галузі знань  

06 «Журналістика». Спеціальність 061–«Журналістика». Освітня програма «Журналістика»). 

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи 

MOODLE DDMA («за» - 37, «проти» - немає, «утримались» - немає) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити ліцензійну справу спеціальності Відокремленого структурного під-

розділу КФК ПІТіБ ДДМА 061 – Журналістика.  

 



 


