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1. Присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту (балотується Шевченко Олена 
Олександрівна). 

2.  Підсумки роботи академії, кафедр і факультетів в 2021 році і основні завдання на 2022 рік. 
Доповідач: Фесенко А. М. 

3. Підсумки роботи КФК ПІТБ ДДМА в 2021 році і основні завдання на 2022 рік. 
Доповідач: Макуха О. М. 

4. Затвердження правил прийому до КФК ПІТБ ДДМА в 2022 році. 
Доповідач: Макуха О. М. 

5. Підсумки роботи  ДФК ДДМА в 2021 році і основні завдання на 2022 рік.  
Доповідачі: Баштовий В. П. 

6. Затвердження правил прийому до ДФК ДДМА в 2022 році 

Доповідач: Баштовий В. П. 

7. Затвердження нової редакції Положення "Про порядок та умови обрання здобувачами вищої 

освіти вибіркових дисциплін у Донбаській державній машинобудівній академії". 

Доповідач: Дорохов М.Ю. 

8. Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій. 

Доповідач: Сушко В. М.  

9. Про уточнення тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового 

рівня. 
Доповідач: Фесенко А. М. 

10. Рекомендації до видання. 
Доповідач: Фесенко А. М. 

 

І СЛУХАЛИ: Присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту (балотується Ше-

вченко Олена Олександрівна) 

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

здобувача. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатуру Шевченко Олени 

Олександрівни внесено до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 

складі Дьяченко Ю. Г., Срибнік М. В., Коваленко Л. О. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. За підсумками відкритого голосування («за» – 41, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при присвоєнні вченого звання професора 

затвердити. 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 39, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 2) 

присвоїти вчене звання професора кафедри менеджменту Шевченко Олені Олександрівні. 

 



ІІ. СЛУХАЛИ:  Підсумки роботи академії, кафедр і факультетів в 2021 році і основні завдання 

на 2022 рік 
 

Перший проректор, доц. А. М. Фесенко доповів, що упродовж звітного періоду Академія 

здійснювала освітню діяльність відповідно до чинного законодавства, нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України. Водночас продовжувалась 

модернізація закладу в контексті змін у системі вищої освіти України й подальшої імплемента-

ції Закону «Про вищу освіту». Чіткій керівній діяльності Академії сприяла реалізація оновлених 

внутрішніх нормативних актів і документів відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяль-

ність», Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки, Стратегії інноваційного 

розвитку України на період до 2030 року, Стратегії соціально-економічного розвитку Донецької 

області до 2027 року. Завершено створення в Академії відповідних підрозділів і служб та приз-

начення відповідальних осіб за внутрішнє забезпечення якості освіти, за міжнародні зв’язки, 

сприяння доброчесності, виявлення й протидії корупції. 

У продовж звітного періоду в Академії була проведена значна робота з комплектування 

контингенту здобувачів, були забезпечені необхідні умови для якісного проведення освітнього 

процесу, як в очному режимі, так і в умовах дистанційного навчання, організації і проведення 

наукових досліджень і в цілому створені всі належні умови для сталого функціонування закла-

ду вищої освіти та всіх його структурних підрозділів. 

У консолідованому рейтингу ЗВО України у 2021 році, до якого увійшли 242 ЗВО, Ака-

демія посіла 97–98-ме місце (за результатами 2019 р. – 96-те місце). У рейтингу за показниками 

Scopus ДДМА займає 44-ту позицію серед 200 ЗВО України проти 45-го місця з 176 ЗВО 

у 2020 р, а у рейтингу за показниками Webometrics  ДДМА посіла 67 місце серед 200 ЗВО Укра-

їни.У цьогорічному рейтингу «Топ 200 Україна» Академія посіла 82-ге місце (91-тє місце за ре-

зультатами 2020 р.) і лишається котрий рік поспіль у сотні кращих вишів України, у рейтингу 

ЗВО Донецької області займає 4-те місце.  

За результатами планових заходів державного нагляду (контролю), що здійснювалося 

протягом 2021 року Державною службою якості освіти України за ступенями ризику від прова-

дження господарської діяльності у сфері вищої освіти Академія отримала 35 балів відповідно 

до критеріїв, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. 

№982, що відповідає середньому ступеню ризику та є позитивним показником провадження го-

сподарської діяльності Академії у сфері вищої освіти. 

За минулий рік зусиллями ректорату й колективу Академії було забезпечено успішне 

проходження акредитації таких освітніх програм: 

- освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем «Комп'ютерні сис-

теми та мережі», «Менеджмент»; 

- освітньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем «Автоматизоване 

управління технологічними процесами»; 

- освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», «Хімія харчових продуктів», «Економіка та організація соціа-

льного забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Економіка та 

управління підприємством», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент». 

За першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем освітньо-професійні про-

грами «Фізична культура і спорт» та «Математика» відповідно акредитовані умовно, а освітня 

програма «Облік і оподаткування» знаходиться на розгляді в Національному агентстві 

із забезпечення якості вищої освіти. 

Вперше в Академії започатковано та забезпечено прийом на перший (бакалаврський) рі-

вень за освітніми програмами «Зварювання і споріднені процеси та нанотехнології», 

«Комп`ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин», «Інжиніринг автоматизованих 

машин і агрегатів», «Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та техноло-

гії»,«Підйомно-транспортні машини та робототехніка», «Комп’ютерно-інтегровані технології 

обробки матеріалів», «Ювелірне, художнє та промислове литво». 



На основі консультацій із зовнішніми й внутрішніми стейкхолдерами та вивчення досві-

ду провідних ЗВО проводилася робота з удосконалення структури та змісту освітніх програм. 

Ведеться робота з упорядкування кількісного та якісного складу проєктних груп та груп 

забезпечення освітніх програм. 

Упродовж звітного року продовжувалася робота з удосконалення методичного й органі-

заційного забезпечення функціонування системи Moodle з метою якісного проведення освітньо-

го процесу в умовах дистанційної форми навчання. 

Досягнути певні позитивні результати у науковій роботі, серед яких можна відмітити на-

ступні:  

- за результатами досліджень науковцями Академії видано 21 монографію, 38 навчаль-

них посібників, опубліковано 757 наукових праць, із них у зарубіжних виданнях – 72, у видан-

нях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних – 88; 

- винахідниками Академії у 2021 році отримано 14 патентів України, патентовласниками 

2 з яких є Академія та Донецький національний медичний університет, 1 – Академія та ПрАТ 

«НКМЗ». За звітний період подано 11 заявок, серед яких 3- зі здобувачами; 

- у науковій діяльності у звітному році брали участь 193 штатних наукових і науково-

педагогічних працівників. Із них: 31 доктор наук, 131 кандидат наук, 1 докторант, 52 здобувачі 

третього освітньо-наукового рівня денної форми навчання, а також 542 здобувачі першого, та 

другого освітніх рівнів;  

- у різних видах наукових досліджень брали участь 542 здобувачі, у тому числі у вико-

нанні держбюджетних і кафедральних НДР взяли участь 82 здобувачі. Здобувачами у співавто-

рстві опубліковано 305 наукових праць, у т. ч. особисто – 78, подано заявок на корисну модель 

у співавторстві – 3, на студентських конференціях прочитано 310 доповідей. До участі у конку-

рсах надіслано 34 наукові роботи здобувачів Академії, отримано 9 нагород;  

- у 2021 році виконувався проєкт Еразмус+ «Інноваційна мультидисциплінарна навчаль-

на програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для біоінженерії № 

586114-ЕРР-1-2017-ЕS-EPPKA2-CBHE-JP BioArt. Під час реалізації проєкту BIOART підготов-

лено та видано колективну монографію «Teaching and subjects on bio-medical engineering. 

Approaches and experiences from the BIOART-project. Leuven, 2021, pp. 64-85. Leuven (Belgium). 

BIOART-project.  ISBN: 978-94641-4245-7 (каф. КІТ, АВП, ОПМ), в якій зібрано досвід викла-

дання та дослідження освітян із 6 країн світу. За тематикою проєкту BIOART у рамках Відкри-

тої конференції ІТ-розробників ITConnect – 2021 д-р техн. наук, доцент кафедри КІТ Сагайда П. 

І. виступив з пленарною доповіддю; 

- у 2021 році продовжував роботу проєкт «Стартап-школа Sikorsky Challenge», в рамках 

якого у 2021 р. відбулося навчання двох груп стартаперів (43 особи). Результатом навчання ста-

ла підготовка 10 різнопланових стартап-проєктів (на рівні реалізації від ідеї до готового проду-

кту), а також розробка концепції для Центру ІТ-рішень у Донецькій області, відкритого в 2021 

р. (проєкт «Вільний освітній простір – Центр ІТ-рішень» команди від кафедри менеджменту). 

У звітному 2021 році проєкти, розроблені слухачами стартап-школи «Sikorsky Challenge 

Краматорськ», було представлено на конкурсі стартап-проєктів у Донбаській державній 

машинобудівній академії. Переможем став стартап-проєкт кафедри ХіОП ДДМА «TechOil – 

консистентні мастила широкого спектру застосування», який є результатом багаторічних 

розробок та випробувань. Готовий продукт, охороняється патентами і вимагає лише декількох 

кроків для успішної комерціалізації; 

- в Академії виконується 32 угоди про міжнародне співробітництво. 

На сайті Академії постійно розмішується інформація щодо проведення акредитації осві-

тніх програм й висвітлюються події та результати освітньої, наукової й суспільної діяльності.  

У 2021 році в Академії проводилася низка національно-патріотичних, культурно-

масових, спортивних й інших заходів обласного й міського рівнів. В умовах пандемії виховні 

заходи проводились переважно онлайн, із використанням дистанційних платформ. 

В Академії створено належні умови для розвитку й задоволення культурних потреб здо-

бувачів, для їхньої самореалізації. 

 



Детально зупинився на  

 кадровому забезпеченню освітнього процесу і підготовці науково-педагогічних кадрів; 

 навчальній роботі; 

 навчально-методичній роботі в академії, на кафедрах і факультетах; 

 науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності академії; 

 міжнародній діяльності; 

 роботі з профорієнтації і комплектуванню контингенту здобувачів;  

 практичній підготовці, працевлаштуванню та адаптації випускників; 

 виховній, соціокультурній й спортивно-масовій роботів академії і на факультетах, студе-

нтському самоврядуванню; 

 роботі науково-технічної бібліотеки;  

 розвитку комп'ютерно-інформаційних технологій; 

 стану організації роботи з охорони праці учасників освітнього процесу у ДДМА; 

 адміністративно-господарській і планово-фінансовій діяльності. 
 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» – 41, «проти» – немає, 

«утрималися» – немає) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу Академії, її факультетів і кафедр у 2021 році за основними напрямами діяльно-

сті в цілому визнати задовільною.  

 2. На підставі критичного аналізу результатів діяльності кафедр і факультетів, відміче-

них у звітах деканів факультетів, та з урахуванням зазначених у цьому рішенні недоліків, а та-

кож зауважень і недоліків,  відмічених виїзними експертними групами і ГЕР Національного 

агентства із забезпечення якості освітнього процесу при акредитації освітніх програм, розроби-

ти плани роботи кафедр і факультетів на 2022 рік. 

  Термін: 15.02.2022 року. 

  Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

3. Звіти про хід виконання планів роботи кафедр та факультетів заслухати на засіданні 

вчених рад факультетів. 

  Термін: червень 2022 р.  

  Відп.: декани факультетів. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Підсумки роботи КФК ПІТБ ДДМА в 2021 році і основні завдання на 2022 рік  
 

Директор Макуха О.М. доповів, що діяльність Відокремленого структурного підрозділу 

«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донба-

ської державної машинобудівної академії» здійснювалась на підставі відомостей щодо здійс-

нення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Планування роботи закладу осві-

ти відбувалось відповідно до комплексного плану навчально-методичної та виховної роботи, 

укладеного з урахуванням пропозицій від циклових комісій, керівників структурних підрозділів 

та спрямованого на ліквідацію недоліків, зазначених у рішенні Вченої ради ДДМА за 2020 рік. 

Коледж надає повну загальну середню освіту відповідно до ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, виданої Донецькою державною 

адміністрацією від 17.05.2021 №439/5-21. 

Згідно з планом, основними напрямками роботи закладу освіти в 2021 році були: 

– здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам фахової передвищої осві-

ти; 

– розвиток нових форм здобуття освіти (навчання на виробництві, дуальна система), 

завдяки яким можна приділяти більше уваги студентам старшого віку; 

– створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та студентів; 



– широке впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний  процес; 

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців; 

– збереження кадрового складу викладачів;  

– вдосконалення індивідуалізації підготовки висококваліфікованих фахівців на основі 

укладання довгострокових комплексних договорів з підприємствами та організаціями;  

– підвищення якості професійно-практичної підготовки випускників як важливої умо-

ви їх конкурентоспроможності на ринку праці та працевлаштування;  

– вдосконалення взаємодії між цикловими комісіями коледжу та випускаючими кафед-

рами ДДМА з метою інтегрованої підготовки фахівців;  

– забезпечення всебічного розвитку особистості, виховання студентів у дусі патріотиз-

му і поваги до законів України; 

– розвиток студентського самоврядування; 

– проведення профорієнтаційної роботи;  

– удосконалення матеріально-технічної бази коледжу;  

– розробка і реалізація заходів, спрямованих на економію матеріальних та енергетич-

них ресурсів. 

ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» – територіальний базовий коледж серед закладів фахової пе-

редвищої освіти Краматорсько-Слов’янського регіону - координує роботу 18 методичних 

об’єднань загальноосвітніх, соціально-гуманітарних, природничо-математичних, загальнотех-

нічних та окремих спеціальних дисциплін, а також методистів і завідувачів бібліотек.  

З метою організації участі представників коледжів  і технікумів Донеччини у Всеукраїн-

ських олімпіадах, фахових конкурсах, нарадах, семінарах, обміном педагогічним досвідом то-

що, коледж затверджено базовим серед закладів фахової передвищої освіти Донецької області 

(Протокол засідання голів Рад директорів ЗВО І-ІІ р. акр. Бахмутського, Краматорсько-

Слов’янського та Маріупольського регіонів від 17.05.2016 №1) та створено обласні методичні 

об’єднання викладачів української мови та літератури, інформатики та комп’ютерних техноло-

гій, математики. 

У коледжі вперше здійснено прийом студентів на спеціальність 25 Кібербезпека (Наказ 

МОН від 01.07.2021 № 81-л). 

У зв’язку зі зміною назви закладу освіти було придбане нове доменне ім’я, на базі якого 

створено новий сайт https://pitbddma.org.ua/# (інформація поступово оновлюється). 

Доповідач зупинився на основних моментах: 

– кадрового забезпечення; 

– навчально-методичної роботи;а 

– виховної роботи 
– практиці та працевлаштування випускників; 
– профорієнтаційній роботи та формування контингенту студентів 

– соціальній роботі 

– фінансово-господарській діяльності 

– основних напрямах роботи коледжу на 2022 рік: 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» – 41, «проти» – немає, 

«утрималися» – немає). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу Відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж 

промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної 

академії» у 2021 році за основними напрямками діяльності вважати задовільною. 

2. Директору коледжу, заступникам директора та завідувачу відділення при укладанні 

плану роботи на 2022 рік приділити увагу кадровому забезпеченню навчального процесу, за-

безпеченню якості знань студентів, профорієнтаційній роботі щодо формування контингенту за 

спеціальностями на 2022 рік. 

Термін: до 01.02.2022 року 

 

https://pitbddma.org.ua/


ІV. СЛУХАЛИ: Затвердження правил прийому до КФК ПІТБ ДДМА в 2022 році 
 

Директор Макуха О.М. доповів основні моменти Правил прийому. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» – 41, «проти» – немає, 

«утрималися» – немає) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому до КФК ПІТБ ДДМА в 2022 році. 

 

V СЛУХАЛИ: Підсумки роботи  ДФК ДДМА в 2021 році і основні завдання на 2022 рік  
 

Директор ВСП «ДФК ДДМА» Баштовий В.П., доповів, що робота коледжу у 2021 році 

була спрямована на виконання Законів України, Указів Президента, Постанов КМУ, наказів 

МОН України, рішень рад академії та директорів коледжів. 

Зупинився на основних моментах кадрового забезпечення, навчально-методичної робо-

ти, виховної роботи, працевлаштування випускників, профорієнтаційної роботи і формування 

контингенту студентів, соціальної роботи, фінансово - господарській діяльності. 

Оголосив пропозиції щодо удосконалення роботи коледжу: 

1. Приведення кадрового складу ВСП «ДФК ДДМА» у відповідність до Ліцензійних 

умов. 

2. Проводити систематичну роботу щодо збереження контингенту студентів коледжу. 

3. Проробити питання відкриття нових спеціальностей з урахуванням регіональних пот-

реб ринку праці. 

4. Продовжити співпрацю з кафедрами академії з організації науково-дослідної роботи й 

роботи зі студентами, які планують продовжувати навчання в академії. 

5. Забезпечити якісне проходження студентами виробничих практик на промислових пі-

дприємствах України. 

6. Удосконалити умови для ефективного використання матеріально-технічної бази коле-

джу, її поновлення з метою забезпечення якісної практичної підготовки випускників. 
 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу Відокремленого структурного підрозділу «Дружківський фаховий коледж 

ДДМА» у 2021 році за основними напрямками діяльності визнати задовільною. 

2. Директору коледжу, заступникам директора та завідувачам відділень на підставі кри-

тичного аналізу результатів діяльності коледжу розробити план роботи на 2022 рік. Особливу 

увагу приділити кадровому забезпеченню навчального процесу у відповідності до Ліцензійних 

умов, збереженню контингенту студентів, профорієнтаційній роботі щодо формування контин-

генту абітурієнтів за спеціальностями на 2022 рік. 

Термін: 15.02.2022 року. 

3. Продовжити роботу по укріпленню матеріально-технічної бази спеціальностей коледжу. 

Термін: протягом 2022 р. 

Відповідальний: директор фахового коледжу. 

 

VІ СЛУХАЛИ: Затвердження Правил прийому до ДФК ДДМА в 2022 році 
  

Директор Баштовий В.П. доповів основні моменти Правил прийому. 

За підсумками відкритого голосування (за – 41; проти – немає, утрималися – немає)      

УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому до ДФК ДДМА в 2022 році . 

 

VІІ СЛУХАЛИ: Затвердження нової редакції Положення про порядок та умови обрання здобу-

вачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Донбаській державній машинобудівній акаде-

мії. 

Помічник ректора Дорохов М. Ю. доповів, що є необхідність внести правки до Положення 

про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Донбаській 



державній машинобудівній академії, а саме у підпункти 1.10, 2.1,.2.2 та 2.3 виклавши їх у на-

ступній редакції: 

1.10. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни: 

- для здобувачів початкового рівня вищої освіти – з першого навчального року (друго-

го семестру). 

-  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної зага-

льної середньої освіти – з другого навчального року (третього семестру). 

- для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі ступеня моло-

дшого бакалавра (молодшого спеціаліста) – з першого навчального року (з третього навчаль-

ного тижня першого семестру). 

 для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти – з першого навчального року 

(з третього навчального тижня першого семестру).  

2.1 Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 15 лютого кожного 

навчального року подають до навчального відділу короткі анотації цих дисциплін. Силабуси 

або робочі навчальні програми вибіркових дисциплін розміщуються для ознайомлення на веб-

сторінках відповідних кафедр.  

2.2 Навчальний відділ формує та забезпечує розміщення каталогу вибіркових освітніх 

компонентів на офіційному сайті академії.  

2.3 Деканати спільно з кафедрами ознайомлюють здобувачів вищої освіти з переліком ви-

біркових дисциплін та інформують про особливості формування груп у такі строки: 

- до 15 березня – здобувачів вищої освіти 1 курсу початкового рівня, 1-3 курсів першого 

(бакалаврського) рівня та 1 курсу другого (магістерського) рівня за ОНП та ОПП, що передба-

чають вивчення вибіркових дисциплін в 3 семестрі, щодо дисциплін на наступний навчальний 

рік; 

- до 10 вересня – здобувачів 1 курсу початкового рівня, 1 прискореного курсу першого 

(бакалаврського) рівня та 1 курсу другого (магістерського) рівня щодо вибіркових дисциплін на 

поточний навчальний рік. 
 

Після обговорення, за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити нову редакцію Положення про порядок та умови обрання здобувача-

ми вищої освіти вибіркових дисциплін у Донбаській державній машинобудівній академії. 

 

VІІІ СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій для здобувачів 

вищої освіти на другий 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; 

- Алтухов В.О., гр. КН-19-2; 

- Журавльов М.О., гр. КІ-19-1. 

2) стипендії Верховної Ради України 

- Білинський В.Д., гр. КН-18-1; 

- Касьянюк А.С., гр. КН-18-1. 

3) стипендії ПрАТ «НКМЗ»: 

- Бахтін І.Д., гр. ПТМ-18-1; 

- Форемний Д.Є., гр. ЕСА-18-1. 

2. Про призначення іменних стипендій  ПрАТ «НКМЗ»: 

- Мартиненко Д.В., гр. ТМ-19-1; 

- П’янов Д. О., гр. ТМ-19-1; 

- Артемов В. Ю., гр. ТМ-20-1т; 

- Сазонова М.П., гр. КДМ-19-1. 



 


