
 П Р О Т О К О Л  № 8 

Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 

м. Краматорськ 25 лютого 2021 р  

 

Голова засідання – заступник Голови Вченої ради, 

професор Турчанін М. А.. 

 

Вчений секретар 

доцент Кулік О.М. 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 35 осіб. 

(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний. 

І. Рекомендації щодо нагородження науково-педагогічних працівників і співробітників ДДМА 

відомчими відзнаками. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

ІІ. Присвоєння вченого звання професора кафедри комп'ютеризованих мехатронних систем, ін-

струменту і технологій (балотується Васильченко Яна Василівна) 

ІІІ. Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2020 році, план фінансової діяльності на 

2021 рік  

Доповідач: Цюпа І. А. 

ІV. Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних пос-

луг Донбаською державною машинобудівною академією, на депозитних рахунках в устано-

вах банків державного сектору економіки. 

Доповідач: Цюпа І. А. 

V. Про Положення про проєктні групи освітньої діяльності та групи забезпечення з розроблен-

ня і запровадження освітніх програм в ДДМА. 

Доповідач: Задорожня І. М. 

VІ. Про наукову та науково-технічну діяльність Донбаської державної машинобудівної академії 

у 2020 році. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

VІІ. Затвердження ліцензійних справ КФК ПІТБ зі спеціальностей 081 Право,  

262 Правоохоронна діяльність 

Доповідач: Макуха А. М.    

VІІІ. Про дозвіл наукового керівництва аспірантами. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

ІХ. Про затвердження документів про освіту нової редакції та Положення про порядок замов-

лення, видачі та обліку документів про освіту та додатка до диплома у Донбаській  держав-

ній  машинобудівній  академії. 

Доповідач: Сушко В. М. 

Х : Про підтримку кандидатів на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук 

України 

ХІ. Рекомендації до видання 

навчальних посібників з номером ISBN: 

 Дубинська О. С. Аудит : навчальний посібник для слухачів спеціальності  

071 «Облік і оподаткування». 

 Кошева Л. В. Історія фізичної культури : навчальний посібник для студентів спеціальнос-

ті 017 Фізична культура і спорт (курс лекцій). 

 Кошева Л. В. Педагогіка : навчальний посібник для студентів спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт (курс лекцій). 

 Черненко С. О. Теорія і методика фізичного виховання : навчальний посібник для студен-

тів закладів вищої освіти. 



І СЛУХАЛИ: Рекомендації щодо нагородження науково-педагогічних працівників і співробіт-

ників ДДМА відомчими відзнаками. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:: 

1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння почесного звання  

«Заслужений діяч науки і техніки України»: 

Ковальову Віктору Дмитровичу - доктору технічних наук, професору, ректору ДДМА 

Мироненку Євгенію Васильовичу - доктору технічних наук, професору,  

декану факультету економіки та менеджменту 

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо нагородження заохочувальними 

відомчими відзнаками таких співробітників: 

2.1 Подякою Міністерства освіти і науки України: 

Дьяченка Юрія Григоровича - кандидата технічних наук, доцента кафедри технології і 

обладнання ливарного виробництва 

Долинного Юрія Олексійовича - кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізично-

го виховання і спорту 

2.2 Грамотою Міністерства освіти і науки України : 

Грибкова Едуарда Петровича - доктора технічних наук, завідувача кафедри автоматизо-

ваних металургійних машин і обладнання 

Жарікова Сергія Володимировича - кандидата технічних наук, доцента кафедри обладнання 

і технології зварювального   виробництва 

Маркова Олега Євгенійовича - доктора технічних наук, завідувача кафедри 

комп’ютеризованих дизайну і моделювання процесів і 

машин 

Міранцова Сергія Леонідовича - кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і 

технологій 

2.3. Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України : 

Суботіна Олега Володимировича - кандидата технічних наук, доцента кафедри автоматиза-

ції виробничих процесів 

2.4. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти»: 

Єнікєєва Олександра Фаниловича - доктора технічних наук, завідувача кафедри інтелектуа-

льних систем прийняття рішень 

2.5. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України 

 «За наукові та освітні досягнення» 

Гриня Олександра Григоровича - кандидата технічних наук, декана факультету інтегрова-

них технологій і обладнання 

Гузенка Віталія Семеновича - кандидата технічних наук, професора кафедри 

комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і 

технологій 

4. Клопотати перед Донецькою обласною державною адміністрацією щодо нагородження таких 

співробітників: 

4.1. Почесною Грамотою Донецької обласної державної адміністрації: 

Борисову Світлану Євгенівну - доктора економічних наук, професора кафедри 

фінансів, банківської справи та підприємництва 

Доброносова Юрія Костянтиновича                     - кандидата технічних наук, доцента кафедри авто-

матизованих металургійних машин і обладнання 

Калініченка Володимира Васильовича                              - кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту 

і технологій 

Кошевого Анатолія Дмитровича - кандидата технічних наук, доцента кафедри облад-

нання і технології зварювального   виробництва 

 



4.2 Подякою Донецької обласної державної адміністрації: 

Мельникова Олександра Юрійовича - кандидата технічних наук, доцента кафедри інтелек-

туальних систем прийняття рішень 

5. Клопотати перед департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації 

щодо нагородження заохочувальними відзнаками таких співробітників: 

Подякою департаменту освіти і науки Донецької обласної держааної адміністрації: 

Кривунь Валентину Степанівну - начальника науково-дослідного сектору 

Міхєєнка Дениса Юрійовича - кандидата технічних наук, старшого викладача кафе-

дри комп’ютерних інформаційних технологій 

Сушко Валентину Миколаївну - завідувача навчального відділу 

Шашко Вікторію Олександрівну - кандидата технічних наук, доцента кафедри менедж-

менту 

6. Клопотати перед управлінням сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного 

виховання Донецької обласної державної адміністрації щодо нагородження таких співробітни-

ків: 

Почесною Грамотою 

Антоненко Яну Сергіївну -  кандидата технічних наук, асистента кафедри 

комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і 

технологій 

Грачову Ельвіру Вікторівну - начальника відділу кадрів 

Коваленка  Андрія Костянтиновича - асистента кафедри комп’ютерних інформаційних тех-

нологій 

Люту Анастасію Володимирівну - кандидата технічних наук, доцента кафедри автомати-

зації виробничих процесів 

7. Клопотати перед управлінням фізичної культури та спорту Донецької обласної державної 

адміністрації щодо нагородження:  

Почесною Грамотою 

Мартинкову Олену Олександрівну 

 

- студентку групи ФКС-18-1   

Сорокіна Юрія Сергійовича - старшого викладача кафедри фізвиховання  і спорту 

Черненка Сергія Олександровича - кандидата наук з фізичного виховання і спорту, до-

цента кафедри фізвиховання і спорту 

8. Клопотати перед Краматорським міським виконавчим комітетом щодо нагородження таких 

співробітників: 

8.1. Почесною Грамотою міського голови м. Краматорська: 

Єрфорт Ірину Юріївну - кандидата економічних наук, доцента кафедри еко-

номіки підприємства 

Корсуна Владислава Анатолійовича - асистента кафедри технології і обладнання ливар-

ного виробництва 

8.2. Подякою міського голови м. Краматорська: 

Абхарі Пеймана - доктора технічних наук, професора кафедри обро-

бітки металів тиском 

Смирнову Ірину Іванівну - кандидата економічних наук, доцента кафедри 

економіки підприємства 

9. Клопотати перед управлінням з гуманітарних питань Краматорського міського виконавчого 

комітету щодо нагородження таких здобувачів освіти: 

Грищенка Олександра Сергійовича - студента групи КН-20-2т 

Рассошенко Аліну Петрівну - студентку групи ММ-20-м 

Лапченкову Анастасію Олексіївну - студентку групи ММ-20-м 

Кравченка Данила Юрійовича - студента групи ЗВ-20-м 

 

 



ІІ СЛУХАЛИ:  Присвоєння вченого звання професора кафедри комп'ютеризованих мехатрон-

них систем, інструменту і технологій (балотується Васильченко Яна Василівна) 

Інформація професора Турчаніна М. А. щодо підсумків науково-педагогічної діяльності 

здобувача. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатуру Васильченко Яни 
Василіви внесено до бюлетенів для таємного голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 
складі Сташкевич І. І., Загредельний С. Л., 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 Васильченко Я. В. участі у голосуванні не приймала). 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 34, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 
немає) присвоїти вчене звання професора кафедри комп'ютеризованих мехатронних систем, 

інструменту і технологій Васильченко Яні Василівні. (Член Вченої ради Васильченко Я. В. 
участі у голосуванні не приймала). 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2020 році, план фінансової 

діяльності на 2021 рік  
 

Головний бухгалтер Академії  І.А.Цюпа доповіла, що у 2020 році кошти загального та 

спеціального фондів Академії були використані відповідно до затвердженого Міністерством 

освіти і науки України кошторису доходів і видатків на 2021 рік. 

З урахуванням внесених протягом року змін кошторис доходів і видатків Академії у  

2020 році склав 89 016,0 тис. грн., у т.ч.: 

- по загальному фонду    –  75 670,9 тис. грн. (85,0%); 

- по спеціальному фонду –  13 345,1 тис. грн. (15,0%).          

В 2020 році бюджетні асигнування по загальному фонду по КПКВ 2201160 «Підготовка 

кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики» та забезпечення діяльності їх баз практики» та КПКВ 2201190  «Виплата акаде-

мічних стипендій студентам  (курсантам) вищих навчальних закладів»  були   отримані в сумі 

72 926,6 тис. грн. В порівнянні з 2019 роком в 2020 році фактична сума отриманих асигнувань 

по загальному фонду для підготовки кадрів ВНЗ зросла  на 8 163,5 тис. грн. Для виконання нау-

кових досліджень було виділено з бюджету 2 744,3 тис. грн. Кошти використані в повному об-

сязі.  

Кошти загального фонду були використані у повному обсязі в межах кошторису (табл. 

1), а саме по наступних статтях видатків: 

- заробітна плата – 44 951,0 тис.грн. (59,4%); 

- нарахування на заробітну плату – 9 786,9 тис.грн. (12,9%); 

- стипендія – 11 088,5  тис.грн. (14,7%); 

- оплата комунальних послуг – 4 468,9 тис. грн. (5,9%); 

- обмундирування і харчування дітей-сиріт, допомога дітям-сиротам – 1 233,0 тис. грн. 

(1,6%); 

- придбання предметів постачання і матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) – 

4 083,5 тис. грн. (5,4%), з них: 

 придбання віконних блоків вартістю 1 145,9 тис. грн., а також поточний ремонт 

віконних блоків на загальну суму 26,0 тис. грн.; 

 послуги з акредитації освітніх програм на суму 472,4 тис. грн.; 

 придбання мережевого обладнання, запчастин для ремонту комп’ютерів, багато-

функціональних пристроїв вартістю 512,5 тис.грн.; 

 придбання музичного обладнання та інструментів вартістю 117,7 тис. грн.; 



 придбання програмного забезпечення, а також послуги з його встановлення і під-

тримки на загальну суму 437,7 тис. грн.; 

 послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення по-

жежної сигналізації на загальну суму 49,2 тис. грн.; 

 послуги з обробки протипожежними розчинами дахів навчальних корпусів на су-

му 54,6 тис. грн.; 

 будматеріали для поточного ремонту приміщень, систем тепло- і водопостачання 

вартістю 341,0 тис. грн.; 

 товари, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнен-

ню і поширенню, коронавірусної хвороби (COVID-19) на загальну суму 78,3 тис. 

грн.; 

  матеріали та обладнання для виконання наукових робіт вартістю 153,3 тис. грн.; 

 придбання протипожежних дверей вартістю 49,9 тис.грн.; 

 придбання  матеріалів та господарського інвентарю вартістю 528,0 тис. грн.; 

 придбання електротоварів вартістю 117,0 тис. грн. 

- інші витрати –  59,1 тис. грн. (0,1%). 

Загальна сума надходжень до спеціального фонду академії  в 2020 році склала 13 345,1 

тис. грн., що на 1 322,2 тис. грн. менше, ніж в 2019 році. Згідно з програмною класифікацією, 

кошти до спеціального фонду академії надійшли за наступними напрямами: 

- по КПКВ 2201040 «Прикладні розробки за напрямами н/т діяльності» - 321,3 тис. грн.; 

- по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів ак-

редитації та забезпечення діяльності їх баз практики»  – 13 023,8 тис. грн. 

У розрізі видів доходів надходження по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими на-

вчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»»   

представлені у таблицях 2 і 3. 

Видатки спеціального фонду в 2020 році склали 13 171,8  тис. грн. 

Основна частина витрат спеціального фонду, яка складає 8 159,4 тис. грн., використана 

на виплату заробітної плати (61,9%) і 1 826,0 тис. грн. – на нарахування  на заробітну плату 

(13,9%).  Загальна сума видатків на заробітну плату склала  9 985,4 тис. грн. (75,8%).  

Інші витрати спеціального фонду розподілились таким чином: 

- придбання предметів споживання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки – 369,0 тис. 

грн. (2,8%),  з них видатки: 

 на придбання матеріалів, інструментів та інвентарю  –  78,4 тис. грн.; 

 на оплату послуг (оренда приміщень локальних центрів, поточний ремонт облад-

нання, послуги зв’язку, Internet, послуги страхування, ліцензування, акредитації) 

–  273,8 тис. грн.; 

 на оплату податків та обов’язкових платежів до бюджету – 16,8 тис. грн. 

- на відрядження –  47,5 тис. грн. (0,4%); 

- на комунальні послуги – 2 769,9 тис. грн. (21,0%). 

Дані про структуру фонду заробітної плати по загальному та спеціальному фондах Ака-

демії та чисельність персоналу представлена у таблицях 5 і 6.Згідно з цими таблицями в 2020 

році середньомісячна заробітна плата зросла: 

- по всім категоріям персоналу в порівнянні з 2018 роком на 30,3%  і в порівнянні з 2019 роком 

на 18,3%; 

- у науково-педагогічного персоналу в порівнянні з 2018 роком на 30,3%  і в порівнянні з 2019 

роком на 12,7%  за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати і окладів згідно з тариф-

ною сіткою. 

Благодійних внесків, дарунків, а також коштів на виконання цільових заходів у 2020  ро-

ці було отримано на загальну суму 223,4 тис. грн. (табл.4), а саме: 

- матеріалів, інвентарю та літератури  на загальну суму 13,0 тис. грн.;  

- благодійних внесків на загальну суму 13,5 тис. грн.; 



- коштів на виплату щомісячної допомоги Донецької обласної Ради студентам із числа ді-

тей-сиріт – 196,9  тис. грн. 

Станом на 1 січня 2021 року в академії простроченої дебіторської та  кредиторської за-

боргованості по видатках немає.   

Міністерство освіти і науки України затвердило кошторис Академії на 2021  рік за КПКВ 

2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 

на загальну суму  72 256,2 тис. грн., з них: 

 - асигнування загального фонду бюджету складають 57 256,2 тис. грн. (79,2%),   

 -  надходження спеціального фонду – 15 000,0 тис. грн. (20,8%).  

Затверджений кошторис доходів і видатків на 2021 рік наведений у таблиці 7.  Станом на 

звіт Міністерство освіти і науки України виділило кошти загального фонду тільки на соціально-

захищені видатки, такі як заробітна плата, харчування дітей-сиріт та комунальні послуги в сумі 

57 256,2 тис.грн. Але в зв’язку з тим, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1146 

«Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників 

їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» від 24.12.2019 р. за результатами розподілу 

видатків між закладами вищої освіти із застосуванням формули розподілу обсяг бюджетних 

асигнувань і видатків загального фонду Академії може бути  збільшений чи  зменшений. 

На 2021 рік  затверджений кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій 

студентам  (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової перед вищої та вищої освіти» 

на  загальну суму 11 832,2 тис. грн. (табл.8).   

Кошторис доходів і видатків на 2021 рік за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та нау-

ково-технічні розробки» затверджений у сумі 2 440,6 тис. грн. і наведений у таблиці 9 проекту 

рішення. 

 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Ухвалити звіт про підсумки планово-фінансової діяльності Академії у 2020 році. 

2. Проректорам Академії провести аналіз діяльності по своїм напрямкам з метою оцінки 

господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів під-

вищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи, оптимізації здійснення 

витрат, розроблення планів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв.  Термін виконання – квітень 2021 р. 

3. Направити зусилля на збільшення обсягу коштів спеціального фонду  шляхом забез-

печення зростання чисельності студентів I курсу, збереження контингенту студентів, збільшен-

ня обсягів госпдоговірних науково-дослідних робіт, залучення додаткових джерел отримання 

коштів. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг Донбаською державною машинобудівною академією, на депозитних рахун-

ках в установах банків державного сектору економіки. 

Головний бухгалтер Цюпа І.А. доповіла, що відповідно до вимог ст. 13 Бюджетного ко-

дексу України, Постанови КМУ від 26 серпня 2015 р. № 657 «Про затвердження Порядку роз-

міщення вищими і професійно-технічними навчальним закладами на вкладних (депозитних) ра-

хунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних кош-

тів, отриманих за надання платних послуг» та п. 9 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту», 

академія має можливість в 2021 році розмістити на депозитному рахунку в банківській устано-

ві, яка визначається на конкурсній основі, тимчасово вільні бюджетні кошти спеціального фон-

ду. 



Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)   

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію про розміщення тимчасово вільних бюджетних 

коштів, отриманих за надання платних послуг Донбаською державною машинобудівною акаде-

мією, на депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки 

 

V СЛУХАЛИ: Про Положення про проєктні групи освітньої діяльності та групи забезпечення з 

розроблення і запровадження освітніх програм в ДДМА. 

Доповідач: Задорожня І. М. 

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

«утримались» - немає)  

УХВАЛИЛИ:  Затвердити Положення про проєктні групи освітньої діяльності та групи забез-

печення з розроблення і запровадження освітніх програм в ДДМА. 

 

VІ. СЛУХАЛИ:  Про наукову та науково-технічну діяльність Донбаської державної машинобу-

дівної академії у 2020 році. 
 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв’язків, д-р хім. на-

ук. професор Турчанін М. А. інформував, про підсумки наукової та науково-технічної діяльнос-

ті Донбаської державної машинобудівної академії у 2020 році. 
  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Річний звіт ДДМА за 2020 рік «Інформація про наукову та науково-

технічну діяльність Донбаської державної машинобудівної академії за 2020 рік». 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження ліцензійних справ КФК ПІТБ зі спеціальностей 081 Право, 

262 Правоохоронна діяльність 

Доповідач: Макуха А. М.    

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити ліцензійні справи КФК ПІТБ зі спеціальностей 081 Право, 262 Право-

охоронна діяльність 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ:  Про дозвіл наукового керівництва аспірантами. 

Доповідач: Турчанін М. А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до п.24 “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., № 261, та на підставі витягу з протоколу №5 за-

сідання кафедри ЕП від 23.12.2020 року: 

1 Надати право наукового керівництва аспірантами к.е.н., доценту кафедри менеджмен-

ту Бурцевій Олені Єгорівні з соціально-економічного та управлінського напряму. 

2 У зв’язку зі звільненням наукового керівника к.е.н, доц. Ровенської В.В. призначити 

науковим керівником аспірантки Головіної Л.М. (2-й рік навчання, спеціальність 232 «Соціа-

льне забезпечення» – Міжнародний досвід організації соціального забезпечення на рівні міс-

цевих територіальних громад) к.е.н., доц. Бурцеву О.Є. 

3 У зв’язку з перерозподілом навантаження призначити науковим керівником аспіранта 

Попова Є.М. (2-й рік навчання, спеціальність 051 «Економіка» – Оцінка впливу чинників еко-

номічної кон’юктури на інвестиційно-інноваційний потенціал підприємств ГМК України) 

к.е.н., доц. Бурцеву О.Є. замість д.е.н., проф. Шевченко О.О. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про затвердження документів про освіту нової редакції та Положення про по-

рядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту та додатка до диплома у Донбась-

кій  державній  машинобудівній  академії.. 

Доповідач: Сушко В. М. 



Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити документи про освіту нової редакції 

2.  Затвердити Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту 

та додатка до диплома у Донбаській  державній  машинобудівній  академії. 

 

Х. СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатів на вакансію члена-кореспондента Національної ака-

демії наук України. 

Х.1 СЛУХАЛИ: Підтримка кандидата на вакансію члена-кореспондента Національної ака-

демії наук України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальніс-

тю «Матеріалознавство, плазмово-дугові технології», керівника відділу «Електротермічні про-

цеси обробки матеріалів» Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона HAH України, доктора 

технічних наук, старшого дослідника, Лауреата Державної премії України Коржика Володими-

ра Миколайовича. 
 

Після обговорення на підставі результатів відкритого голосування  

("за" – 35; "проти" – немає, "утрималось" – немає.) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати  керівника відділу «Електротермічні процеси обробки матеріалів» Інсти-

туту електрозварювання ім. Є.О.Патона HAH України, доктора технічних наук, старшого дослі-

дника, Лауреата Державної премії України Коржика Володимира Миколайовича у конкурсі на 

обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України по Відділенню фізико-

технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство, плазмово-дугові 

технології». 

2. Направити повідомлення до HAH України, щодо підтримки Донбаською державною 

машинобудівною академію кандидатури керівника відділу «Електротермічні процеси обробки 

матеріалів» Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона HAH України, доктора технічних на-

ук, старшого дослідника, Лауреата Державної премії України Коржика Володимира Миколайо-

вича у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України по 

Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство, 

плазмово-дугові технології. 

 

Х.2. СЛУХАЛИ: Підтримка кандидата на вакансію члена-кореспондента  

Національної академії наук України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавс-

тва за спеціальністю - матеріалознавство, порошкова металургія заступника директора з науко-

вої роботи Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича HAH України доктора техніч-

них наук, професора  Баглюка Геннадія Анатолійович. 

Після обговорення на підставі результатів відкритого голосування  

("за" – 35; "проти" – немає, "утрималось" – немає.) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати заступника директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалоз-

навства ім. Францевича HAH України доктора технічних наук, професора Баглюка Геннадія 

Анатолійович у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук Укра-

їни по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю – матеріалоз-

навство, порошкова металургія. 

2. Направити повідомлення до HAH України, щодо підтримки Донбаською державною 

машинобудівною академію кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту 

проблем матеріалознавства ім. Францевича HAH України доктора технічних наук, професора 

Баглюка Геннадія Анатолійович у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної 

академії наук України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціаль-

ністю – матеріалознавство, порошкова металургія. 

 

 



 


