
 
Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ 
 

« 25 »  травня  2021 р.          м. Краматорськ                            №   63  . 
 

Про склад Вченої ради Академії 

 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Донбаської 

державної машинобудівної академії, Положення про вчену раду Донбаської 

державної машинобудівної академії та рішення Конференція трудового колективу, 

яка включає виборних представників із числа студентів (протокол № 2/2021 від 21 

травня 2021 року) 
 

Н А К А З У Ю :  
 

1. Затвердити склад вченої ради:  
 

№ ПІП Посада, вчене звання, науковий ступень 

Члени вченої ради за посадою: 

1 Ковальов  

Віктор  

Дмитрович 

Ректор ДДМА, професор кафедри комп’ютерних 

мехатронних систем, інструментів і технологій 

професор, д-р техн. наук 

2 Фесенко  

Анатолій 

Миколайович 

Перший проректор, проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи, доцент кафедри 

технології і обладнання ливарного виробництва, 

доцент, канд. техн. наук 

3 Турчанін  

Михайло 

Анатолійович 

Проректор з наукової роботи, управління розвитком 

і міжнародних зв’язків, професор кафедри 

технології і обладнання ливарного виробництва, 

професор, д-р хім. наук 

4 Решетняк  

Сергій 

Миколайович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи 

5 Дорохов  

Микола Юрійович 

Помічник ректора, завідувач кафедри підйомно-

транспортних машин, доцент, канд. техн. наук  

6 Макуха  

Олексій 

Миколайович 

Директор Відокремленого структурного підрозділу 

«Краматорський фаховий коледж промисловості, 

інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 

державної машинобудівної академії» 

7 Баштовий  

Віктор  

Павлович 

Директор Відокремленого структурного підрозділу 

«Дружківський фаховий коледж Донбаської 

державної машинобудівної академії» 

8 Гринь  

Олександр 

Григорович 

Декан факультету інтегрованих технологій і 

обладнання, доцент кафедри обладнання і 

технології зварювального виробництва, доцент, 

канд. техн. наук 



9 Кассов  

Валерій  

Дмитрович 

Декан факультету машинобудування, професор  

кафедри підйомно-транспортних машин, професор, 

д-р техн. наук 

10 Мироненко  

Євген  

Васильович 

Декан факультету економіки і менеджменту,  

професор кафедри комп’ютерних мехатронних 

систем, інструментів і технологій, професор,  

д-р техн. наук 

11 Подлєсний 

Сергій 

Володимирович  

Декан факультету автоматизації машинобудування і 

інформаційних технологій, доцент кафедри 

технічної механіки, доцент, канд. техн. наук 

12 Федоров  

Микола 

Миколайович 

Директор центру дистанційної і заочної освіти, 

доцент кафедри технології і обладнання ливарного 

виробництва, доцент, канд. техн. наук 

13 Задорожня  
Інна 
Миколаївна 

Начальник відділу із забезпечення якості освітньої 

діяльності, доцент кафедри електромеханічних 

систем автоматизації, доцент, канд. техн. наук 

14 Цюпа  

Інна  

Анатоліївна 

Головний бухгалтер 

15 Коваленко  

Любов 

Олександрівна 

Завідувач бібліотеки 

16 Клименко  

Галина  

Петрівна 

Голова Конференції Академії, завідувач кафедри 

автоматизації виробничих процесів, професор, д-р 

техн. наук 

17 Грищенко  

Олександр 

Сергійович 

Голова ради студентського самоврядування (голова 

студентської ради) Академії, студент гр. КН-18-1т  

18 Сташкевич 

Ігор  

Ігорович 

Голова об'єднаного профспілкового комітету 

працівників і студентів Академії, доцент кафедри 

комп’ютерно-інформаційних технологій, доцент, 

канд. економ. наук 

19 Медведєв 

Вячеслав 

Степанович 

Головний редактор газети «Академія» 

20 Захаров  

Сергій 

Олексійович  

Провідний юрисконсульт 

21 Кулік  

Олександр 

Миколайович 

Вчений секретар Академії, доцент кафедри 

автоматизованих металургійних машин та 

обладнання, доцент, канд. техн. наук 
 

Члени вченої ради, які представляють науково-педагогічних працівників 

Академії, та обрані Конференцією Академії за поданням кафедр і інших 

структурних підрозділів, у яких вони працюють 

22 Авдєєнко  

Анатолій  

Петрович 

Завідувач кафедри хімії та охорони праці, професор, 

д-р хім. наук 

23 Акімова  

Олена 

Володимирівна 

Завідувач кафедри обліку, оподаткування та 

економічної безпеки, доцент, д-р економ. наук 



24 Алієв  

Іграмотдін 

Серажутдінович  

Завідувач кафедри обробки металів тиском, 

професор, д-р техн. наук 

25 Антоненко  

Яна  

Сергіївна 

Асистент кафедри комп’ютерних мехатронних 

систем, інструментів і технологій, канд. техн. наук, 

Голова ради з виховної роботи ДДМА 

26 Болотіна  

Євгенія Валеріївна 

В.о.завідувача кафедри філософії та соціальних 

наук, доцент, канд. філософ. наук 

27 Васильченко  

Яна  

Василівна 

Завідувач кафедри комп’ютерних мехатронних 

систем, інструментів і технологій, професор, д-р. 

техн. наук 

28 Грибков Едуард 
Петрович 

Завідувач кафедри автоматизованих металургійних 
машин та обладнання, доцент, д-р техн. наук 

29 Долинний   
Юрій Олексійович  

В.о.завідувача кафедри фізичного виховання та 

спорту, доцент, канд. пед. наук  

30 Підгора  

Єлизавета 

Олександрівна  

В.о. завідувача кафедри економіки підприємства, 

доцент, канд. техн. наук 

31 Дьяченко  

Юрій  

Григорович 

Доцент кафедри технології і обладнання ливарного 

виробництва, доцент, канд. техн. наук 

32 Єлєцьких  

Світлана  

Яківна 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

підприємництва, професор, д-р економ. наук 

33 Єнікєєв Олександр 

Фанилович 

Завідувач кафедри інтелектуальних систем 

прийняття рішень, доцент, д-р. техн. наук 

34 Загребельний 

Сергій  

Леонідович 

Завідувач кафедри інформатики і інженерної 

графіки, доцент, канд. пед. наук 

35 Карнаух  

Сергій 

Григорович 

Завідувач кафедри основ проектування машин, 

доцент, канд. техн. наук 

36 Ковалевський 

Сергій  

Вадимович 

Завідувач кафедри інноваційних технологій і 

управління, професор, д-р техн. наук 

37 Коротенко  

Євген  

Дмитрович 

Завідувач кафедри мовної підготовки, канд. 

філософ. наук 

38 Макаренко  

Наталя  

Олексіївна 

Завідувач кафедри обладнання і технології 

зварювального виробництва, професор, д-р техн. 

наук 

39 Марков  

Олег  

Євгенович 

Завідувач кафедри комп’ютеризованих дизайну і 

моделювання процесів і машин, професор, д-р техн. 

наук 

40 Тарасов  
Олександр 
Федорович 

Завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних 
технологій, професор, д-р техн. наук 

41 Тулупенко  

Віктор 

Миколайович 

Завідувач кафедри фізики, професор, д-р. фіз.-мат. 

наук 

 



 
 


