
П Р О Т О К О Л  № 1 

Засідання Вченої ради Донбаської державної 

машинобудівної академії 

м. Краматорськ 30 серпня 2019 р  

 

Голова засідання – голова Вченої ради, 

ректор, професор Ковальов В. Д. 

Вчений секретар 

доцент Кулік О.М. 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 37 осіб. 

(явочний лист додається до протоколу). 

Порядок денний 

І Обрання на посаду та присвоєння вченого звання 

 обрання на посаду професора кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва (бало-

тується Борисова Світлана Євгенівна); 

 обрання на посаду професора кафедри обладнання і технології зварювального виробницт-

ва (балотується Власов Анатолій Федорович); 

 обрання на посаду професора кафедри комп’ютерно-інформаційних технологій (балоту-

ється Сагайда Павло Іванович); 

 обрання на посаду професора кафедри менеджменту (балотується Тельнова Ганна Воло-

димирівна); 

 присвоєння вченого звання доцента кафедри вищої математики (балотується Шевцов 

Сергій Олександрович). 

 

ІІ. Про прийом до магістратури за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). 

Доповідач: Фесенко А. М. 

 

І СЛУХАЛИ: Обрання на посаду та присвоєння вченого звання 

 обрання на посаду професора кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва 

(балотується Борисова Світлана Євгенівна); 

 обрання на посаду професора кафедри обладнання і технології зварювального виробницт-

ва (балотується Власов Анатолій Федорович); 

 обрання на посаду професора кафедри комп’ютерно-інформаційних технологій (балоту-

ється Сагайда Павло Іванович); 

 обрання на посаду професора кафедри менеджменту (балотується Тельнова Ганна Воло-

димирівна); 

 присвоєння вченого звання доцента кафедри вищої математики (балотується Шевцов 

Сергій Олександрович). 

 

Інформація ректора, професора Ковальова В. Д. щодо підсумків науково-педагогічной 

діяльності здобувачів. 

Борисова Світлата Євгенівна – доктор економічних наук з 2015 року. Стаж науково-

педагогічної роботи– 19 років. Має 64 наукових робіт, серед них 1 особисту монографію, 6 ста-

тей у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз даних. За період 

2015-2019 рр. підготовлено та допрацьовано 10 робіт навчально-методичного характеру. За пока-

зниками рівня наукової та професійної активності виконує 9 пунктів.  

Власов Анатолій Федорович – доктор технічних наук з 2016 року. Стаж науково-

педагогічної роботи– 23 роки, в ДДМА – 21 рік. Має 83 опублікованих робіт, в тому числі моно-

графію, 26 наукових статей у фахових виданнях України, 14 стетей в журналах іноземних дер-

жав, які включено до міжнародну наукометричну базу SCOPUS, 10 авторських свідотств СРСР, 2 



патента, 4 навчальних посібника з грифом МОН У, 2 з номером ISBM,3 електронних, 5 методич-

них посібників. Кафедра рекомендує Власова А.Ф. на посаду професора кафедри обладнання і 

технології зварювального виробництва.  

Сагайда Павло Іванович – доктор технічних наук з 2018 року. Стаж науково-педагогічної 

роботи– 23 роки. Має 80 друкованих робіт, серед них 4 монографії, 32 публікації в наукових фа-

хових виданнях, 9 з яких включено до наукометричних баз даних. Після захисту докторської ди-

сертації опублікував одну монографію, дві статті у спеціалізованих наукових виданнях, прийняв 

участь у чотирьох міжнародних наукових конференціях, у двох заявках на участь у програмах 

міжнародного співробітництва ERASMUS+. Сагайда П.І. визнаний кращім науковцем ДДМА у 

2018 році та нагороджений грамотами облради. Бере участь у програмі BIOArt, що фінансується 

в рамках ERASMUS+, та у НДР, що фінансується МОНУ. Був відповідальним виконавцем у во-

сьми НДР, що фінансувалися МОНУ. Брав участь у виконанні проекту міжнародного співробіт-

ництва TEMPUS DESIRE, під час я 

кого пройшов стажування в університетах Німеччини, Бельгії, Словаччини.  Регулярно бере 

участь як експерт у ліцензуванні та акредитації спеціальностей, при розробці стандартів вищої 

освіти, як голова ДЕК у захистах дипломних робіт, як офіційний опонент та рецензент при захис-

ті дисертацій за відповідною спеціальністю. 

Тельнова Ганна Володимирівна – – доктор економічних наук з 2013 року. Стаж науково-

педагогічної роботи– 19 років. Має 65 фахових наукових праць. 3 монографії, одна з низ обноо-

сібна, 9 методичних посібників. Керує аспірантами кафедри менеджменту, член спеціалізованої 

вченої ради. 

Шевцов Сергій Олександрович – кандидат технічних наук з 2019 року. Стаж– 22 роки 11 

місяців, всі в ДДМА. У 2018 року пройшов Міжнародне науково-педагогічне стажування для 

працівників вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації в Вищій технічній школі в Ка-

товіцах, м. Катовіце, Польща (сертифікат від 26.09.2018 року). Відкрита лекція проведена держа-

вною мовою на високому рівні. Має 44 публікації. Після захисту кандидатської дисертації 

опубліковано 7 праць, з них 3 статі у наукових виданнях, 2 тези доповідей,  2 навчально-

методичного характеру, у т.ч. 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукомет-

ричної бази Scopus: Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння 

іноземною мовою (польською) у 2018 році. Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий 

на засіданні кафедри вищої математики «26» червня 2019 року, протокол № 17. Дана позитивна 

оцінка. Рекомендовано присвоїти вчене звання доцента на засіданні кафедри вищої математики 

«26» червня 2019 року, протокол № 17 та на засіданні вченої ради факультету машинобудування 

«29» серпня 2019 року, протокол № 1. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) кандидатури Борісової С. Є,. 

Власова А. Ф., Сагайди П. І., Тельнової Г. В., Шевцова С. О. внесено до бюлетенів для таємного 

голосування. 

Для підрахунку підсумків таємного голосування одноголосно обрана лічильна комісія у 

складі – Коротенко Є. Д., Федоров М. М., Васильченко Я. В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. За підсумками відкритого голосування («за» – 37, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду професора кафедри 

фінансів, банківської справи та підприємництва затвердити. 

2. За підсумками таємного голосування («за» – 37 «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає) 

обрати на посаду професора кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва 

Борисову Світлану Євгенівну.  

3. За підсумками відкритого голосування («за» – 37, «проти» – немає, «утрималися» – немає) 

протокол щодо результатів таємного голосування при обранні на посаду професора кафедри 

обладнання і технології зварювального виробництва затвердити. 



 


