
РІШЕННЯ 

(п р о т о к о л  № 26) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

25 травня 2017 р. 

Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 

Учений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Загальна кількість членів Вченої ради – 24 

особи 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 23 особи 

(явочний лист додається до протоколу). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 

науковій діяльності та документообігу академії 

Доповідач – начальник відділу інформаційних технологій доц. Грицук Ю.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника ВІТ Грицука Ю.В. вважати задовільною. 

2. Поширити практику з залучення спонсорських коштів на цільове оновлення 

комп’ютерної техніки, а також залучення іноземних інвестицій (міжнародної технічної 

допомоги) за міжнародними освітянськими і науковими грантами та проектами 

(відповідальні – проректор Колесніченко С.В., керівники підрозділів; термін – постійно).  

3. Запровадити використання поштових сервісів Office 365 в якості корпоративної 

пошти з подальшим використанням як DonNACEA ID. Усю переписку зі студентами 

вести через Пошту Office 365 (відповідальні – начальник ВІТ Грицук Ю.В., керівники 

підрозділів; термін – постійно) 

4. Регулярно здійснювати контроль за використанням структурними підрозділами 

академії комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення (відповідальні – 

начальник ВІТ Грицук Ю.В., керівники підрозділів; термін – постійно). 

5. Активізувати роботу випускових кафедр щодо впровадження наявного 

сучасного програмного забезпечення в навчальний процес та участі студентів в конкурсах 

(відповідальні – завідувачі кафедр, директори інститутів (декани факультетів); термін 

– постійно). 

6. Привести інформацію навчальних підрозділів на офіційному сайті академії до 

актуального стану (відповідальні – проректор Точонов І.В., начальник ВІТ Грицук Ю.В., 

завідувачі кафедр, декани факультетів; термін – до 30.06.2017, надалі – щоквартально). 

7. Впродовж 2017 н.р. здійснити розширене впровадження АСУ «ВНЗ» 

(відповідальні – проректор Точонов І.В., начальник ВІТ Грицук Ю.В., начальник ВК 

Фролова Я.С., відп. секретар ПК Ситніченко М.В., начальник НВ Кльон А.М., декани 

факультетів; термін – 30.06.2017).  

8. Провести тестову перевірку проекту  Unplag на базі дисертаційної роботи ст. 

викл. кафедри ПТДМОААГ Трет'яка А.В. 



2. Про затвердження «Положення про web-сайт ДонНАБА» 

Доповідач – начальник відділу інформаційних технологій доц. Грицук Ю.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про web-сайт ДонНАБА» 

3. Про затвердження «Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих 

навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». 

Доповідач – начальник навчального відділу доц. Кльон А.М. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доопрацювати «Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих 

навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» і винести на затвердження 

на наступне засідання Вченої ради. Строк доопрацювання – до 10 червня 2017 р. 

Відповідальні – начальник навчального відділу доц. Кльон А.М., декани факультетів. 

4. Про ліцензування та акредитацію ДонНАБА 

Доповідач – начальник навчального відділу доц. Кльон А.М. 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою інформування усіх викладачів щодо рішень Вченої ради академії 

засідання вчених рад факультетів проводити протягом 4 днів після засідань Вченої ради 

академії.  

2. Призначити робочі групи на факультетах для підготовки до акредитації 

спеціальностей «Технологія будівельних конструкцій, виробів и матеріалів», 

«Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання та вентиляція», 

«Архітектура», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання».  

5. Про затвердження «Положення про порядок виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, 

залучення виконавців і оплату їх роботи», «Положення про формування накладних 

витрат науково-дослідної частини Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури» 

Доповідач – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, 

 доц. Колесніченко С.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення 

виконавців і оплату їх роботи» 

2. Затвердити «Положення про формування накладних витрат науково-дослідної 

частини Донбаської національної академії будівництва і архітектури» 

6. Про підсумки першого етапу Конкурсу для відбору проектів наукових досліджень і 

розробок за рахунок державного бюджету, виконання яких розпочнеться у 2018 році. 

Доповідач – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, 



 доц. Колесніченко С.В. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Наукові проекти: 

«Розвиток теорії і практики використання транспортних стрічкових  конвеєрів зі 

змінною довжиною в будівельній промисловості», науковий керівник проекту – к.т.н., 

доцент Гаврюков О.В.  

та 

«Зниження викидів в атмосферу суспендованих часток при переливах чавуну в 

домен-них та сталеливарних цехах  та утилізація вловленого пилу», науковий керівник 

проекту д.т.н., професор Кравець В.А.  

вважати такими, що пройшли процедуру конкурсного відбору проектів наукових 

досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету, виконання яких 

розпочнеться у 2018 році. 

2. За результатами конкурсу оформити проекти, що пройшли процедуру 

конкурсного відбору. в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах». 

3. Надати всю необхідну інформацію щодо проектів – переможців конкурсу до 

департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України у 

встановлені терміни, згідно наказу МОНУ  № 590 від 14.04.2017р. 

7. Про внесення змін в організаційну структуру ДонНАБА 

Доповідач – перший проектор з навчальної та фінансової роботи  

к.т.н. доц. Точонов І.В. 

За підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома 

 

 

Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 


