
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 39) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

02 жовтня 2018 р. 

Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 

Учений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Загальна кількість членів Вченої ради – 29 осіб 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 24 особи 

(явочний лист додається до протоколу) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про план роботи Вченої ради на 2018/2019навчальний рік. 

Доповідач - ректор ДонНАБА,  професор Кравець В.А.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. План роботи вченої ради ДонНАБА на 2018/2019 навчальний рік затвердити в 

якості основи для подальшої роботи. План роботи додається до протоколу. 

2. Аналіз вступної кампанії у 2018 році і задачі щодо набору студентів у 2019 році. 

Доповідач  – начальник відділу МОД Федоренко В.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт начальника відділу МОД Федоренко В.В. прийняти до відома. 

2. Пропозиції начальника відділу МОД Федоренко В.В. взяти за основу для 

подальшої профорієнтаційної роботи. 

3. Про роботу філії кафедри  «Машинобудування» за 2017-18 навчальний рік 

Доповідач - Гаврюков О.В. доц., к.т.н., зав.каф. «Машинобудування» 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт Гаврюкова О.В. доц., к.т.н., зав.каф. «Машинобудування» про роботу філії 

кафедри  «Машинобудування» за 2017-18 навчальний рік затвердити. 

2. Роботу філії кафедри  «Машинобудування» за 2017-18 навчальний рік визнати 

задовільною і подовжити на рік. 

4. Про роботу науково-виробничого та освітнього центру інноваційних будівельних 

технологій «КНАУФ ДонНАБА». 

Доповідач - Трет’як А.В. к.т.н., начальник науково-виробничого та освітнього центру 

інноваційних будівельних технологій «КНАУФ ДонНАБА» ст. викл. каф. 

«Машинобудування» 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 



УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу  науково-виробничого та освітнього центру інноваційних будівельних 

технологій «КНАУФ ДонНАБА» визнати задовільною і подовжити на наступний рік. 

2. Начальнику науково-виробничого та освітнього центру інноваційних будівельних 

технологій «КНАУФ ДонНАБА» Трет’яку А.В. розробити план щодо активізації роботи 

центру. Строк – 1 місяць. 

5. Про затвердження «Положення про академічну доброчесність» Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури. 

Доповідач  – начальник навчального відділу к.т.н., доцент Кльон А.М. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про академічну доброчесність» Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури. 

6. Різне. 

6.1. Про затвердження звітів кафедр з виконання науково-дослідної роботи 

викладачами кафедр у межах другої половини дня, наукові теми 2015-2018рр. 

Доповідач - Колесніченко С.В., к.т.н., доц., проректор з наукової роботи і міжнародних 

зв’язків. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіти кафедр з виконання науково-дослідної роботи викладачами 

кафедр у межах другої половини дня, наукові теми 2015-2018рр. 

 

 

Голова Вченої Ради       Кравець В.А. 

 

 

Вчений секретар       Шамріна Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


