
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 41) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

03 грудня 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 – 22 особи  

(явочний лист додається до протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження акредитаційних справ 

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

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Економіка в 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» спеціальність 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого рівня вищої освіти «Магістр». 

2. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Менеджмент в 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» спеціальність 073 галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» другого рівня вищої освіти «Магістр». 

3. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Промислове та 

цивільне будівництво» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 

19 «Архітектура і будівництва» другого рівня вищої освіти «Магістр». 

4. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Архітектура 

будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура і містобудування» галузі знань 19 

«Архітектура і будівництво» рівня вищої освіти «Магістр». 

5. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми 

«Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування» спеціальність 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура і будівництва» другого рівня вищої освіти 

«Магістр». 

6. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Автомобілі та 

автомобільне господарство» спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 

«Транспорт» другого рівня вищої освіти «Магістр». 

7. Затвердити справу з акредитації освітньо-професійної програми «Автомобільні 

дороги та аеродроми» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 

19 «Архітектура і будівництва» другого рівня вищої освіти «Магістр». 

2. Стан дипломування та готовність до захисту магістерських робіт 

Доповідачі – декани факультетів 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіти деканів про стан дипломування та готовність до захисту магістерських робіт 

взяти до відома 



3. Різне. 

3.1. Про використання ліцензійного програмного забезпечення. 

Доповідач -  начальник відділу інформаційних технологій к.т.н., доцент Грицук Ю.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Питання щодо оплати підписки на подовження використання програмного 

продукту SOLID WORKS вирішити ректоратом в робочому порядку. 

2. Начальнику відділу інформаційних технологій к.т.н., доц. Грицуку Ю.В. 

сприяти впровадженню в навчальний процес ДЖКК використання програмного продукту 

AUTODESK. 

3.2. Щодо рекомендації до друку навчальних посібників „Економіка і 

управління містом”, автори Точонов І.В., Беззубко Л.В., Беззубко Б.І. і «Економіка 

міського господарства», автори Г.Ю. Попова, В.В. Гордієнко, О.В. Новікова. 

Доповідач -  перший проектор з навчальної та фінансової роботи к.е.н. доцент 

Точонов І.В. 

За підсумками обговорення та відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник „Економіка і управління 

містом”, що розроблений в рамках виконання держбюджетної науково-дослідної теми - Д-

17-18-Т «Соціально-економічні основи відновлення території Донецької області на підставі 

розвитку будівельної та екологічної складової, як запоруки сталого розвитку», автори 

Точонов І.В., Беззубко Л.В., Беззубко Б.І. 

2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Економіка міського 

господарства», що розроблений в рамках виконання держбюджетної науково-дослідної 

теми - Д-17-18-Т «Соціально-економічні основи відновлення території Донецької області 

на підставі розвитку будівельної та екологічної складової, як запоруки сталого розвитку», 

автори Г.Ю. Попова, В.В. Гордієнко, О.В. Новікова. 

 

 

 

Голова Вченої Ради       Кравець В.А. 

 

Вчений секретар       Шамріна Г.В. 

 

 

 


