
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 29) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

28 вересня 2017 р. 

Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 

Учений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Загальна кількість членів Вченої ради – 23 особи 

Присутні: 

Члени Вченої ради – 21 особа  

(явочний лист додається до протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про план роботи Вченої ради на 2017/2018 навчальний рік. 

Доповідач - ректор ДонНАБА,  професор Кравець В.А.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. План роботи вченої ради ДонНАБА на 2017/2018 навчальний рік затвердити 

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

2. Аналіз вступної кампанії у 2017 році і задачі щодо набору студентів у 2018 році. 

Доповідачі  – ректор, проф. Кравець В.А., начальник відділу МОД Федоренко В.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

Аналіз вступної кампанії у 2017 році прийняти до відома. 

2. Пропозиції начальника відділу МОД Федоренко В.В. обговорити на факультетах і 

кафедрах і розробити плани профорієнтаційної роботи для кожної кафедри. Строк – 1 

тиждень. Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедрами. 

3. Розвиток системи дистанційної освіти в ДонНАБА. 

Доповідач - начальник відділу інформаційних технологій, в.о. зав. кафедри загальної 

інженерної підготовки доц. Грицук Ю.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Викладачам продовжувати активну роботу з наповнення системи Moodle 

ресурсними дистанційними курсами, підготувати і викласти в систему Moodle електронні 

навчальні курси, що викладаються в осінньому семестрі. Строк – 1 місяць. 

2. Завідувачам кафедрами призначити тьюторів–відповідальних кафедри за 

дистанційне навчання. Строк – 1 тиждень. 

4. Різне. 

4.1.Інформація щодо навчання з пожежної безпеки. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Завідувачам кафедрами, начальникам підрозділів академії довести до усіх 

співробітників інформацію щодо результатів навчань з протипожежної безпеки та 

цивільного захисту. 

2. Скласти графік проведення навчань з пожежної безпеки та цивільного захисту та 

провести повторні навчання для перевірки знань. 

 

 

Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 

 

 

 

 


