
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 34) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

01 березня 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 – 25 осіб 

(явочний лист додається до протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан профорієнтаційної роботи  

Доповідач – ректор, д.т.н., проф. Кравець В.А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Деканам і завідувачам кафедр забезпечити проведення профорієнтаційної 

роботи в школах м. Краматорська і м. Дружківка. 

2. Активізувати профорієнтаційну роботу із використанням соціальних мереж. 

2. Про виконання держбюджетної кафедральної тематики. 

 

Доповідач – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків  

к.т.н., доц. Колесніченко С.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. До 20.03.2018 р. надати проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків для 

узгодження зміни в кафедральній або міжкафедральній тематиці реорганізованих кафедр. 

2. До 20.05.2018 р. надати анотовані звіти з виконання кафедральної наукової 

тематики, що виконується в межах другої половини робочого часу викладача. 

3. Про стан виховної роботи в ДонНАБА. 

Доповідач – начальник відділу виховної роботи Маміна Я.Ю. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу відділу виховної роботи визнати задовільною. 

4. Різне.  

4.1. Щодо підтримки  висунення кандидатури Хоми М. С., д.т.н., професора, 

завідувача відділу корозійного розтріскування металів Фізико-механічного інституту ім. 

Г.В. Карпенка НАН України для балотування на звання члена-кореспондента Національної 

академії наук України за спеціальністю «матеріалознавство, корозія металів» по 

Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства. 

Доповідач – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків к.т.н., доц. 

Колесніченко С.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 



УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати для балотування на звання члена-кореспондента Національної 

академії наук України за спеціальністю «матеріалознавство, корозія металів» по 

Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства  кандидатуру Хоми Мирослава 

Степановича, доктора технічних наук, професора, завідувача відділу корозійного 

розтріскування металів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. 

4.2. Про затвердження «Положень про кафедри». 

Доповідач – перший проректор з навчальної та фінансової роботи  

к.е.н. доц. Точонов І.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити: 

«Положення про кафедру загальної інженерної підготовки»; 

«Положення про кафедру будівельних конструкцій, будівель і споруд»; 

«Положення про кафедру будівельних матеріалів та технологій»; 

«Положення про кафедру автомобільних доріг»; 

«Положення про кафедру тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення і вентиляції»; 

«Положення про кафедру міського будівництва і господарства»; 

«Положення про кафедру прикладної екології, хімії та охорони праці»; 

«Положення про кафедру архітектури будівель та споруд»; 

«Положення про кафедру містобудування»; 

«Положення про кафедру машинобудування»; 

«Положення про кафедру автомобільного транспорту»;  

«Положення про кафедру економіки»; 

«Положення про кафедру гуманітарної підготовки»; 

«Положення про кафедру фізичного виховання». 

 

 

 

Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

 

 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 

 


