
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 36) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

26 квітня 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 – 28 осіб 

(явочний лист додається до протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Аналіз стану виконання госпдоговірної тематики в ДонНАБА 

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. Завідувачам кафедр активізувати роботу з пошуку замовників для укладення 

договорів з на надання консультаційних послуг 

2. Завідувачам кафедрами до 30.06.18 надати анотовані звіти з кафедральної 

держбюджетної тематики. 

3. Завідувачам кафедрами підготувати кафедральну тематику на наступний термін з 

розподілом на теми і виконавців до 30.06.18. 

2. Аналіз поточного стану і визначення перспективних напрямів міжнародної 

діяльності академії 

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. Інформацію проректора з міжнародної діяльності взяти до відома 

3. Про деякі проблеми функціонування академії та перспективи розвитку. 

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

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчального відділу к.т.н., доц. Кльон А.М. взяти до 

відома 

4. Про затвердження справ з акредитації освітньо-професійних програм. 

Доповідач – начальник навчального відділу к.т.н. доц. 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» першого рівня вищої освіти «Бакалавр». 



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

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

«Управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти «Бакалавр». 

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

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

19 «Архітектура і будівництва» першого рівня вищої освіти «Бакалавр» 

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

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

«Автомобільний транспорт» першого рівня вищої освіти «Бакалавр». 

 

5. Про затвердження «Положення про порядок проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості студентів ДонНАБА» 

Доповідач – в.о. зав. кафедри фізвиховання ст. викл. Капкан О.А. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про порядок проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів ДонНАБА» 

 
Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 

 

 


