
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 37) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

31 травня 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. Про стан використання інформаційних технологій в навчальному процесі, науковій 

діяльності та документообігу академії 

Доповідач – начальник відділу інформаційних технологій к.т.н., доц. Грицук Ю.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника ВІТ Грицука Ю.В. прийняти до відома. 

2. Поширити практику з залучення спонсорських коштів на цільове оновлення 

комп’ютерної техніки, а також залучення іноземних інвестицій (міжнародної технічної 

допомоги) за міжнародними освітянськими і науковими грантами та проектами 

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

Колесніченко С.В., керівники підрозділів; термін – постійно).  

3. Регулярно здійснювати контроль за використанням структурними підрозділами 

академії комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення (відповідальні – 

начальник ВІТ к.т.н., доц. Грицук Ю.В., керівники підрозділів; термін – постійно). 

4. Активізувати роботу випускових кафедр щодо впровадження наявного 

сучасного програмного забезпечення в навчальний процес та участі студентів в конкурсах 

(відповідальні – завідувачі кафедр, декани факультетів; термін – постійно). 

5. Привести інформацію навчальних підрозділів на офіційному сайті академії до 

актуального стану (відповідальні – проректор з навчальної та фінансової роботи к.ек.н., 

доц.  Точонов І.В., начальник ВІТ к.т.н., доц.  Грицук Ю.В., завідувачі кафедр, декани 

факультетів; термін – до 30.06.2018, надалі – щоквартально). 

6. Забезпечити наповнення СДО ДонНАБА дистанційними курсами (відповідальні 

– завідувачі кафедр, декани факультетів; термін – до 30.09.2018)  

7. Впродовж 2018 н.р. здійснити розширене впровадження АСУ «ВНЗ» 

(відповідальні – проректор з навчальної та фінансової роботи к.ек.н., доц. Точонов І.В., 

начальник ВІТ к.т.н., доц. Грицук Ю.В., начальник ВК Фролова Я.С., відп. секретар ПК 

Федоренко В.В., начальник НВ к.т.н., доц. Кльон А.М., декани факультетів; термін – 

30.09.2018). 

2. Про затвердження «Положення про архів ДонНАБА». 

Доповідач - перший проректор з навчальної та фінансової роботи,  

к.е.н., доцент Точонов І.В.  

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про архів ДонНАБА» 



3. Різне  

Про формування акредитаційних справ з освітніх програм різних 

спеціальностей. 

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 

 
Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 

 

 
 


