
РІШЕННЯ  

(п р о т о к о л  № 38) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

26 червня 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 – 21 осіб 

(явочний лист додається до протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Аналіз поточного фінансового стану і визначення перспективних напрямів 

соціального захисту співробітників і студентів академії 

Доповідач – головний бухгалтер Шаповалова І.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт головного бухгалтера Шаповалової І.В. 

2. Результати рейтингового контролю знань студентів по підсумкам літньої сесії  

2017/2018 навчального року. 

Доповідачі – декани факультетів 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіти деканів щодо результатів рейтингового контролю знань студентів по 

підсумкам літньої сесії  2017/2018 навчального року прийняти до відома. 

2. Керівникам кафедр забезпечити проведення консультацій та прийняття 

заборгованостей черговими викладачами та прийняти звіти з практики згідно з графіком 

навчального процесу академії у студентів денної та заочної форми навчання.  

3. Затвердження звітів з кафедральної тематики 

Доповідачі – керівники кафедральних наукових тем 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіти з виконання кафедральних тем затвердити. 

2. Завідувачам кафедр підготувати пропозиції з кафедральної тематики на наступний 

термін до 1 вересня 2018р. 

4. Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

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

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

I. Протоколи лічильної комісії затвердити. 

2. На підставі висновків конкурсної комісії та результатів таємного голосування 

членів вченої ради Академії обрати на посаду: 



Непочатих Єлизавету Андріївну строком на 3 роки (результати голосування: за – 21, проти 

– немає, недійсних бюлетенів - немає); 

2) доцента кафедри загальної інженерної підготовки Чумак Олену Олександрівну 

строком на 5 років (результати голосування: за – 21, проти – немає, недійсних бюлетенів - 

немає); 

3) доцента кафедри автомобільних доріг Селютіна Юрія Вікторовича строком на 5 

років (результати голосування: за – 20, проти – немає, недійсних бюлетенів - немає); 

4) доцента кафедри будівельних матеріалів та технологій Коваленко Людмилу 

Іванівну строком на 3 роки (результати голосування: за – 21, проти – немає, недійсних 

бюлетенів - немає); 

5) доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції (вакансія 

№1) Омельченко Миколу Павловича строком на 3 роки (результати голосування: за – 20, 

проти – немає, недійсних бюлетенів - немає); 

6) доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції (вакансія 

№2) Пашкова Валерія Федоровича строком на 3 роки (результати голосування: за – 21, 

проти – немає, недійсних бюлетенів - немає); 

7) доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції (вакансія 

№3) Попова Олександра Леонідовича строком на 3 роки (результати голосування: за – 20, 

проти – немає, недійсних бюлетенів - немає); 

8) доцента кафедри міського будівництва і господарства Ковтуна Сергія 

Володимировича строком на 3 роки (результати голосування: за – 21, проти – немає, 

недійсних бюлетенів - немає). 

5. Про затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок. 

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. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових 

досліджень і розробок. 

2. Рекомендувати для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок проект: «Забезпечення 

інноваційного розвитку житлово-комунального господарства  на основі  врегулювання 

системних протиріч», науковий керівник д. наук з держ. управління., проф. Беззубко Л.В. 

3. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу ввести до єдиної 

інформаційної системи «Наука в університетах» дані про науковий проект з усіма 

необхідними документами та подати їх до управління наукової діяльності МОН України з 

документами, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу. 

6. Різне 

6.1. Затвердження змін  до «Правил прийому в ДонНАБА в 2018 р.» 

Доповідач - начальник відділу МОД Федоренко В.В. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни  до «Правил прийому в ДонНАБА в 2018 р.». 

6.2. Затвердження офіційного представника ДонНАБА в проектах, що 

фінансуються Європейською комісією 



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

Після обговорення за підсумками відкритого голосування  

«за» - 20; «проти» - немає; «утримався» - 1 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити кандидатуру проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 

к.т.н., доц. Колесніченка С.В. в якості офіційного представника ДонНАБА в проектах, що 

фінансуються Європейською комісією. 

6.3. Про стан виконання наказу ректора ДонНАБА від 22 травня 2018 «Щодо 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул» 

Доповідач – провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки 

Ткаченко В.М. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування  

«за» - 20; «проти» - немає; «утримався» - 1 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію провідного інженера з ОП та ПБ В.М. Ткаченко взяти до відома. 

2. Деканам факультетів до 30.06.2018 провести інструктажі  з безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу  під час літніх  канікул.  

6.4. Затвердження «Положення про обов’язки посадових осіб та організацію 

роботи з охорони праці в ДонНАБА» 

Доповідач – провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки 

Ткаченко В.М. 

Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про обов’язки посадових осіб та організацію роботи з 

охорони праці в ДонНАБА». 

 

 
Голова Вченої ради 

професор  В. А. Кравець 

Учений секретар 

доцент Г.В. Шамріна  

 

 

 
 

 


