
РІШЕННЯ 
(п р о т о к о л  № 18) 

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 
29 вересня 2016 р. 

 
Голова засідання – ректор, професор Кравець В.А. 
 
Вчений секретар – доцент Шамріна Г.В. 

Присутні: 
Члени Вченої ради – 15 осіб 
(явочний лист додається до протоколу). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Про організацію і план роботи Вченої ради на 2016/2017 навчальний рік 
Доповідач – ректор, професор Кравець В.А. 
 
За підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. План роботи вченої ради ДонНАБА на 2016/2017 навчальний рік затвердити в 
якості основи для подальшої роботи.  

 
ІІ. Про результати вступної компанії 2016/2017 навчального року. 
Доповідач – ректор, професор Кравець В.А. 
 
За підсумками відкритого голосування (одноголосно) 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу приймальної комісії в період вступної кампанії 2016 р. вважати 
задовільною. 

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр - посилити профорієнтаційну і 
інформаційну роботу серед випускників шкіл м. Краматорська і навколишніх 
міст. 

 
ІІІ. Звіт кафедри фізичного виховання про стан спортивно-масової роботи. 
Доповідач – зав. кафедрою фізичного виховання, старший викладач Капкан О.О. 

 
Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно) 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Роботу кафедри фізичного виховання в 2015-2016 н.р. вважати задовільною. 

 
ІV. Про створення підрозділу академії з професійно-технічного навчання по 

підготовці робочих спеціальностей «Механік». 
Доповідач – в.о. декана механічного факультету, доцент Кузнєцов М.М. 
 
Після обговорення за підсумками відкритого голосування («за» - 14, «проти» - 

немає, «утримався» - 1) 
 
 
 
 



УХВАЛИЛИ: 
1. Створити підрозділ академії з професійно-технічного навчання по підготовці 

робочих спеціальностей «Механік», керівником призначити в.о. зав. кафедри 
ПТБДМіОААГ, доцента Гаврюкова О.В. 

2. Розробити «Положення про навчально-виробничий центр “Механік» - 
відповідальний - в.о. зав. кафедри ПТБДМіОААГ,  Гаврюков О.В. Строк – до 25 
жовтня 2016р. 

 
V. Про затвердження документів, що упорядковують роботу адміністративно-

господарського відділу з питань охорони праці і відділу практичної підготовки, 
сприяння працевлаштуванню.  

Доповідач - перший проректор з навчальної та фінансової роботи, доцент 
Точонов І.В. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити документи, що упорядковують роботу адміністративно-
господарського відділу з питань охорони праці: 

1.1. Інструкція № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці. 
1.2.Інструкція № 2 вступного та первинного інструктажів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності для студентів, аспірантів та докторантів. 
1.3. Положення «Про розробку інструкцій з охорони праці ДонНАБА». 
1.4. Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці у ДонНАБА». 
1.5. Положення про систему управління охороною праці. 
1.6. Положення про службу охорони праці. 

2. Затвердити «Положення про відділ практичної підготовки, сприяння 
працевлаштуванню» 

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедрами, керівникам структурних 
підрозділів  довести до відома викладачів і співробітників зміст і вимоги 
затверджених документів. 

 
 
Голова Вченої ради 
професор  В. А. Кравець 
 
Вчений секретар 
доцент Г.В. Шамріна  

 


