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Доброго дня, дорогі колеги! 

Я радий вітати Вас на традиційній зустрічі з обговорення виконання положень 

Колективного договору. Давайте пройдемося по основним пунктам колективного 

договору. Робота ведеться за кількома напрямками: 

 

1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.1. Зміст та якість підготовки фахівців  

За період з листопада 2018 року по 6 червня 2019 року акредитовано: 

1) вперше 9 освітньо-професійних програм зі спеціальностей за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти: «Облік і оподаткування», «Архітектура та 

містобудування», «Геодезія та землеустрій», «Екологія», «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка», «Міжнародна економіка і бізнес», 

«Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Охорона праці»; 

2) вперше 9 освітньо-наукових програм зі спеціальностей за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти: 

«Архітектура та містобудування», «Геодезія та землеустрій», «Екологія», 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Автомобільний транспорт», 

«Охорона праці», «Промислове та цивільне будівництво», «Прикладне 

матеріалознавство», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 

машини і обладнання»; 

3) 8 напрямів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 

«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Автомобільний транспорт», 

«Архітектура», «Будівництво», «Машинобудування», «Автоматизація та 

компютерно-інтегровані технології», «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». 

 

2. КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Станом на 01.06.2019 р. на бухгалтерському обліку академії значилося 1137 

комп'ютерів. Протягом року списано як фізично зношені 62 шт. і досить багато 

комп'ютерів підлягає подальшому списанню. Сучасними вважаються 780 

комп'ютерів (разом з ІБФО), не нижче Celeron 1300. З них задіяні в навчальному 

процесі - 400. Вони розміщені в 25 навчальних комп'ютерних класах: в 7-ми класах 

комп'ютерного центру - 145 шт.; в 12-ти кафедральних класах - 145 шт.; в 6-ти 

класах ІБФО- 110. 

Досягнення: 

1. Продовжує впроваджуватись комплекс САПР Autodesk Building Design 

Suite for Education 2014, який використовується кафедрами за напрямками: 

архітектура і будівництво; водопостачання і каналізація; дерев'яні, залізобетонні і 

металеві конструкції, опалення та вентиляція; машинобудівне проектування. 

2. Було продовжено використання програмних продуктів компанії Microsoft по 

програмі сприяння учням, студентам і аспірантам Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) - ліцензійні операційні системи, програмне забезпечення 

серверів, інструментальні засоби та доповнення розробки програм, для напряму 

підготовки «Комп'ютерні науки». 

3. Продовжується впровадження в навчальний процес раніше придбаних 

ліцензійних САПР: КОМПАС 12, 13, AutoCad Architecture 2013, AutoCad Mechanical 

2013, Autocad MEP 2013, Autodesk Revit Architecture 2013, Autodesk Revit Structure 



2013, Autodesk Revit MEP 2013, 3DS Max 2013, Archicad 16, ЛИРА 9.4 на 20 рабочих 

місцях, САПР МОНОМАХ 4.2 на 10 рабочих місцях. 

4. В інформаційно-обчислювальному центрі продовжує діяти: 

- семінар «Сучасні програмні продукти і нові комп'ютерні технології для 

навчального процесу»; 

- система централізованої підготовки методичних вказівок до практичних 

робіт з використання нових ліцензійних САПР і впровадження їх в навчальний 

процес разом з викладачами кафедр; 

- WEB-сервер, де розміщена і систематично поповнюється технічна 

документація на ліцензійні САПР, які використовуються кафедрами академії. 

5. Незначно зросла використання навчальних комп'ютерних класів в сітці 

розкладу декількома кафедрами академії в порівнянні з попереднім навчальним 

роком. 

6. Збільшилася кількість кафедр і викладачів, які використовують для 

проведення лекцій сучасні мультимедійні засоби навчання. 

7. Не дивлячись на фінансові та технічні труднощі, здійснюється часткове 

оновлення комп'ютерної техніки. 

Недоліки: 

1. Облікова кількість комп'ютерів в академії, за рахунок фізичного зносу і 

списання, знизилося з початку 2017 року на 62 шт. і продовжує знижуватися. Крім 

цього, підлягають списанню як фізично зношені ще досить багато одиниць 

комп'ютерної техніки. Оновлення парку ПК протягом 6-и років проводиться в 

основному за рахунок модернізації, що гальмує використання в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях сучасних інформаційних технологій і визначає 

подальше значне відставання. 

2. Відсутність можливості укладення нових договорів на придбання сучасних 

програмних продуктів як компанії Microsoft так і інших відомих виробників 

програмного забезпечення через відсутність в академії необхідних на це коштів. 

 

3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Загальна кількість ПВС  на 14 червня 2019 року  складає 497 чоловік , з них 

штатних 481 (96,8 %) 

З загальної кількості ПВС в академії працює: 

- Докторів наук, професорів  68 чол.13,9 % 

- Кандидатів наук, доцентів  265 чол. 53,3 % 

- Пенсіонерів 149 чол., 30,0% 

На умовах  укладеного контракту працює – 390 чол. 

В академії 25 кафедр очолюють завідуючі які мають науковий ступінь доктор 

наук або професор; 13 кафедр очолюють кандидати наук, доценти. 

 

 Чоловік 
До 40 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

60і 

більше 
Пенсіонери 

Всього професорсько-

викладацького складу 

497 150 

 

134 66 147 149 

%  33,0% 27,0 % 13,3 % 29,6 % 30,0 % 

Із них: 

1. Професорів, докторів 

41 2 3 3 33 31 

2. Професорів, 5 - - - 5 5 



кандидатів наук 

3. Докторів наук, 

доцентів 

15 1 4 5 5 5 

4. На посаді професора 

кандидат наук 

7 - - - 7 7 

5. Доцент, кандидат 

наук 

172 29 58 27 58 59 

6. Доцент без вченого 

ступеня кандидата наук 

2 - - - 2 2 

7. На посаді доцента 

кандидат наук 

80 53 23 2 2 2 

8. На посаді доцента без 

вченого ступеня і 

звання 

11 - - 2 9 9 

9. Старші викладачі 62 7 21 17 17 19 

10. Асистенти, 

викладачі 

102 58 25 10 9 10 

 

4. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і 

докторантуру – одне із основних джерел постійного поповнення і оновлення 

інтелектуального і професорсько-викладацького потенціалу академії. 

За період з листопада 2018 року по травень 2019 року в академії було 

захищено 3 докторських дисертації: 

 здобувачами – Базилевичем Юрієм Миколаєвичем,  Яковишиною 

Тетяною Федорвіною і Чернишевим Денисом Олеговичем.  

Сьогодні в докторантурі навчається 6 осіб: Ковальов В.В.,  

Кононова І.В., Колєсніков Д.В., Разумова Г.В., Мардус Н.Ю., Калінін О.В.  

Підготовка докторів філософії в академії здійснюється за 9 спеціальностями. 

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 34 особи. 

За звітний період аспірантами, здобувачами та співробітниками академії 

захищено 3 кандидатських дисертацій: 

 Косюком Євгеном Миколайовичем; 

 Мамонотовим Олександром Вікторовичем; 

 Живцовою Людмилою Іванівною. 

У кожному звіті про підготовку науково-педагогічних кадрів відзначається, 

що план прийому слід формувати з потреб кафедри в наукових і професорсько-

викладацьких кадрах на кілька років вперед. Якщо це не враховувати, то на деяких 

кафедрах через 5 років не буде кому змінити старий склад викладачів. 

Так само залишаються проблеми, вирішення яких значною мірою вплинуло б 

на поліпшення становища підготовки науково-педагогічних кадрів. А саме: 

  прийом до аспірантури з науковим доробком; 

  захист у термін не пізніше одного року після закінчення аспірантури і 

докторантури; 

  зменшення відсіву аспірантів; 

  якісна атестація аспірантів; 



  кількісний показник аспірантів, докторантів, здобувачів, прикріплених 

до одного наукового керівника. 

Надалі, рішення цих проблем в значній мірі б сприяло задоволенню потреби 

академії в висококваліфікованих науково-педагогічних кадрах. 

До речі, ректоратом вже зроблені пені кроки для мотивації захисту 

дисертаційних робіт в строк, а саме затверджено Положення про преміювання за 

захист дисертаційних робіт як здобувачам, так і науковим керівникам і 

консультантам. 

 

5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наукова діяльність здійснювалась за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки, що стосувались проведення теоретико-експериментальних 

досліджень та вирішення наукових проблем матеріалознавства, розробки сучасних 

будівельних матеріалів та обладнання, технологій енергоефективного екологічного 

будівництва доступного житла, а також інноваційно-інвестиційної діяльності та 

економічного розвитку. 

Наукову діяльність здійснювали 70 штатних співробітників 14-ти структурних 

підрозділів науково-дослідної частини (інститутів, відділів, галузевих та 

проблемних лабораторій, кафедральних науково-дослідних груп відповідно), 9 

штатних співробітників, які виконували бюджетні розробки, крім того 104 особи, які 

працюють в НДЧ за сумісництвом. 

 Основні фінансові показники наукової діяльності у 2018 році та на 

01.06.2019р. були наступними: 

-  обсяги бюджетного фінансування наукової діяльності – 3044,8 тис. грн. 

(1 фундаментальне дослідження – 214,8 тис. грн., 1 прикладне наукове дослідження 

та 2 прикладні науково-технічні розробки молодих вчених – 2830,0 тис. грн.) та на 

01.06.2019р. – 908,5 тис. грн. (1 прикладне наукове дослідження на суму 711,0 

тис.грн. та 1 прикладна науково-технічна розробки молодих вчених – 197,5 тис. 

грн.):  

1. Науковий керівник – г.н.с., д.т.н. Большаков В.І. Теоретико-

експериментальне дослідження механізмів впливу нанорозмірних параметрів 

структури на закономірності руйнування низьковуглецевих мікролегованих сталей. 

Мета роботи: підвищення та стабілізація механічних властивостей, зокрема ударної 

в’язкості, товстолистого прокату з низьковуглецевих мікролегованих сталей на 

основі встановлення взаємозв’язку параметрів структури, тонкої структури та 

поверхні руйнування.  

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Савицький М.В. Наукові основи 

створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та 

енергетичних потоків. Мета роботи: розробити наукові основи створення 

будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних і 

відкритого інформаційного потоків. 

3. Науковий керівник –  к.е.н., доцент кафедри міжнародна економіка ПДАБА 

Гончарова К.В.  Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики 

зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та 

України. Мета роботи: полягає у розробці універсальної методики збору, 

систематизації та аналізу статистичних та емпіричних даних, а також інтерпретації 

та оцінки отриманих результатів аналізу, що стосуються обґрунтування доцільності 

створення територіальних програм зеленого житлового будівництва, яке на всіх 



етапах його життєвого циклу справляє позитивний вплив на демографічну, 

фінансово-економічну та екологічну ситуацію в старопромислових регіонів ЄС та 

України. 

4. Науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри залізобетонних конструкцій 

ПДАБА Бабенко М.М.  Науково-практичні засади  проектування автономних 

екобудівель за концепцією «Потрійний нуль». Мета роботи: розробка та 

обґрунтування концепції створення будівлі «Потрійний нуль» з метою 

впровадження принципів сталого розвитку та циркулярної економіки з урахуванням 

потенціалу та можливостей її реалізації в умовах України. 

Обсяги виконання госпдоговірних робіт на кінець 2018 р. – 15132,26 тис. грн.  

без урахування ПДВ (153 договору), на 01.06.2019р. – 6574,3 тис. грн.  без 

урахування ПДВ (87 договорів). 

Обсяги надходження коштів за рахунок виконання госпдоговорів по кафедрам 

та факультетам як і в попередні роки є нерівномірними: провідне місце за обсягами 

виконання робіт займає науково-дослідна лабораторія АЕС кафедри основ і 

фундаментів  (у 2018 р. виконано 54 договори вартістю 9878,6 тис. грн., у 2019 р. 

виконується 19 договорів вартістю 4489,1 тис. грн. на рік.) завідуючий лабораторією 

Бауск Є.А.. Крім того, слід відмітити плідну роботу комплексного відділу проблем 

будівництва в складних інженерно-геологічних умовах (вартість виконаних робіт 

1674,5 тис. грн., у 2019 році виконується 34 договора вартістю 1515,0 тис. грн.), 

науковий керівник – д.т.н., проф.. Головко С.І. та Інституту експертизи проектувань 

та вишукувань (2293,6 тис. грн.) – науковий керівник д.т.н., проф. Кірічек Ю.О. 

Результати 6-ти розробок фахівців академії впроваджені у виробництво на 

основі госпдоговорів та договорів про творчу співпрацю з підприємствами і 

організаціями міст України. Загалом, станом на червень 2019р. укладено та діють 30 

договорів про творче співробітництво.  

Вчені академії активно працювали з органами місцевої влади, організаціями та 

підприємствами у вирішенні пріоритетних проблем міста та регіону. Протягом року 

проводились інструментальні  обстеження  та оцінка технічного стану будівельних 

конструкцій промислових об’єктів, будівель, енергетичні обстеження комунальних 

закладів та розробка енергетичних паспортів, геодезичні та проектні роботи на ТЕС, 

ГЗК; гідрогеологічні спостереження за станом новобудов та діючих об’єктів, 

проведення авторського нагляду, розробка та проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, надання консалтингових послуг, що стосуються операцій 

з нерухомістю та земельними ділянками, історико-архітектурний аналіз та 

виконання проектів реконструкцій об’єктів  історичної частини міста. Загалом, 

впродовж 2018 року надано науково-технічних послуг на суму 8789,8 тис. грн., на 

01.06.2019р. – 2467,0 тис. грн. 

Все більшої актуальності набуває напрямок міжнародного науково-технічного 

співробітництва, який потребує постійного розвитку та пошуку нових організацій та 

установ-партнерів.  

Міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво академії із 

закордонними організаціями здійснюється в рамках міждержавних угод та проектів, 

спільних науково-технічних програм, інформаційних заходів міжнародного рівня. 

На сьогодні укладені і діють понад 30 угод про освітньо-наукову, науково-технічну 

співпрацю з провідними ВНЗ Європи, Америки, Азії, закордонними науковими 

установами та підприємствами. Основні напрями міжнародного наукового та 

науково-технічного співробітництва академії – це проведення  прикладних, 



міждисциплінарних наукових робіт та досліджень міжнародного рівня за 

тематикою: інноваційні технології будівництва, енергоефективне будівництво, 

сучасне матеріалознавство, будівельна техніка, наноматеріали, використання 

техногенних відходів, екологічний менеджмент, міське планування та архітектура; 

впровадження спільних наукових розробок на промоб’єктах України та зарубіжжя; 

розробка спільних програм, проектів, проведення науково-інформаційних заходів 

міжнародного рівня; адаптація та впровадження європейських стандартів кредитно-

трансферної системи навчання у практику вишу. Протягом останніх років даний 

напрям набуває все більшого значення, знаходиться у постійному розвитку. Основні 

підрозділи академії з питань міжнародного співробітництва: міжнародний відділ, 

навчально-науковий Європейський центр, Науково-дослідний центр міжнародних 

проектів і програм. 

Приклади науково-технічних програм та проектів, реалізованих у звітному 

році: 

- Словаччина, Словацький технічний університет у Братиславі – проектування 

енергопозитивних екологічних будівель, дослідження екологічних 

енергоефективних будівельних конструкцій; подача грантових проектів на програми 

Horizon 2020, програми Вишеградського фонду, стипендіальні програми 

Словацького Уряду, SAIS; 

-  Франція, Орлеанський університет – наукові дослідження органічних 

будівельних  матеріалів для екологічного будівництва; 

- Німеччина, Бранденбурзький технічний університет – екологічне 

будівництво, сталий розвиток у будівництві, відновлення культурної спадщини, 

планування місцевості; впровадження платформи дистанційного навчання ЕКО-

Кампус; 

- Німеччина, Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія» – 

вирішення питань використання техногенних відходів для виготовлення сучасних 

будівельних матеріалів;  

-  Швеція, Національний Королівський університет – дослідження 

властивостей конструкційних матеріалів; 

- Великобританія, Кільський університет – дослідження динамічних 

властивостей метаматеріалів та акустичних кристалів, подача грантових проектів 

Erasmus+; 

- Німеччина, Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена – 

дослідження нелінійних коливань неоднорідних конструкцій, науково-дослідний 

грант ім. Теодора фон Кармана; 

- Польща, Лодзинський технічний університет – дослідження механічних 

властивостей композиційних матеріалів, подача грантових проектів Erasmus+. 

Продовжується співпраця з установами НАНУ, основними напрямками 

наукової співробітництва  є розробка  сучасних  будівельних та конструкційних 

матеріалів, вирішення проблем енергозбереження, дослідження у сфері екологічної 

безпеки, проведення спільних науково-інформаційних заходів.  

Невід’ємною складовою науково-технічної діяльності академії є стовідсоткова 

участь науково-педагогічних працівників у виконанні кафедральних науково-

дослідних робіт у межах другої половини робочого часу. 

На підставі затвердженого проректором академії тематичного плану за 

кафедральною тематикою впродовж 2018 р. виконувались 38 науково-дослідних 

робіт, серед них доцільно виділити найбільш цікаві  наукові роботи наступної  



тематики: Інноваційні конструкції  і матеріали для будівництва будівель та споруд 

(керівник – доцент, д.т.н. Т.Д. Нікіфорова); Розробка архітектурно-містобудівних 

методів екологізації населених місць, будівель та споруд в умовах 

постіндустріального Придніпров’я (керівник – доцент, к.т.н.  Г.У. Невгомонний); 

Метод граничних станів, надійність та довговічність будівельних конструкцій, 

розрахункові моделі (керівник – професор, д.т.н. Є.А. Єгоров); Розробка 

енергозберігаючих робочих органів та інтенсифікація робочих процесів підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання (керівник – професор, 

д.т.н. Л.А. Хмара, автор: д.т.н., проф. Шатов С.В). 

В академії значна увага приділяється створенню та охороні об’єктів 

інтелектуальної власності (ОПІВ), підтримці належного рівня патентно-ліцензійного 

забезпечення виконання науково-дослідних робіт, обов’язковому патентуванню 

результатів, вивченню можливостей комерціалізації та впровадженню у 

виробництво. У структурі науково-дослідної частини ДВНЗ «ПДАБА» функціонує 

Відділ експертизи та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. В 

результаті роботи Відділу у 2018 році до Укрпатенту подано 58 заявок і отримано 47 

патентів на корисні моделі. Найбільш активними виявились д.т.н., проф. Шатов 

С.В., д.т.н., проф. Хмара Л.А., к.т.н., проф. Мелашич В.В., д.пед.н., к.т.н., доц. Ткач 

Д.І. На 01.06.2019 р. отримано заявок на патенти – 15, отримано патентів – 4. За 

участю студентів академії отримано 22 патенти України. 

Результати наукових досліджень вчених академії знайшли своє відображення 

у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, довідниках і наукових 

публікаціях. Було видано 49 монографій (монографій в Україні-15), 11 підручників і 

навчальних посібників, опубліковано 983 наукових статей  (817 у вітчизняних 

фахових виданнях та 112 наукових статей у зарубіжних періодичних виданнях і 

збірниках). На базі академії проведено 48 науково-інформаційних заходів, в т.ч. 28 – 

всеукраїнських, 20 – міжнародних; організовано 12 виставок (національних – 8, 

міжнародних – 4).  

Найбільш значимі конференції: 

- II Міжнародна конференція «Актуальні проблеми використання потенціалу 

економіки України: світовий досвід та вітчизняні реалії» (Пройшла в ДВНЗ ПДАБА) 

23-24 березня 2018 г. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Національні особливості та 

світові тенденції управління та адміністрування на мікро-, мезо-, макрорівнях 

економіки» (Пройшла в ДВНЗ ПДАБА) 9-10 вересня 2018 г. 

- Стародубовські читання «Строительство материаловедение 

машиностроение» (Пройшла в ДВНЗ ПДАБА) 20-21 квітня 2018 г. 

- SUSTAINABLE HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT (SHHS 2018) 21-25 

of  May 2018, in Bratislava, Slovakia (Спільно с ДВНЗ ПДАБА) 

- V Міжнародна науково-практична конференція комп’ютерні системи та 

інформаційні технології в освіті, науки та управлінні (Пройшла в ДВНЗ ПДАБА) 17-

18 жовтня 2018 г. 

Найбільш значимі олімпіади: 

- Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн»; 

Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «інформатика» (Пройшли в ДВНЗ ПДАБА) 

Найбільш значимі виставки:  

- До 125 річчя від дня народження Джона Рональда Руеля Толкина (1892-

1973);  



- До 170 річчя від дня народження Поля Гогена;  

- До 80 річчявід дня народження Василя Стуса;  

- Районне планування;  

- Архітектурна композиція. 

Наукова періодика академії представлена у відкритому доступі зокрема, через 

систему Open Journal System, розроблено сайти видань. Перелік основних 

наукометричних баз, до яких включено наукові журнали академії:  Index Copernicus 

(IC), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Російський індекс наукового 

цитування, General Impact Factor (GIF),  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE), ResearchBib, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, 

Directory of Research Journals Indexing, JournalTOCs, International Institute of 

Organized Research, ScholarSteer, Copas.  

Наукові журнали представлено також у більш ніж 50 міжнародних  

бібліотеках, серед них: University of Oxford, Harvard Library, The University of 

Sheffield, Mancheste, University of Cambridge; Colorado State University Library, The 

University of Chicago Library, Florida Institute Evans Lib, University of Texas, 

Washington Research Library Consortium, New York University Library, Northwestern 

University, Queensland University of Technology etc.  

Створено наукові профілі вищого навчального закладу у наукометричних 

базах у Scopus та Web of Science. Протягом 2 місяців підтримувався тестовий режим 

доступу до  Web of Science. Сервіс Clarivate Analitics. Розпочато розвиток Data 

Management System. Отримання DOI через підписання договору «Про надання 

послуг супроводу веб-сайтів періодичних наукових видань на платформі «Наукова 

періодика України».  

Підтримується технічна можливість доступу до спеціальних патентно-

інформаційних ресурсів. 

В академії налічується 126 молодих учених, з яких 61 кандидат наук, 3 

доктори наук, 3 докторанти очної докторантури. У 2018 році за сприяння Ради 

молодих вчених молоді науковці прийняли участь в обласних конкурсах: «Кращий 

молодий вчений», «Молоді вчені – Дніпропетровщини» (проект Дахно О.О. визнано 

одним із кращих в конкурсі та отримав фінансування на його реалізацію), «Краща 

рада молодих вчених» (3 призове місце серед рад молодих вчених ВНЗ та НДУ 

Дніпропетровщини). На конкурс наукових робіт, який проводився МОН для 

молодих вчених було подано 3 проекти, 1 проект подано на отримання гранту 

Президента України для молодих вчених. В 2018 р. ініційовано участь молодих 

учених у новому конкурсі проектів та стартапів «InnoDnipro», які у команді з 

колегами подали 4 проекти. 

У міжнародних конкурсах приймали участь 76 студентів, 24 – стали 

переможцями. У обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини – 2018» – 1 

переможець. Загалом участь у науково-інформаційних заходах різного рівня 

приймали 1245 студентів. Згідно з наказом МОН № 1572 вод 06.12.2017р. «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році», 

ДВНЗ «ПДАБА» був призначений базовим навчальним закладом з проведення II 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Фінанси», 

«Економіка підприємства». У конкурсному відборі на отримання гранту від 

Вишеградського фонду за міжнародним проектом «InStep training» – 5 студентів-

переможців. Переможці Всеукраїнського конкурсу «Архітектор-2018» в рамках 

Благодійного Фонду Бориса Колеснікова – 5 студентів-архітекторів. 
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https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=1
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2312-2676
http://www.infobaseindex.com/journal-accepted.php
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2528
https://cyberleninka.ru/journal/n/visnik-pridniprovskoyi-derzhavnoyi-akademiyi-budivnitstva-ta-arhitekturi
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=-
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=subjects&publisherID=74&journalID=34948&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
http://www.i2or.com/7.html
http://www.i2or.com/7.html
http://www.scholarsteer.com/?s=2312-2676&post_type=custom_journal&submit=Submit
http://copac.jisc.ac.uk/search?isn=2312-2676&keyword=Bulletin%20of%20Prydniprovs%E2%80%99ka%20State%20Academy%20of%20Civil%20Engineering%20and%20Architecture&rn=1


 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Міжнародна діяльність академії 

За роки незалежності України принципово змінились пріоритети у 

внутрішньому і зовнішньополітичному житті. В свою чергу, зміна геополітичних 

реалій призвела до перегляду напрямків розвитку міжнародного співробітництва, 

висунувши  конкретно цю діяльність в якості пріоритетної для ВНЗ. Чому конкретно 

міжнародна діяльність стає пріоритетом у розвитку? Це обумовлено: 

- відкритістю кордонів України і підвищеним у зв’язку з цим інтересом 

молоді до вивчення іноземних мов. Переконливим підтвердженням цього є 

прийняття Міністерством освіти і науки України рішення про вивчення у початковій 

школі двох іноземних мов; 

- затребуваністю і великим попитом на фахівців, які володіють іноземними 

мовами і навичками роботи з комп’ютером; 

- у зв’язку  з демократизацією життя   в Україні і відкриттям м. 

Дніпропетровська для в’їзду іноземців (1988 р.); 

- могутньою індустріалізацією регіону  і підвищеним інтересом іноземців до 

Дніпропетровської області; 

- у зв’язку з обранням курсу зовнішньополітичного розвитку України: 

інтеграція в європейську і світову співдружність  та євроатлантична направленість; 

- міжнародна діяльність в значній мірі визначає імідж вузу і стає його 

візитною карткою. Все більше питань про міжнародну діяльність входять до 

акредитаційної характеристики під час проходження ВНЗ у Міністерстві освіти і 

науки. Багато українських університетів вже досягли того рівня, коли можна 

проходити акредитацію за міжнародними стандартами. 

У нашій академії велика увага приділяється розвитку міжнародних відносин, і 

перспективні плани вузу завжди розглядаються і коригуються крізь призму змін, які 

прогнозуються в системі освітніх процесів в Україні, Європі, та  враховуючи світові 

тенденції. Підписана Україною в травні 2005 року Болонська декларація особливо 

підкреслює значущість  міжнародного співробітництва. 

Основними напрямками міжнародної діяльності в академії є: 

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і 

міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; 

- проведення спільних наукових досліджень; 

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 

заходів; 

- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

- спільна видавницька діяльність; 

- надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, 

іноземним громадянам в Україні; 

- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 

- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до 

міжнародних договорів України, а також договорів між такими вищими 

навчальними закладами та іноземними партнерами; 



- залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 

іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій роботі у вищих навчальних закладах України; 

- направлення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, на 

навчання у закордонних вищих навчальних закладах; 

- сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються; 

- інші напрями і форми, не заборонені законом. 

6.2. Історія та загальна характеристика 

Згідно підписаної угоди, підрозділ Language Solutions (на базі кафедри 

іноземних мов) є офіційним регіональним центром підготовки  до тестування та 

проведення міжнародних мовних іспитів PTE (Pearson Test of English) на базі 

ПДАБА у м. Дніпро та регіоні. За підтримки партнера – міжнародного освітнього 

центра Пірсон - Дінтернал протягом 2015 – 2019 років як для викладачів іноземних 

мов, так і для вчених, аспірантів та всіх бажаючих та зацікавлених у вивченні 

іноземної мови проводяться семінари-тренінги, воркшопи з метою підвищення 

мотивації тих, хто навчає та вивчає англійську мову та покращення рівня підготовки 

до міжнародної сертифікації РТЕ у нашому місті та регіоні. 

Сімь студентів та слухачів курсів іноземних мов ПДАБА з успіхом склали 

іспити Cambridge Assessment English та Pearson Test of English на рівень В2 у 2018-

2019 навчальному році, три студента склали іспити Cambridge Assessment English на 

рівень С1 у 2019 р. Дев’ять студентів готуються до складання іспитів (рівні В2 і С1) 

на курсах англійської мови при Європейському центрі ПДАБА. 

Інтеграція академії до європейського освітнього простору 
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6.3. Робота за договорами про співробітництво із закордонними 

університетами 

Угоди про науково-технічне співробітництво з провідними вищими 

навчальними закладами: 

 

Університет м. Ле-Ман (Франція); 

 

Університет Ля Рошель (Франція) 

 

Кільський університет імені Крістіана Альбрехта (Велика Британія); 

 

Університет західної Аттики (Греція) 

 
Опольський університет (Польща) 

 

Лодзинський політехнічний університет (Польща); 

 

Лодзинська гуманітарно-економічна академія (Польща) 

 

Варшавський політехнічний університет (Польща); 

 
Словацький технічний університет (Словаччина); 

 

Будапештський університет технологій та економіки (Угорщина); 

 

Ризький технічний університет (Латвія); 

 
Університет м. Сарагоса (Іспанія); 

 
Відкритий університет м. Варна «Чернорізец Храбар» (Болгарія); 

 

Королівський технологічний інститут (Швеція); 

 
Університет прикладних наук Мітвайда (Німеччина); 

 

Технічний університет Бергакадемі Фрайберг м. Фрайберг 

(Німеччина); 

 

Університет м. Орлеан (Франція); 

 
Технічний університет м. Аахен (Німеччина); 

 

Із кожним з вищезазначених університетів проводиться робота, що стосується 

різних аспектів міжнародної діяльності: обмін студентами і аспірантами, спільна 

наукова праця, підготовка та публікація статей, монографій, підручників і та ін. 



Досягнуто домовленості про співпрацю, підготовлено та подано заявки на 

гранти Європейського союзу для міжнародного академічного обміну студентами й 

науковцями за програмою Erasmus+ KA(107) із Кільським університетом 

(Великобританія); Університетом Ля Рошель; Орлеанським університетом; Ле 

Манським університетом (Франція); Фрайберзькою гірничою академією 

(Німеччина); Університетом західної Аттики (Греція); Лодзинським технічним 

університетом (Польща); Будапештським університетом технологій та економіки 

(Угорщина); Ризьким технічним університетом (Латвія); Словацьким технологічним 

університетом у Братиславі (Словаччина). 

Академію відвідала низка іноземних вчених. Відкриті лекції прочитали 

архітектори: проф. Клод Ноель (Франція) і проф. Станіслав Дукат (Австрія); 

економіст – проф. Рудольф Бренман (Франція); фізик – доктор В’ячеслав Куксенко 

(Велика Британія), проф. Бернд Маркерт (Німеччина), проф.  

 

6.4. Участь у міжнародних програмах: 

 
програма академічних обмінів Німеччини (ДААД) 

 

стипендії уряду Франції 

 
стипендії Шведського інституту 

 
програма Леонардо да Вінчі 

 

програма фонду Александра фон Гумбольдта 

 
програма «Еразмус-Мундус»  

програма «Еразмус+»; 

 
програма FP-7 → Горизонт 2020 

 

Участь у міжнародних програмах дозволяє щорічно отримувати стипендії для 

студентів, магістрів, аспірантів і викладачів для участі у навчанні за кордоном, та 

проведення наукових досліджень. 

 

6.5. Розвиток співробітництва з Всесвітньою агенцією франкомовних 

університетів (АUF) 

Прийняття нашої академії асоційованим членом АUF дозволило нам приймати 

участь у розробці та реалізації нових проектів. 

Найбільш важливі події у міжнародній діяльності у 2018-2019 навчальному 

році пов’язані з роботою кафедри ІНІМ (зав. каф. Яковишена Н.Ю.) спільно з 

Центром університетського розвитку (CRU) та Європейським навчально-науковим 

центром (ЄННЦ). 

Протягом цього періоду центр працював в таких напрямках: 

I. Підтримка і розвиток викладання французької мови, а також дисциплін 

французькою мовою: 

Для цього кожен семестр проводилися такі заходи: 

1. Щодня проводилися заняття з використанням інтерактивної дошки та 

інтернету 

2. Активно працювала медіатека, постійно був відкритий доступ до 

методичної, а так само до профільної літератури французькою мовою, як для 



викладачів, так і для студентів. 

3. Організація презентацій про діяльність Центру Університетського Розвитку 

(CRU) і Всесвітнього Агентства Франкомовних Університетів (AUF), проведення 

вікторини на тему «Франкофонія» для студентів франкомовних проектів. 

4. Організація і проведення літературного французького клубу для студентів 

франкомовних проектів ПДАБА, гра-вікторина за книгою Жюль Верна «80 днів 

навколо світу» (листопад 2018), по роману Віктора Гюго «Собор Паризької 

Богоматері» (травень 2019). 

5. Участь студентів франкомовних проектів в Міжнародному Конкурсі 

короткометражних фільмів «Моє місто, моя квартал, моя територія», за підтримки 

CAVILAM (м. Віші, Франція) і Всесвітнього Агентства Франкомовних 

Університетів (AUF). 

6.Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України у 2019 році: відділення мовознавства 

(французька мова). 

7. Організація та проведення, вперше в історії ПДАБА та з нагоди 6-ї річниці 

відкриття Франкомовного Центру університетського розвитку (CRU), конкурсу з 

ділової французької мови «Le Mot d'Or de la Francophonie 2019». Гран-прі якого - 

тижневе стажування у Парижі виграла Товстоног Ольга, гр.. МБ 17-1п (19 березня 

2019). 

8. Організація та проведення обласного франкомовного заходу ««Rendez-vous 

avec la France» у партнерстві з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук 

учнівської молоді. Учні 8-11 класів навчальних закладів Дніпропетровського регіону 

взяли участь у інформаційному дайджесті та пізнавальній вікторині. (10-11 квітня 

2019). 

 

II. Розвиток студентської та викладацької мобільності: 

9. Поширення інформації про стажування в європейських вузах, 

стипендіальних програмах AUF: 

 організація та проведення презентацій учасників минулих стажування 

  проведення індивідуальних консультацій; 

  надання інформації для участі в стипендіальних програмах 

  франкомовних проектах; 

 можливості продовження навчання в європейських ВНЗ. 

10. Виконання підготовчої роботи, пов'язаної з відправленням студентів і 

викладачів на стажем до Франції: 

 листування з французької приймаючою стороною; 

 підписання договорів з французькими партнерами; 

  проведення співбесіди з кандидатами на стаж; 

 підготовка досьє документів студентів для отримання стипендій 

французького уряду. 

11. Організація професійного стажування для студентів-архітекторів 

франкомовних проектів ПДАБА у Вищій школі мистецтв Тур, Анжи, Ле Ман, 

Франція (Ecole Supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, 13.10.-21.10. 2018). 

12. Організація лінгвістичного стажування студентів франкомовних проектів 

ПДАБА «Літня франкомовна архітектурна школа» у Страсбурзькому Університеті, 

Франція (липень 2019). 



13. Допомога в підготовці документів стипендіатів програми «Професійне 

стажування у Франції», за пропозицією Всесвітнього Агентства Франкомовних 

університетів (AUF) 2019 : Балан Ольга, гр. ПЦБ 16-7п, Шумінова Наталія, гр. АРХ 

18-3мн, Терно Юлія, гр. АРХ 18-3мн. 

14. Допомога в підготовці документів учасників Фестивалю франкомовних 

студентів Центральної та Східної Європи «Créatifs ensemble», організованого 

Всесвітнім Агентством франкомовних університетів (AUF), Пловдів, Болгарія (1-5 

липня 2019). Переможець - Романенко Надія, гр. ОА 17-1п. 

 

III. Організація і підтримка тематичних ательє, семінарів, «круглих 

столів», воркшопів, конференцій: 

15. Активна участь в організації 2-го Міжнародного франкомовного 

колоквіуму «Мова, наука і практика» при підтримці Посольства Франції в Україні, 

який проходив на базі ПДАБА (3-4 жовтень 2018): 

 переклади тез на французьку мову для колоквіуму; 

 переклад документації; 

 складання програми колоквіуму; 

 зустріч іноземних гостей колоквіуму; 

 реєстрація учасників колоквіуму; 

 супровід учасників під час проведення колоквіуму 

16. Організація семінарів французьких лекторів: викладача з архітектури 

Клода Ноеля (м. Париж), і викладача з економіки Рудольфа Бреннемана (м. Париж, 

Франція) (25.02-08.03.2019): 

 прийом гостей, розміщення, 

 розробка програми семінарів, 

 розподіл студентів по групах 

 супровід французьких лекторів 

 організація візитів на підприємства міста, екскурсії по місту, 

 друк дипломів учасникам і викладачам 

 

17. Участь в організації та проведенні IХ Студентської науково-практичної 

конференції «Будівництво. Архітектура. Економіка - 2019. Міжнародний контекст»: 

підготовка студентів до участі, розробка і публікація дипломів, збірника тез, 

програми конференції (18-21 березня 2019). 

18. Організація проведення лекції на французькій мові «Плагіат. Французький 

погляд на проблему» пана Жан-Поля Меєра, фахівця у сфері лінгвістики  

Страсбурзького Університету (Франція), для викладачів та студентів франкомовних 

проектів ПДАБА (24 квітня  2019). 

19. Організація проведення лекції на французькій мові «Бельгія в центрі 

Європи» пана Нуель Мутуа, фахівця в сфері економіки і страхового бізнесу з 

Бельгії, для викладачів та студентів франкомовних проектів ПДАБА (27 травня 

2019). 

 

IV. Заходи, спрямовані на створення позитивного сприйняття CRU, а 

також на поширення інформації про його діяльність: 

20. Постійне поширення нової інформації про діяльність CRU, програмах і 

стипендії AUF в соціальних мережах: Фейсбук, а також регулярне інформування 

франкомовних викладачів і студентів в процесі навчання 



21. Участь в організації та проведенні «Дня відкритих дверей» на базі CRU для 

школярів та їхніх батьків (протягом року). 

22. Організація виставок, які постійно оновлюються, про діяльність CRU 

23. Прийом іноземних партнерів і делегацій  

24. Прийом представників міської адміністрації  

25. Організація прийому делегації Посольства Франції в Україні, директора 

Альянс Франсез м. Дніпро, ознайомлення з роботою центру та кафедри ІНІМ: 

Фабріс Пето, аташе з питань співробітництва в галузі французької мови, Сільвен 

Ріголе, аташе з питань наукового та університетського співробітництва, Орельєн 

МАС, директор Альянс Франсез м. Дніпро. 

Робота з «Федерацією обмінів Франція – Україна» (FEFU) 

Договір про співпрацю з «Федерацією обмінів Франція – Україна» (FEFU) був 

підписаний в 2006 році і продовжений в 2011 році. 

Результати співробітництва з Федерацією обмінів «Франція-Україна» за 

період 2006 – 2019 рр. 

Рік навчання 

Лінгвістичне 

стажування 

(сім’я) 

Молодіжне 

будівництво 

Виробниче 

стажування 
Всього 

2006-2007 14 8  22 

2007-2008 14 12  36 

2008-2009 14 2 3 19 

2009-2010 12 13 4 29 

2010-2011 15 10 4 29 

2011-2012 9 6 7 22 

2012-2013 7 4 2 13 

2013-2014 12 8 2 22 

2014-2015 7 4 3 14 

2015-2016 8 4 3 15 

2016-2017 7 6 5 18 

2017-2018 4 3 5 12 

2018-2019   7 7 

ВСЕГО 123 80 45 248 

Стажування, які організувала академія для студентів  

Вища 

архітектурна 

школа м. 

Гренобль 

Університет 

м.Ле Ман 

Національний 

інститут 

прикладних 

наук 

м.Страсбург 

Стажування  

в рамках 

співробітниц

тва з 

організацією 

FEFU 

    

Лінгвістичне 

стажування з 

профільним 

напрямом для 

Лінгвістичне 

стажування з 

профільним 

напрямом для 

Інклюзивне 

навчання та 

професійне 

стажування для 

Лінгвістичне 

стажування у 

французькій 

сім’ї 



студентів 

архітектурних та 

інженерних  

спеціальностей 

студентів 

економічних 

спеціальностей 

студентів-

архітекторів 3-4х 

курсів 

Виробниче 

стажування в 

архітектурни

х бюро 

Виробниче 

стажування-

міжнародний 

літній табір з 

участю 

студентів у 

роботах з 

реставрації, 

дизайну і т.д. 

 

7. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ 

В кошторисі академії на 2019 рок передбачено фінансування на підготовку 

студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету України в розмірі 137,6 

млн. грн. За 5 місяців поточного року витрачено 53,4 млн. грн. із загального фонду, 

в тому числі на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 39,3 млн. грн. 

(73,6%); 

- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне забезпечення 

дітей-сиріт – 7,3 млн. грн. (13,7%); 

- комунальні послуги – 6,8 млн. грн. (12,7%); 

В 2019 році академії були виділені кошти із державного бюджету на 

капітальні ремонти покрівель у розмірі 7 млн. грн. По одному навчальному корпусу 

підготовлена документація та розміщене повідомлення про проведення тендерної 

процедури в системі ПРОЗОРРО. Ще по одному об’єкту закінчується робота над 

проектно-кошторисною та тендерною документацією. 

Для забезпечення наукової діяльності у 2019 році з державного бюджету 

академія повинна отримати 2,3 млн. грн. За 5 місяців 2019 року наукові розробки 

були профінансовані на 0,9 млн. грн. 

Витрачання коштів проводиться згідно з планами використання бюджетних 

коштів та їх цільовим призначенням. 

Джерелами надходження коштів, необхідних для виконання академією своїх 

статутних функцій, є надання платних послуг по платному навчанню, здаванню в 

оренду приміщень академії, послуг спорткомплексу, проживанню в гуртожитках 

академії, виконання науково-дослідних робіт. За 5 місяців 2019 року від надання цих 

послуг на рахунки академії надійшло 19,1 млн.грн., з них: 

- основна діяльність – 13,0 млн.грн., в тому числі: 

- освітні послуги – 9,2 млн.грн. 

- господарська діяльність – 3,6 млн.грн. 

- оренда – 0,2 млн.грн. 

- науково-дослідна діяльність – 6,1 млн.грн. 

По спеціальному фонду академією по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» за 5 місяців 2019 року було використано 18,2 млн.грн., з 

них на: 



- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 13,1 млн.грн. 

(72,0 %); 

- комунальні послуги – 3,9 млн.грн. (21,4%); 

- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та господарської 

діяльності – 1,2 млн.грн. (6,6%). 

Витрати з науково-дослідної діяльності за 5 місяців 2019 року склали 6,3 

млн.грн. 

Станом на 01.06.2019 р. залишок коштів на розрахункових рахунках 

спеціального фонду по основній діяльності становить 9,4 млн.грн., по НДЧ – 2,2 

млн.грн. 

Видатки по захищеним статтям проводяться своєчасно, заборгованості не має. 

Заробітна плата співробітникам академії нараховується та виплачується в 

повному обсязі згідно з фінансуванням і в межах фонду оплати праці, затвердженого 

в штатному розписі та кошторисі академії. В 2019 році посадові оклади працівників 

академії були підвищені на 9% порівняно з 2018 роком. Крім того, з 01.01.2019 року 

додатково на 11% були підвищені посадові оклади науково-педагогічних 

працівників. Загалом підвищення заробітної плати для науково-педагогічних 

працівників склало 21%. 

Підвищення оплати праці має позитивний соціальний ефект, але з іншого 

боку, підвищується фінансове навантаження на спеціальний фонд академії, питома 

вага видатків на оплату праці в структурі витрат збільшується. За аналогічний 

період 2018 року питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями становила 

68,9%, в 2019 році – 72%. Не зважаючи на це, керівництво академії забезпечує 

диференціацію заробітної плати, надає матеріальну допомогу на лікування, для 

вирішення соціально-побутових проблем за умови їх підтвердження документально. 

За 5 місяців 2019 року було виплачено 234,7 тис.грн. матеріальної допомоги. 

Нарахування стипендії студентам, аспірантам, докторантам проводиться 

згідно з діючими нормативно-правовими актами України. Заборгованості з виплати 

заробітної плати та стипендії за звітний період немає. 

Також в повному обсязі забезпечуються особи з категорії дітей-сиріт і дітей, 

прирівняних до них, що знаходяться на повному державному забезпечення і 

отримують всі соціальні виплати, що передбачені законодавством. В академії 

навчається 29 таких студентів. Крім цього, згідно з колективним договором для 

підвищення соціальної захищеності, таким студентам додатково за рахунок 

спеціального фонду виплачується 2 грн. щоденно на харчування. 

Відповідно до умов договору між Первинною профспілковою організацією 

ПДАБА та академією за період з січня по травень 2019 року Первинній 

профспілковій організації ПДАБА на оздоровчу, культурно-масову роботу було 

перераховано 53,3 тис. грн.  

На відрядження працівників академії, які пов’язані з основною діяльністю, 

було витрачено за 5 місяців 2019 року 144,0 тис.грн., за рахунок НДЧ – 448,8 

тис.грн. Вже в 2019 році значно підвищилися тарифи на проїзд в залізничному та 

авто транспорті, тяжко знайти житло за 250 грн./доба. Тому кожне відрядження 

необхідно ретельно аналізувати на доцільність, за можливості направляти 

документи кур’єрськими службами. 

Після сплати всіх захищених статей видатків (зарплата, комунальні послуги) 

залишається мінімум грошових коштів на оплату послуг по забезпеченню 

господарської діяльності і навчального процесу (оплата за товари і послуги, 



придбання основних засобів, проведення поточних ремонтів). За 5 місяців 2019 року 

на придбання товарів, обладнання було витрачено 352,0 тис.грн., на оплату послуг, 

крім комунальних – 276,7 тис.грн. 

Слід відмітити, що з 5 квітня по 31 липня академія розмістила на депозитному 

рахунку в Ощадбанку 4,7 млн. грн. тимчасово вільних коштів. Відсотки за 

користування коштами, а це в середньому 55 тис.грн на місяць, надходять 

щомісячно на рахунок академії та направляються на покращення її матеріально-

технічної бази. 

Ректорат академії веде постійний контроль за економним і цілеспрямованим 

використанням коштів для найбільш ефективного рівня забезпечення 

життєдіяльності академії і підтримки належного рівня освітнього процесу. Постійно 

спрямовуються зусилля на пошук та залучення власних надходжень, розширюється 

перелік платних послуг, ведеться постійний моніторинг цін на аналогічні послуги в 

інших закладах вищої освіти та корегується цінова політика академії з урахуванням 

попиту. 

 

8. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

Постійна увага приділяється удосконаленню господарської діяльності та 

підтримці в необхідному технічному стані 36- об'єктів академії площею більше 116 

тис. М2, з них 4-х навчальних корпусів, 8-гуртожитків, спортивного комплексу, 

плавального басейну, майстерень і гаража. 

Реалізація комплексної програми оновлення матеріально-технічної бази 

академії, а саме: 

 Ведеться доукомплектацію підрозділів АГЧ персоналом. 

 Виконуються роботи з поточного ремонту приміщень приймальної комісії. 

 Виконуються роботи з поточного ремонту електричних мереж та приладів. 

 Вперше за останні роки придбано інструмент та устаткування для 

виконання робіт рем групою. (бетонозмішувач, електровідбійник) 

 Розроблено кошторис на виконання робіт з капітального ремонту покрівель 

учбово – лабораторного корпусу пройдено державну експертизу та оголошено 

відкриті торги в системі прозорро. 

 Розроблено проект на капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу Г-5 з 

прибудовами, готується кошторис для передачі документації на державну 

експертизу.  

 Розроблено кошториси та ескізні рішення на ремонт всіх санвузлів 

Академії з урахуванням потреб мало мобільних груп населення. 

 Ведуться роботи по опорядженню внутрішньої та зовнішньої  території 

Академії. 

 Вперше за останні роки відновлено роботу столярної та механічної 

майстерень, прийнято на роботу електрогазозварювальника, відновлено роботу 

токарного обладнання та прийнято на роботу токаря. 

 Складено кошториси на проектні роботи з улаштування протипожежної та 

охоронної  сигналізацій.  

 Складено кошторис на ремонт ганку Академії з вул.. Чернишевського.  

 Ведуться роботи по заміні електрокабелю підключення гуртожитку № 2. 

(виконано лабораторну діагностику пошкоджень кабелю, визначено потребу 

цілковитої заміни на новий. Кабель для прокладання вже є в наявності.)  



 Проводиться ямковий ремонт дорожнього покриття подвір’я Академії. 

 Розроблені кошториси на заміну аварійних віконних конструкцій 

спортивного залу та учбово – лабораторного корпусу Академії.  

 Проведено демонтаж аварійних ділянок фасаду з боку вул. 

Чернишевського. (вхід до приймальної комісії). 

 Проведено обстеження аварійних конструкцій фасаду гуртожитку №1, по 

червоній лінії пр.. Гагаріна, до прийняття рішення по подальшій діяльності, 

виставлено огорожу з попереджувальними знаками, для обмеження руху пішоходів.  

 Проводяться позапланові, аварійні роботи мереж тепло-,водо-, 

електропостачання. Мереж каналізації. 

 Складаються плани ремонтів на поточний та наступний роки. 

 Проведено поточні ремонти покрівель спортивного комплексу та санвузла 

приймальної комісії. 

 Облаштовано санвузол для мало мобільних груп населення в приймальній 

комісії. 

 

9. СПОРТИВНО МАСОВА РОБОТА 

За звітний період в академії проходили змагання, з різних видів спорту, на 

першість груп, факультетів, гуртожитків. Впродовж року були проведені наступні 

спортивно масові заходи серед студентів та викладачів: спартакіада академії з 8 

видів спорту – відповідальний доц. КФВіС  Шиян В.М., «Кубок Соколова» з міні 

футболу - відповідальний ст. викладачі КФВіС – Тютенко І.Б., «Кубок Соколова» по 

бадмінтону - відповідальний ст.викл. Чертова К.Т. Шиян О.В., Молчанов Є.В., 

першість академії з армспорту - відповідальні ст. викладачі Сисун В.В., першість 

студентів 1 курсів з плавання – відповідальні ст. викладачі Бабкін С.І., Лапшин А.О., 

першість академії 1 курсів з настільного тенісу відповідальний старший викладач 

Сисун В.В., першість академії з міні футболу - відповідальні ст. викладачі Тютенко 

І.Б., першість академії по баскетболу – відповідальна доц. Лахно О.Г. Були 

проведені полу фінальні та фінальні змагання з міні футболу, волейболу та 

плаванню серед команд ВНЗ області. Всі викладачі кафедри брали активну участь у 

організації та проведенні Healthe Chelleng 2019. 

На базі академії проводились такі змагання:  чемпіонат України з волейболу 

(Вища ліга), до складу команди ВК «Дніпро» входять студенти нашої академії – 

Лубан М., Дейнега В., чемпіонати України  серед ДЮСШ з міні футболу та 

фехтування, універсіада України з волейболу серед чоловіків та жінок, у яких 

приймали участь студенти нашої академії, турнір з волейболу серед спеціалістів IT 

сфери, кваліфікацій змагання чемпіонату світу с запуску паперових літачків, 

Першість області серед команд ВНЗ з тенісболу. 

В усіх спортивно-масових змаганнях брало участь близько 1000 студентів та 

викладачів ПДАБтаА 

На громадських засадах працюють групи здоров’я з: 

волейболу   3 групи 40 осіб; 

міні-футболу  3 групи 50 осіб; 

бадмінтону   2 групи 25 осіб; 

атлет. гімнастики  3 групи 50 осіб; 

плавання   5 груп 60 осіб 

баскетбол   1 група 15 осіб 

Спортсмени академії приймали участь у змаганнях різного масштабу. 



Основні досягнення  для колективу академії, були : призові місця на 

чемпіонатах України та етапах Кубку України зі спортивного орієнтування - 

Переверзев Д., Кербунова О., Курочкін Д.  

1 місце у чемпіонаті України зі стрільби кульової – Колохов О., 1 місце кубок 

України з веслування серед юніорів – Черняков І., 3 місце чемпіонат України з 

армреслінгу серед студентів ВНЗ – Шевченко В., 1 місце чемпіонат України з 

плавання – Остапенко М., 3 місце Кремляков В., 1 місце чемпіонат області –

Остапенко , Кремляков В. 

До складу збірної України входило 14 студентів академії. Виконали норматив 

майстер спорту України 3 студента. 

У організації та проведенні усіх спортивних заходів активно приймали участь 

викладачі КФіС та спортивний клуб ПДАБА. 

 

 

На закінчення своєї доповіді хочу сказати, що робота над Колективним 

договором ведеться на основі соціального партнерства, роботу профкому пропоную 

оцінити задовільно. 


