
ПРОГРАМА КАНДИДАТА В РЕКТОРИ 
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САВИЦЬКОГО МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА 

 

 
МІСІЯ ДВНЗ ПДАБА 

Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури є визнаним 

освітньо - науковим центром у галузі 

архітектури і будівництва, що має визначні 

традиції і надбання, усвідомлює свою місію 

в забезпеченні інноваційного розвитку 

України шляхом реалізації 

інфраструктурних проектів і програм, 

створення основних фондів, розвитку 

житлового і громадського будівництва. 

Подальший розвиток ПДАБА 

відбувається шляхом застосування та 

поширення через інженерну та дослідницьку 

творчу роботу нових знань, техніки і 

технологій, виховання молодого покоління в 

дусі принципів гуманізму, сприяння 

розвитку освіти, науки і виробництва за 

підтримки влади і громадянського 

суспільства. 

Наша гуманітарна освітня місії – це 

запорука того, що кожна людина зможе 

повністю реалізувати свій потенціал і 

розвивати свою кафедру, академію, державу. 

 

МЕТА ПРОГРАМИ 

Стати провідним архітектурно-

будівельним університетом України 

європейського рівня завдяки інтеграції в 

міжнародний науково-освітній простір, 

збереженню та розвитку традицій і 

досягнень школи ДІБІ – ПДАБА, творчого 

застосування світового надбання у сфері 

фундаментальних і прикладних досліджень. 

 
 

 

 

 

 

1. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

АКАДЕМІЇ 

    • Трансформувати Академію в «зелений» 

Архітектурно-будівельний університет діяльність 

якого базується на принципах сталого (стійкого) 

розвитку. 

    • Забезпечення принципу поєднання 

єдиноначальності (персональна відповідальність 

керівників за результати прийнятих рішень) і 

колегіальності (колективна розробка проектів 

рішень) у процесі управління.  

    • Реструктуризація і модернізація структурних 

підрозділів за напрями функціональної діяльності. 

Створення факультету «Комп’ютерні науки і 

інформаційні технології». 

    • Запровадити в управлінні принцип ІТ 

університету і перехід на електронний 

документооборот, розвиток мережі «електронних 

сервісів» в Академії. Впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій в усі 

сфери діяльності Академії. 

    • Cтворити раду професорів а також з числа 

найбільш авторитетних спеціалістів - робочі 

групи (комітети) за напрями діяльності 

(фінансова, господарча, освітня, наукова і т.д.). 

    • Значно розширити делегування повноважень 

деканам та завідувачам кафедри, посиливши їх 

відповідальність за прийняті ними рішення; 

    • Формування кадрового резерву керівного 

складу Академії. 

2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

    • Розробити і запровадити нові моделі 

профорієнтаційної роботи і проведення вступної 

кампанії, адаптовані до Умов і Правил прийому з 

урахуванням прогнозованого стану ринку освітніх 

послуг. З цією метою створити службу 

маркетингу освітніх послуг академії з метою 

дослідження сучасного ринку праці та 

прогнозування попиту на окремі спеціальності в 

Придніпровському регіоні. У функції служби 

входитиме підготовка пропозицій щодо 

запровадження нових освітніх програм, 

систематичного проведення аналізу стану 

працевлаштування та професійного зростання 

випускників академії. Організувати за допомогою 

електронних засобів комунікації постійний 

контакт із випускниками, з метою інформування 

їх про освітні програми, курси підвищення 

кваліфікації тощо. 

    • Створити постійно діючу Навчальну-

методичну раду з питань профорієнтаційної 

роботи, залучивши до неї директорів 

загальноосвітніх шкіл регіону. 

    • Розробка сучасних освітніх програм, що 

відповідають програмам сучасних європейських 

університетів. 

    • Відкриття нових спеціальностей і 

спеціалізацій відповідно до вимог ринку праці (ІТ 

– технології, енергоменеджмент, зелене 

будівництво, циркулярна економіка, девелопмент 

і т.і.).  

    • Організація стажування та практичної 

підготовки студентів у наукових закладах, 

проектних інститутах, на високотехнологічних 

виробництвах, будівельних фірмах, архітектурних 

майстернях, в зарубіжних центрах і компаніях, в 

тому числі шляхом створення там філій кафедр. 

    • Розвиток системи дистанційної і дуальної 

освіти на базі філіалів кафедр на виробництві і 

архітектурних майстернях, її елементів і 

нормативно-правового забезпечення. 

    • Впровадження нових форм навчання через 

командні студентські проекти за методами роботи 

у межах національних та міжнародних воркшопів, 

коворкінгу. 

    • Збільшення кількості дисциплін, що 

викладаються іноземними мовами. Реалізація 

бакалаврських і англомовних магістерських 

програм у міжнародній кооперації. 

    • Реалізація потенціалу академічної мобільності 

студентів й аспірантів для покращення 

професійної підготовки. 

    • Залучення студентів до наукової роботи для 

формування алгоритмів безперервного 

самовдосконалення шляхом створення умов для 

формування на базі Академії освітньо-наукових 

кластерів.  

    • Залучення до навчального процесу провідних 

учених, видатних архітекторів спеціалістів 

високотехнологічного виробництва й бізнесу з 

України, Європи та світу.  

    • Кожній випускаючій кафедрі розробити 

перспективні теми дипломних проектів і 

магістерських робіт для студентів, забезпечити 

звязок з потребами регіону через організацію 

реального дипломного і курсового проектування.  

    • Відкрити на базі Академії Ліцей архітектури 

та будівництва, створивши умови підготовки 

професійно зорієнтованованої молоді.  

    • Створити умови для постійної плідної 

співпраці Академії та загальноосвітніх закладів 

регіону з метою покращення підготовки 

учнівської молоді з математики, фізики та хімії,  

    • Розвивати напрямки діяльності, що пов’язані з 

критеріями планування держзамовлення в 

магістратуру. 

3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

    • Удосконалення механізму перспективного 

планування діяльності Академії, обліку ресурсів, 

управління фінансами.  

    • Забезпечити принцип прозорого відкритого 

бюджету за статтями витрат і подання 

щомісячного звіту за надходженнями і витратами 

фінансів. 

    • Створення фінансових резервів і фондів для 

ресурсного забезпечення перспективних напрямів 

діяльності.  

    • Створити в Академії службу замовника (для 

виконання кошторисів робіт і послуг, замовлення 

проектів, виконання технагляду, авторського 

нагляду, підготовки тендерної документації). 

    • Відродити роботу Студентського проектно-

конструкторського бюро, архітектурних 

майстерень для розвуитку Академії і виконання 

зовнішніх замовлень. 

    • Створення спільних інноваційних і 

виробничих підприємств на базі Академії 

(навчально-виробничий центр технічного сервісу 

автомобілів і автотранспортних засобів кафедри 

експлуатації та ремонту машин, технології 3Д-

друку елементів благоустрою і малих форм; 

огороджувальні панелі гібридного типу з 

елементами електрогенерації, гарячого 

водопостачання, повітряного теплопостачання; 

малорозмірні залізобетонні балки перекриття для 



малоповерхового будівництва з використанням 

газобетонних блоків; дільниця виробництва 

енергозберігаючих і гріючих вікон для 

гуртожитків і корпусів; дільниця виробництва 

меблів для Академії і т.і.).  

    • В складі служби маркетингу створити 

академічний магазин з продажу літератури 

архітектурно-будівельної тематики, в тому числі 

наших викладачів і наших видань, фірмової 

атрибутики (значки, футболки, майки, сумки і т. 

п. з логотипом академії). 

    • Стимулювати студентів до участі в наукових  

дослідженнях, роботі малих інноваційних 

підприємств тощо. З цією метою започаткувати і 

розвивати разом з органами студентського 

самоврядування нові молодіжні ініціативи для 

суттєвого пожвавлення студентської науки в 

академії, в тому числі через школу стартапів. 

    • Забезпечення розвитку спеціалізованих 

науково-навчальних лабораторій на базі ресурсів 

виробництва, бізнесу і міжнародних проектів.  

    • Доведення результатів наукової та науково-

технічної діяльності до стану інноваційного 

продукту і його подальша комерціалізація й 

впровадження.  

    • Налагодити харчування в столових і кафе за 

соціальними цінами. 

    • Матеріальне заохочення студентів за високі 

досягнення у навчанні, науковій та громадській 

роботі.  

    • Запровадити іменні стипендії кращих 

архітектурно-будівельних фірм регіону студентам 

ДВНЗ ПДАБА. 

    • Створення системи працевлаштування 

випускників Академії. 

    • Використання нових адресних форм 

соціальної підтримки викладачів, співробітників, 

студентів малозабезпечених категорій працівників 

і ветеранів Академії.  

    • Будівництво соціального доступного житла в 

житловому комплексі «Богданівка» в 

с. Новоолександрівка і шляхом реконструкції 

будівель полігону в житловому масиві Мирний. 

4. ІНФРАСТРУКТУРА І МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА  БАЗА 

    • Збереження, зміцнення та модернізація 

матеріально-технічної бази Академії: ремонт 

м’яких і жорстких покрівель, влаштування 

жорстких покрівель на окремих ділянках; 

реконструкція санвузлів в навчальних корпусах з 

використанням сучасних технологій, матеріалів та 

обладнання; реконструкція студентських 

гуртожитків 5 - 9 з влаштуванням санвузлів і 

душових в кожній кімнаті; влаштування пандусів, 

підйомників і технічних засобів для 

маломобільних і людей з обмеженими 

можливостями; оновлення меблів і технічних 

систем. 

    • Впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій та систем опалення будівель 

навчальних корпусів і гуртожитків, підвищення 

енергоефективності функціонування майнового 

комплексу за підтримки бізнесу, за рахунок 

цільових міжнародних  екологічних (зелених) 

інвестицій, механізму Енергосервісних контрактів 

(ЕСКО), «зеленого тарифу».  

    • Реконструкція існуючої теплиці в зимовий сад 

для організації «Вільної зони», мета якої 

релаксація студентів і працівників Академії та 

робота у вільному доступі до Wi - Fi. 

    • Спорудити та оснастити на території академії 

будинки – зразки різних архітектурно-

конструктивно-технологічних систем сучасного 

будівництва, а також влаштувати в існуючих 

аудиторіях і лабораторіях зразки оздоблювальних 

технологій та інженерних систем, які 

використовуються в навчальному процесі та 

наукових дослідженнях. 

    • Створення наукових лабораторій сучасного 

рівня та їх  оснащення унікальним науковим 

обладнанням. 

    • Оснащення кожної лекційної аудиторії 

сучасними мультімедійними засобами, оновлення 

комп’ютерних класів і аудиторій. 

    • Придбання сучасного ліцензованого 

програмного забезпечення (виконання 

містобудівної документації, архітектурного 

проектування, статичних та динамічних 

розрахунків фундаментів та будівельних 

конструкцій, проектування інженерних систем, 

керування проектами, розрахунку вартості 

кошторисних робіт на проектування і виконання 

будівельних робіт і т. і.). 

5. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

    • Провести державну атестацію Академії у 

частині провадження наукової (науково-

технічної) діяльності і за критеріями оцінювання 

ввійти в групу «наукові установи - лідери». 

    • Провести необхідну роботу щодо збереження 

функціонування постійно діючих або разових 

спеціалізованих вчених рад для захисту 

дисертацій згідно нової Процедури формування 

спеціалізованих рад, створити спеціалізовану 

спецраду по захисту дисертацій для ІТ 

спеціальностей. 

    • Для забезпечення принципу академічної 

доброчесності в науці вести в дію програми 

«Антиплагіат» для розгляду наукових публікацій 

та дисертаційних робіт. 

    • Здійснити заходи з метою оптимізації 

кількості, підвищення якості та входження 

академічних видань в наукометричні бази даних 

для забезпечення високого рейтингу академії. 

Ввійти виданнями «Вісник академії» 

«Економічний простір» до категорії «А», які 

включені до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science Core Collection. 

    • Провести реорганізацію видавничого відділу і 

створити умови для видання колективних 

монографій іноземними мовами. 

    • Забезпечити функціонування академічного 

репозитарію. 

    • Виконати планування, забезпечити публікації 

і ввести систему матеріального заохочення 

науково-педагогічних працівників за публікації в 

виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних Scopus або Web of Science. Розглядати 

показник публікаційної активності, як один із 

головних при обранні чи призначенні на посаду 

науково-педагогічного працівника.  

    • Забезпечувати взаємодію Академії з 

профільними міністерствами, організаціями, 

професіональними спілками: Мінрегіонбуд 

(сертифікація, отримати статус головної 

організації); Національна академія наук України; 

Рада Зеленого будівництва (теми дипломних 

проектів); Архітектурна палата Спілки 

архітекторів України (сертифікація); Національна 

спілка архітекторів України; НАЕК Енергоатом; 

Академія будівництва України, Українська 

академія наук і інш. 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

    • Розвиток міжнародного науково-технічного 

співробітництва і інтеграції академії до 

Європейського дослідницького простору 

(European Research Area) вважати одним із 

пріоритетних напрямків діяльності. Підтримувати 

і заохочувати наукові колективи до науково-

технічного співробітництва з провідними 

закордонними науковими закладами. 

    • З метою представлення академії в світовому 

інформаційному просторі сформувати розділ 

«Наукова діяльність» на веб-сайті академії, 

забезпечити його англомовну версію та 

систематичне оновлення. 

    • Розширення фінансування наукових 

досліджень у співпраці з високотехнологічним 

бізнесом в міжнародній кооперації.   

    • Реалізація програм мовної підготовки 

студентів, аспірантів, викладачів і наукових 

співробітників.  

    • Створення сервісної інфраструктури для 

надання послуг, пов’язаних з міжнародною 

діяльністю. Створити Проектний офіс з 

підготовки і участі у міжнародних грантових 

проектах і програмах. 

    • Збільшення частки міжнародних здобувачів 

вищої освіти та аспірантів.  

    • Впровадження підготовки бакалаврів і 

магістрів за програмою «подвійний диплом» 

спільно з європейськими університетами.  

    • Стимулювання міжнародного співробітництва 

та участь у міжнародних дослідженнях якості 

освіти, міжнародних рейтингах. 

7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА, ВИХОВАННЯ, 

ЗВЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

    • Здійснення систематичного моніторингу 

запитів студентів на основі соціологічних 

опитувань. 

    • Стимулювання молодіжних програм та 

ініціатив студентського самоврядування. 

    • Ресурсна підтримка розвитку студентського 

самоврядування та наукових товариств студентів 

(науковий гурток «Резонанс» та ін.).  

    • Підтримка гуманітарних культурно-

просвітницьких проектів.  

    • Утвердження моральних цінностей, соціальної 

активності, мислення, неприпустимості плагіату. 

Для реалізації дії Кодексу доброчесності ПДАБА, 

прийнятого на вченій раді академії 5 липня 2018 

р., створити Комісію доброчесності.  

    • Створення системи консолідації діяльності 

Академії на підставі усвідомлення єдиного 

простору корпоративної культури.   

    • Створити громадську організацію «Спілку 

випускників ДІБІ — ПДАБА» і благодійну 

організацію «Центр розвитку Академії». 

    • Налагодження регулярної дієвої  взаємодії з 

Наглядовою радою Академії. 

    • Влаштувати на центральному вході 

суперекран – інформаційно-рекламний, 

пов’язаний з кафедральними екранами для 

інформування співробітників і студентів академії 

про новини життя, будівництва та архітектури. 

    • Створити музей історії розвитку технологій 

домобудування. 

    • Створити галерею архітектурних проектів 

випускників ДІБІ – ПДАБА. 

    • Впровадження святкування Дня зустрічі 

поколінь ДІБІ – ПДАБА. 

    • Проведення щорічних Днів архітектури в 

ДВНЗ ПДАБА. 

    • Створення ПР – агентства, телепрограм для 

сайту про роботу і досягнення випускників, 

викладачів академії для підняття престижу і 

популяризації академії. Створити в академії 

«Інформаційний центр академії», який сприятиме 

розвитку видавничої, інформаційної, 

профорієнтаційної та рекламної діяльності 

академії. 

 

РЕЗЮМЕ ПРОГРАМИ. 

Майбутнє Академії - в наших з вами руках. 

Високе почуття відповідальності і звитяжна праця 

забезпечать успішний розвиток нашої Альма-

матер. 

Програма залишається відкритою для 

конструктивних зауважень та пропозицій. 

Впевнений – все буде добре! 


