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Організація та провадження освітньої діяльності. 

З метою покращення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 

підвищення ефективності освітнього та виробничого процесу, 

вдосконалення управління освітнім процесом у 2019 році відбулося 

удосконалення структури академії.  

На виконання вимог Закону України «Про освіту» в академії 

розробляється нова редакція Статуту. 

З метою вдосконалення організації освітнього процесу протягом 

навчального року розроблено та затверджено Вченою радою академії 

стандарти «Про розробку освітніх програм зі спеціальностей», «Про 

розробку навчальних планів», «Примірне положення про кафедру». 

Розроблено та затверджено Вченою радою академії 19 освітніх 

програм зі спеціальностей відповідно до наявних освітніх стандартів вищої 

освіти.  

Проводилася робота щодо акредитації напрямів підготовки та освітніх 

програм. 

Вперше акредитовано 8 освітньо-професійних програм зі 

спеціальностей за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: Також 

акредитовано 8 напрямів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти:  

Відповідно до чинного законодавства, освітній процес у закладах 

вищої освіти організовується державною мовою. За ініціативи ректорату, 

кафедри українознавства були організовані і успішно працювали курси 

державної мови, які відвідували понад 250 викладачів та співробітників 

Академії. Підсумкове тестування відбулося в кінці червня у якому взяли 

участь 276 осіб. За результатами тестування 136 осіб отримали посвідчення 

про знання державної мови для осіб, що претендують на державну службу, 

124 осіб отримали сертифікати про знання державної мови, 12 осіб отримали 

довідки про проходження курсів.  Мовні курси продовжать свою роботу у 

новому навчальному році.  

 

У цьому році була проведена велика робота по розробці і перегляду 

існуючих програм виробничих практик наших студентів. За усіма видами 

практик підготовлено 26 наскрізних програм та 174 окремих програм 

практик по різним спеціальностям та курсам.  Усіма видами практик у н.р. 

були охоплені 2742 студента.  

 Практики здійснюються на основі угод про практику з 

підприємствами, науково-дослідними та проектними інститутами. Усього 

по академії було складено 454 таких угод. 

  

Профорієнтаційна робота 



За період 2018 – 2019 навчальний рік була проведена планова та 

конструктивна профорієнтаційна робота зі студентами та майбутніми 

абітурієнтами.  

Було відвідано 120 шкіл, 6 ліцеїв, 13 технікумів та професійних училищ 

в місті Дніпрі, а також навчальні заклади інших міст  

 

Підсумки вступної кампанії 

За результатами прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2019 році маємо наступні 

показники: 

Всього прийнято на ступінь «Бакалавр» – 546 ст; на ступінь «Магістр»- 

640 ст  (майже 1200 студентів). 

 

 Проблеми та задачі 

1. зменшення кількості бюджетних місць, які виділяються МОНУ; 

2. введення обов’язкового ЗНО з іноземної мови для магістрів на 

економічні спеціальності та комп’ютерні науки, а також ЗНО з 

української мови для вступників на базі «молодшого спеціаліста»; 

3. підвищення прохідного балу широкого вступу у порівнянні з 

минулим роком за всіма спеціальностями; 

4. необхідне дооснащення приймальної комісії новою сучасною 

оргтехнікою (принтери); 

 

Позитивні моменти приймальної кампанії до ДВНЗ ПДАБА у 2019 

році 

1. закінчився демографічний провал в Україні; 

2. проведено ремонт залу та приміщень приймальної комісії та 

закупівля нових комп’ютерів; 

3. результат олімпіади, що була проведена на заходах «Дні відкритих 

дверей» - з 54 вступників, що пройшли олімпіаду 28 стали нашими 

студентами; 

4. за результатами вступу на спеціальність «Архітектура та 

містобудування» практично закрита вся ліцензія; 

5. завдяки роботі ректорату з міністерством додатково ми отримали 

50 бюджетних місць; 

6. триває внутрішня реєстрація вступників на магістра економічних 

спеціальностей («третя хвиля»), що мають намір вступати за 

результатами додаткового ЗНО з іноземної мови (5 листопада) на 

сьогодні подано заяв від 26 вступників; 

7. за підсумками прийому за напрямом 192 Будівництво та цивільна 

інженерія  ДВНЗ ПДАБА займає серед ЗВО України 3 місце після 

КНУБА та Університету «Львівська політехніка», що дає 

оптимістичний настрій на майбутню роботу і збереження статусу 

нашої академії. 

 

Міжнародна освітня діяльність 



У 2018-19 навчальному році в нашій академії навчалось 122 іноземних 

студента, на підготовче відділення для іноземних громадян Інституту 

післядипломної освіти було зараховано 62 слухача,  

В цьому навчальному році академія успішно підготувала випускників 

іноземців: - 13 студентів успішно склали державну атестацію і отримали  

диплом бакалавра (ф-т «Промислове і цивільне будівництво», 

Архітектурний ф-т, будівельний ф-т); - 1 студент успішно захистив 

магістерську дипломну роботу і отримав диплом магістра (ф-т «Промислове 

і цивільне будівництво»). 

Станом на 14.08.2019р. видано 99 запрошень на навчання (95 на 

підготовче відділення, 4 студенти). Зараховано 34 іноземних студента на І 

курс та 8 іноземних студентів на І курс магістратури.  

Здійснювалось співробітництво з Посольствами Марокко, 

Туркменістану, Нігерії, Китаю, Йорданії, Іраку, Лівану, Судану.  

 

Наукова діяльність 

Фінансові показники, наукові теми та господарчі договори 

СПідготовлено до Міністерства пакети документів для державної 

атестації академії за двома науковими напрямами: технічні науки та 

економіка.  

 Обсяг наукового бюджетного фінансування складає: за 2018 рік – 3.05 

млн. грн., на 1 серпня 2019 року – 1.31 млн. грн. Наукові теми: 

 Обсяг госпдоговірних робіт: за 2018 рік – 15.1 млн. грн., на 1 серпня 

2019 року – 9.42 млн. грн. Провідні підрозділи, що виконують роботи за 

господарчими договорами: 

 Лабораторія досліджень атомних і теплових електростанцій (керівник 

Бауск Є.А.) 

 Інститут експертизи проектувань та вишукувань (керівник Кірічек 

Ю.О.) 

 Відділ проблем будівництва в складних інженерно-геологічних 

умовах (керівник Головко С.І.) 

 Наукова-дослідна група кафедри ЗБК (керівник Нікіфорова Т.Д.) 

 

 У 2019 році на базі академії відкрито курси по підготовці 

енергоаудиторів. На сьогоднішній день успішно пройшли навчання та 

одержали сертифікати три групи слухачів. 

 

Підготовка наукових кадрів 

 Співробітниками академії захищено захищено 2 докторських 

В докторантурі навчається 6 осіб, в аспірантурі – 34 особи. На 

наступний рік одержано бюджетні місця для підготовки 8 аспірантів. 

 

Конференції, олімпіади, конкурси 

На базі академії були проведені чисельні науково-практичні конференції. 



 Проведено фінальні етапи Всеукраїнських студентських олімпіад за 

спеціальностями “Економіка підприємства” та “Фінанси 

 Для мотивації й підтримки молодих науковців проведено конкурси 

"Кращий молодий вчений" та "Кращий студент". Переможців нагороджено 

не тільки грамотами, але й грошовими призами. 

 Перемоги наших молодих вчених та студентів: 

 Конкурсний відбір на отримання гранту від Вишеградського фонду 

за міжнародним проектом «InStep training» – 5 студентів-переможців. 

 Всеукраїнський конкурс «Архітектор-2018»  благодійного фонду 

Бориса Колеснікова – 5 студентів-переможців. 

 Конкурс “Молоді вчені – Дніпропетровщини” – переможець Дахно 

О.О. 

 Конкурс “Краща рада молодих вчених” – третє місце серед рад 

молодих вчених вишів та наукових установ області. 

 

Бібліотека та IT 

 Запроваджено обов’язкову перевірку на плагіат всіх дисертацій, що 

приймаються до захисту у спеціалізованих вчених радах академії.

 Створено та введено в роботу репозитарій наукових праць,

 Запрацювала перша версія англомовного інтернет-сайту академії.

 Вперше за декілька останніх років відновлено підписку бібліотеки на 

найважливіші наукові видання. При оформленні підписки було враховано 

пропозиції та потреби всіх без виключення кафедр. 

 Оформлено підписку на інформаційно-довідкову систему "Зодчий".  

 

Науково-технічне співробітництво і 

 Створено Центр колективного використання наукового обладнання, до 

складу якого увійшли Дніпровський національний університет, 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 

Національна металургійна академія України та Український державний 

хіміко-технологічний університет. У 2019 році Центр виграв бюджетний 

грант у розмірі 2.5 млн. грн. на придбання сучасного устаткування, яким 

тепер можуть користуватись вчені нашої академії. 

 Підписано угоду про співробітництво із Спілкою наукових та 

інженерних об’єднань України. Спілка є членом Європейської федерації 

національних інженерних асоціацій (FEANI). Угода дає можливість 

співробітникам академії пройти сертифікацію та одержати європейський 

паспорт інженера. 

 Підписано договір про співробітництво із міжнародною громадською 

організацією “Асоціація НООСФЕРА”, яка займається розвитком наукових 

досліджень, інноваційних проектів та стартапів, зокрема, галузях ІТ-

технологій та аерокосмічної техніки. 

 Укладено договір про співробітництво із товариством “Європа-

Дніпро”. Це офіційний представник іспанського концерну PORCELANOSA, 



який спеціалізується на виробництві керамічних виробів зокрема плитки, а 

також пропонує передові конструкційні рішення для сучасної архітектури та 

дизайну. Договір орієнтований на проведення конкурсів архітектурного 

дизайну та стажування вчених та аспірантів академії на підприємствах 

PORCELANOSA в Іспанії. Досягнута домовленість про надання 

матеріальної допомоги академії матеріалами для ремонту одного санвузла. 

 Академія стала членом Міжнародного енергетичного кластеру,  

 Укладено договір про співробітництво із всесвітньо відомою 

машинобудівною компанією Eirich (Німеччина). Академія одержала 

найсучасніший змішувач Eirich R05T, Ми стали першим із університетів 

України, який співпрацює з Eirich та одержав обладнання такого високого 

класу. 

  

 Проведені стажування студентів академії у Франції: 

 студентів-архітекторів у Вищій школі мистецтв Тур, Анжи, Ле Ман, 

(жовтень 2018 р.) 

 Лінгвістичне стажування у Страсбурзькому університеті, Франція 

(липень 2019 р.) 

 Виграно гранти Європейської комісії для міжнародного академічного 

обміну студентами й науковцями за програмою Erasmus: 

 Кільський університет (Великобританія).  

 Університет західної Аттики (Греція).  

 Лодзь (Польща) 

 

 У 2019 році підписано нові договори про співпрацю із закордонними 

університетами: 

 Університет Ля Рошель (Франція) 

 Університет прикладних наук Мітвайда (Німеччина) 

 Лодзинська гуманітарно-економічна академія (Польща) 

 

 Продовжується робота над спільними грантами та/або програмами 

подвійного дипломування (12 університетів): (Німеччина) (Франція) 

(Словаччина) (Польща) (Угорщина) (Латвія) 

 

 Академію відвідала низка іноземних вчених та керівників, з якими 

розроблено плани розвитку наукового та академічного співробітництва (8 

візитів). 

Окремо хочу відмітити результати, які досягнуто за рахунок особистої 

ініціативи наших викладачів. 

 Носенко Олег Павлович встановив контакти із компанією 

“ArcelorMittal”, яка є одним із найбільших виробників сталі у світі, та 

відвідав їх головний офіс у Люксембурзі, а також Університет Люксембурга. 



 Божанова Вікторія Юріївна пройшла наукове стажування за курсом 

«Управління нерухомим майном» у Міжнародній літній школі Університету 

Ла-Коруньї (Іспанія). 

 Результати візитів відкривають можливості плідного розвитку 

науково-технічного співробітництва академії з зазначеними партнерами. 

 

Виховна робота. 

Одним з найбільш важливих напрямків роботи навчально-

педагогічного колективу академії була і залишається виховна робота. 

 Академія повинна стати українським закладом вищої освіти. Доброю 

нагодою стане виконання Закону про мову.  

В минулому навчальному році якраз і було посилено цей вектор у 

патріотичному вихованні. У нас вже є традиційно історичні, значущі дати, 

на які ми повинні реагувати якісними заходами. До Дня захисника України, 

дня українського козацтва було організовано заходи у межах засідання 

дискусійного клубу «Простір слова» (кафедра українознавства).  В академії 

вперше, на Шевченківські дні, відбувся великий концерт на честь Кобзаря, 

концерт - на День Європи.  

Завдання, які стоять перед колективом академії -  це формування 

позитивних якостей особистості - усвідомленого патріотизму, духовності, 

моральності, ведення здорового способу життя. 

Як показує досвід, робота куратора академгрупи залишається 

важливою та необхідною. В цій роботі задіяні 147 кураторів в академії, 

майже третя частина всього викладацького складу, кафедри суспільних 

наук, якими проводяться заходи патріотичного, краєзнавчого, 

правознавчого, пізнавального характеру: круглі столи, студентські 

конференції, кінозал - кафедра філософії, дискусійний клуб «Простір 

слова», творчі портрети діячів українського мистецтва, виставки 

студентських робіт. 

Важливою ланкою виховної роботи в академії залишається бібліотека. 

Всі пам’ятні дати, національно-патріотичні свята бібліотека відзначає 

своїми заходами, в першу чергу - це виставки спеціальної та художньої 

літератури з презентаціями. Клуб «Джерело» вже давно є невід’ємною 

частиною естетичного виховання. Цього року клуб відгукнувся своїм 

засіданням на міжнародний День поезії. 

Активніше запрацював музей академії. Цього року були зустрічі в 

пам’ять про Чорнобильську аварію, з Радою ветеранів, із студентами-

учасниками АТО, з випускниками ДІБІ. Музей постійно поновлює свою 

експозицію, залучаючи студентів-архітекторів. 

У виховній роботі академії бере участь і психологічна служба. Спільно 

з кафедрою філософії проводяться конференції до Дня Землі.  
В виховній роботі зі студентами дуже яскраво проявила себе кафедра 

фізичного виховання та спорту, Всі викладачі кафедри брали активну участь 

у організації та проведенні Health Challenge 2019. 



Вперше в цьому році на базі академії був створений дитячий табір для 

дітей співробітників та викладачів. Більше п’ятдесяти дітей віком від шести 

до дванадцяти років змогли відвідувати різноманітні спортивні, навчальні, 

творчі та інтелектуальні заняття. У зв’язку з таким інтересом і позитивних 

відгуків дітей цей табір має місце на існування і повинен стати доброю 

традицію в стінах нашого вищого навчального закладу. 

 

 

1. Матеріально-технічна база (МТБ) та фінансові питання 

 Станом на 01.01.2019 р. в академії налічуються 1159 

комп'ютерів. 

За сучасні вважаються 780 комп’ютерів,  

В 2019 році були отримані ліцензії від фірми Microsoft на 

Office 365 без обмеження їх кількості для співробітників і 

студентів, а також від фірми Google - 10 000 ліцензій. 

Ці ліцензії будуть використані для організації електронного 

документообігу та корпоративної електронної пошти в академії.  

На сьогоднішній день в  обох системах зареєструвалося 87% 

співробітників академії 

З вересня місяця почнеться реєстрація студентів в Office 365, після 

закінчення реєстрації студентів буде запущена навчально-методична 

частина інформаційного потоку. Можливий термін кінець - 2019 року. 

У звітному періоді було продовжено використання програмних 

продуктів компанії Microsoft за програмою сприяння учням, студентам і 

аспірантам Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) - 

ліцензійні операційні системи програмне забезпечення серверів, 

інструментальні засоби і доповнення розробки програм, для напряму 

підготовки «Комп'ютерні науки» кафедрою прикладної математики. 

Академія також отримала ліцензії фірми Autodesk на 7 програмних 

продуктів,які будуть використовуватися в навчальному процесі. 

 

Інфраструктура 

Протягом останніх років вкладення в ремонти та розвиток 

інфраструктури академії були відсутні. Досі ми підключені на одному вводі 

трансформаторної підстанції, дублюючий виведено з ладу, що може 

привести до повної зупинки роботи академії. Потребують повної заміни 

системи водопостачання та водовідведення, пожежного водопроводу, 

теплових мереж, аварійних фасадів, аварійних покрівель. 

Стан гуртожитків нашої академії теж залишає бажати кращого. 

Потребують капітального ремонту приміщення та заміни майже всі мережі.  

Незважаючи на всі негативні фактори, нам вдалося зробити кроки для 

поліпшення ситуації, а саме: 

 Проведена комплектація підрозділів АГЧ персоналом. 



 Вперше за останні роки відновлено роботу столярної та механічної 

майстерень, прийнято на роботу електрогазозварювальника, 

відновлено роботу токарного обладнання та прийнято на роботу 

токаря. 

 Вперше за останні роки придбано інструмент, устаткування та 

матеріали для виконання робіт ремонтною групою.  

 Для потреб гуртожитків за благодійні кошти закуплено 16 

електроплит та дві пральні машини. (Кононенко В., Тараніна О.) 

 Організована система послуг з гарячого харчування для студентів та 

викладачів шляхом залучено орендарів. 

 Отримано фінансування на капітальний ремонт покрівель. 

 Розроблено кошториси та проект на виконання робіт з капітального 

ремонту покрівель корпусів, пройдено державну експертизу та 

проведено відкриті торги в системі Прозоро. 

  Виконано роботи з ремонту приміщень приймальної комісії. 

 Облаштовано санвузол для мало мобільних груп населення в 

приймальній комісії. 

 Встановлено нові циркуляційні насоси фільтраційної станції басейну 

академії, економія електроенергії складає 66 Квт. на годину або 171 

грн на годину. 

 Ведуться роботи по заміні електрокабелю підключення гуртожитку 

№ 2.  

 Проведено демонтаж балкону та аварійних ділянок фасаду з боку вул. 

Чернишевського. (вхід до приймальної комісії). 

 Проведено поточні ремонти покрівель спортивного комплексу, 

котельної, складу та санвузла приймальної комісії. Ведуться поточні 

ремонти покрівель приймальної комісії та висотного корпусу. 

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

електропостачання. Мереж каналізації. 

 до опалювального сезону ведуться роботи з планового ремонту 

обладнання котельної,, зокрема, встановлюється новий 

циркуляційний насос в котельній. 

 Планується заміна стояків каналізації висотного корпусу, матеріал 

закуплено в повному обсязі. 

 Ведуться роботи по опорядженню внутрішньої та зовнішньої  

території академії, зокрема : Проводиться ямковий ремонт 

дорожнього покриття подвір’я Академії, корчування дерев, ремонт 



системи поливу території перед головним фасадом академії, 

проведено демонтаж аварійної теплиці. 

 Підготовлено договори про поселення 300 студентів митної академії 

і університету Нобеля. 

 Складаються плани ремонтів на поточний та наступний роки. 

 Проведено технічне обстеження і енергоаудит навчальних корпусів 

та гуртожитків академії. 

 Проведено обстеження аварійних конструкцій фасаду гуртожитку 

№1, по червоній лінії пр. Гагаріна, виставлено огорожу з 

попереджувальними знаками, для обмеження руху пішоходів.  

 Розроблено ескізні рішення  на ремонт всіх санвузлів академії з 

урахуванням потреб мало мобільних груп населення. 

 Складено кошториси: 

на проектні роботи капітального ремонту фасаду учбового корпусу;  

з улаштування протипожежної та охоронної  сигналізаці; 

на ремонт ганку Академії з вул. Чернишевського;  

на заміну аварійних віконних конструкцій спортивного залу та 

учбово – лабораторного корпусу Академії.  

Все це направлено на поліпшення умов праці кожного співробітника 

нашої академії і навчання студентів.  

 

Фінансово-економічний стан академії 

за період січень-липень 2019 р. 

В кошторисі академії на 2019 рік передбачено фінансування на 

підготовку студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету 

України в розмірі 138,0 млн. грн. За 7 місяців поточного року витрачено 80,0 

млн. грн. із загального фонду, в тому числі на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 62,1 млн. грн. 

(77,6%); 

- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне 

забезпечення дітей-сиріт – 9,4 млн. грн. (11,75%); 

- комунальні послуги – 7,8 млн. грн. (9,75%); 

- господарське забезпечення – 0,7 млн. грн. (0,9%). 

Для забезпечення наукової діяльності у 2019 році з державного бюджету 

академія повинна отримати 2,3 млн. грн. За 7 місяців 2019 року наукові 

розробки профінансовані на 1,3 млн. грн. 

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.  

Станом на 01.08.2019 р. залишок коштів на розрахункових рахунках 

спеціального фонду по основній діяльності становить 6,1 млн.грн., по НДЧ 

– 1,6 млн.грн. 

Видатки по захищеним статтям проводяться своєчасно, заборгованості 

не має. 

В 2019 році посадові оклади працівників академії були підвищені на 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 – 74%. За 7 місяців 2019 року 

було виплачено 300,3 тис.грн. матеріальної допомоги. 

Відповідно до умов договору між Первинною профспілковою 

організацією ПДАБА та академією за період з січня по липень 2019 року на 

оздоровчу, культурно-масову роботу було перераховано 73,4 тис. грн.  

Як неодноразово інформувалося, академії були виділені кошти із 

державного бюджету на капітальні ремонти у розмірі 7 млн. грн. 

Слід відмітити, що в цьому році академія вперше скористалася правом та 

розмістила на депозитному рахунку в Ощадбанку 4,7 млн. грн.. Додаткові 

кошти у вигляді відсотків за їх користування склали 234,9 тис.грн. За 

рахунок цих коштів було оновлено матеріально-технічну базу приймальної 

комісії: придбані комп’ютери – 9 шт., сучасний багатофункціональний 

пристрій – 1 шт., кондиціонери – 2 шт. Також були придбані кондиціонери 

для юридичного відділу та військово-мобілізаційного підрозділу академії. 

У червні 2019 року Вченою радою академії було прийнято рішення 

розмістити з серпня по листопад 2019 року 5,0 млн. грн. тимчасово вільних 

бюджетних коштів на депозитному рахунку. За підсумками аналізу поданих 

пропозицій переможцем було визначено Укргазбанк, який запропонував 

максимальну процентну ставку – 17%. Академія планує додатково отримати 

відсотки у серпні-листопаді 2019 року 283 тис.грн. 

 

Ось коротко про підсумки нашої з вами діяльності за минулий 

навчальний рік і за 7 місяців діяльності нового керівництва академії.  

Дякую за увагу! 


