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Доброго дня, дорогі колеги! 
Я рада 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  
Протягом звітного періоду навчальними підрозділами академії виконано 

значний обсяг робіт з вдосконалення освітнього процесу. 
Розроблені та затверджені освітні програми за усіма спеціальностями рівнів 

вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр», спрямовані на забезпечення індивідуалізації 
навчання та академічної мобільності студентів. 

Відповідно до цих освітніх програм та з врахуванням нормативних вимог 
Міністерства освіти і науки України розроблені навчальні плани за усіма 
спеціальностями та освітніми рівнями.  

Протягом року переглянуті, методично доопрацьовані та затверджені 
навчально-методичні комплекси переважної більшості навчальних дисциплін.  

Розпочато створення репозитарію навчально-методичної документації. 
В рамках впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

триває робота з внесення змін та розробки нових стандартів та положень академії, 
що регулюють організацію освітнього процесу. Так затверджені «Положення про 
порядок вибору дисциплін студентами», «Примірне положення про факультет» а 
також нові редакції положень «Про освітній процес», «Про норми часу для 
розрахунку обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників», «Про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників». 

Здійснено акредитацію спеціальності «Облік і оподаткування» за освітніми 
рівнями «Бакалавр» та «Магістр». 

Подано справи та протягом грудня очікується робота комісій в нашому закладі 
освіти з акредитації освітньо-професійних програм підготовки магістрів: 
«Архітектура та містобудування», «Фінанси та кредит», «Міжнародна економіка та 
бізнес», «Екологія», а також первинна акредитація програм магістрів «Маркетинг», 
«Геодезія та землеустрій», «Охорона праці», «Метрологія та інформаційно-
вимірювільна техніка». 

Триває робота з підготовки до акредитації протягом навчального року інших 
освітньо-професійних та усіх освітньо-наукових програм підготовки магістрів. 
 

2. КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Станом на 01.01.2017 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 01 листопада 2018 року складає 490 чоловік, з них 

штатних 447 (91,2 %). 
З загальної кількості ПВС в академії працює: 
- Докторів наук, професорів 75 чол.15,3 %; 
- Кандидатів наук, доцентів 253 чол. 51,6 %; 
- Пенсіонерів 148 чол., 30,2%. 
На умовах укладеного контракту   працює – 356 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 

490 152 127 61 150 148 

%  31,0% 25,9 % 12,4 % 30,6 % 28,2 % 
Із них: 
1. Професорів, докторів 

49 2 5 4 38 38 

2. Професорів, 
кандидатів наук 

5 - - - 5 5 

3. Докторів наук, 
доцентів 

15 - 5 5 5 3 

4. На посаді професора 
кандидат наук 

6 - - - 6 6 

5. Доцент, кандидат 
наук 

162 28 48 26 60 60 

6. Доцент без вченого 
ступеня кандидата наук 

2 - - - 2 2 

7. На посаді доцента 
кандидат наук 

79 58 19 1 1 1 

8. На посаді доцента без 
вченого ступеня і звання 

10 - - 2 8 8 

9. Старші викладачі 60 8 24 14 14 14 
10. Асистенти, 
викладачі 

102 56 26 9 11 11 

 
4. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і 

докторантуру – один з основних джерел постійного поповнення і оновлення 
інтелектуального і професорсько-викладацького потенціалу академії. 

За звітний період в академії була захищена 1 докторська дисертація: 
• здобувачем – Дергач Тетяною Олександрівною (науковий консультант – 
Большаков В. І.) 

Сьогодні в докторантурі навчається 7 осіб: Павленко Т. М.,  
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 43 особи. 

За звітний період аспірантами, здобувачами та співробітниками академії 
захищено 11 кандидатських дисертацій: 

• Коваль Наталією Борисівною 
• Паршиною Маргаритою Юріївною 
• Каспійцевою Вікторією Юріївною 
• Мериловою Іриною Олександрівною 
• Ковбою Владиславом Валерійовичем 



• Ткач Таїсією В’ячеславівною 
• Оскомою Оленою Володимирівною 
• Сидоровим Олександром Анатолійовичем 
• Орловським Євгеном Сергійовичем 
• Лиходієм Олександром Сергійовичем 
• Осипчуком Миколою Миколайовичем 

Ще дві роботи здані до Спеціальзованих вчених рад – Косюка Євгена 
Миколайовича і Мамонотова Олександра Віторовича. 

У кожному звіті про підготовку науково-педагогічних кадрів відзначається, 
що план прийому слід формувати з потреб кафедри в наукових і професорсько-
викладацьких кадрах за 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 в термін; 
•  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. 
 

5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У звітному 2018 році наукова діяльність здійснювалась за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки, була направлена на реалізацію цілей, 
встановлених Концепцією освітньої діяльності ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» та стосувалась вирішення наукових проблем 
матеріалознавства, проведення теоретико-експериментальних досліджень в галузі 
чорної металургії, розробки сучасних будівельних матеріалів та обладнання, 
технологій енергоефективного екологічного будівництва доступного житла, а 
також інноваційно-інвестиційної діяльності, менеджменту та економічного 
розвитку.  

Наукову діяльність у 2018 році здійснювали 69 штатних співробітника 
структурних підрозділів науково-дослідної частини та 42 особи, які працюють в 
НДЧ за сумісництвом. 

Бюджетне фінансування направлене на проведення фундаментальних 
теоретико-експериментальних досліджень впливу нанорозмірних параметрів 
структури на закономірності руйнування низьковуглецевих конструкційних сталей.  

Прикладні бюджетні наукові дослідження у 2018 р. стосувались наукових основ 
створення та ресурсозберігаючого розвитку високотехнологічних будівельно-
аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних і енергетичних потоків; 
прикладні науково-технічні розробки − науково-практичних засад проектування 
автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль», економічної політики 
зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та 
України. 

Основні фінансові показники наукової діяльності у 2018 році: 



- 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 (експериментальні) розробки молодих вчених – 2830 
тис. грн.); 

- обсяги виконання госпдоговірних робіт – 10945,0 тис. грн. 
Показник ефективності використання бюджетних коштів, що визначається як 

співвідношення обсягів надходження коштів за рахунок здійснення госпдоговірної 
діяльності підрозділами академії, до обсягів бюджетного фінансування наукових 
тем склав – 4,3. Спостерігається наступна динаміка показників держбюджетного 
фінансування науково-дослідних робіт (2015 р. - 1953,1 тис. грн., 2016 р. - 1773,8 
тис. грн., 2017 р. - 2814,4 тис. грн., 2018 р.- 3044 тис. грн.) та обсягів 
госпдоговірних коштів (2015 р. -7314,7 тис. грн., 2016 р.- 7562,1 тис. грн., 2017 р. - 
9257,2 тис. грн., 2018 р. – 10945,0 тис. грн.). 

Обсяги надходження коштів за рахунок виконання госпдоговорів за 
кафедрами та факультетами як і в попередні роки є нерівномірними.  

Провідне місце за обсягами виконання робіт займає науково-дослідна 
лабораторія АЕС, у 2018 р. виконано 46 договорів вартістю 7148,167 тис. грн.  

У період січень-жовтень 2018 р. у науково-дослідній діяльності приймали 
участь 14 структурних підрозділів - це науково-дослідні групи лабораторій, відділів, 
9 кафедр академії, відповідно обсяг виконання госпдоговорів за цей період (без 
ПДВ) склав: ЛДАЕС-  7148,167тис. грн, відділ будівництва у складних інженерних 
умовах - 1004,188 тис. грн., інститут експертизи проектування та вишукувань -
1501,584 тис. грн., відділ аспірантури - 66,125 тис. грн, кафедра ЗБК- 325,208 тис. 
грн., кафедра ТБВ- 13,167 тис. грн., міжнародний відділ - 89,112 тис. грн., кафедра 
українознавства - 4 тис. грн., кафедра архітектурного проектування – 3 тис. грн., 
кафедра матеріалознавства – 25 тис. грн, кафедра металоконструкцій - 8, 333 тис. 
грн., кафедра БтаДМ -23,333 тис. грн., кафедра БЖД- 14,167 тис. грн., кафедра ОіФ-
59,459 тис. грн. 

Серед госпдоговірних робіт, що виконувались структурними підрозділами НДЧ 
у 2018 р. за актуальністю тематики та обсягами фінансування можна виділити: 
комплекс робіт на ВП ХмАЕС із проведення оцінки технічного стану, 
перепризначення строку експлуатації реакторної установки енергоблоку, оцінки 
сейсмостійкості будівель, обладнання, трубопроводів, забезпечення експлуатації 
системи сейсмічного моніторингу, сейсмологічні обстеження майданчику ВП 
ХмАЕС; виконання польових робіт та маркшейдерсько-геодезичних спостережень 
на хвостосховищі ТОВ «ЦГЗК»; обстеження, перепризначення строку експлуатації 
будівельних конструкцій РВ головного корпусу та будівель енергоблоку ВП ЗаАЕС, 
ВП ПУ АЕС;  спостереження  за просіданням та деформаціями будівель та споруд 
ДСП ЧАЕС; техекспертиза об’єктів, інструментальні обстеження, розробка 
висновків щодо техстану, ремонтів та планів реконструкції будівель; 
інструментальна діагностика паль, випробовування бетонів, розчинів із наданням 
висновків по об’єктам; розробка теплоізоляційних покриттів робочих поверхонь 
газотурбінних двигунів; розробка теплоізоляційних матеріалів для виробів, що  
працюють у активних середовищах; розвиток низьковуглецевих  низьколегованих 
сталей із бейнітною структурою для машинобудування; обстеження будівельних 
конструкцій будівель та споруд Ботієвської ВЕС та Змієвської ТЕС, розробка 
проектної документації будівництва  Приморської ВЕС. 



Підрозділи НДЧ зареєстровані на основних електронних тендерних 
майданчиках: prozzoro.gov.ua, http://zakupki.prom.ua, 
http://smarttender.biz/komertsiyni-torgy , http://www.dtek.com . 

Невід’ємною складовою науково-технічної діяльності академії є стовідсоткова 
участь науково-педагогічних працівників у виконанні кафедральних НДР   у межах 
другої половини робочого часу, більша частина яких відповідає  науково-технічним 
програмам та потребам розвитку промислового потенціалу регіону. Чисельність 
науково-педагогічний працівників, які виконували НДДКР у 2018 р., становила 490 
співробітників, з них: кандидатів наук – 233, докторів наук – 75. На підставі 
затвердженого Вченою радою академії  тематичного плану за кафедральною 
тематикою впродовж 2018 р. виконувались 40 науково-дослідних робіт, серед них: 

- Інноваційні конструкції і матеріали для будівництва будівель та споруд (д.т.н., 
професор Савицький М.В.); 

- Дослідження взаємозв’язку між механізмами формування структури та 
комплексом властивостей будівельних матеріалів (керівник – д.т.н., професор 
Лаухін Д.); 

- Розробка енергозберігаючих робочих органів та інтенсифікація робочих 
процесів підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання (д.т.н., 
професор Л.А.Хмара) 

- Управління параметрами фундаментів та характеристиками ґрунтових основ 
для мобілізації їх максимального потенціалу під час будівництва та експлуатації 
об’єктів (д.т.н., професор Сєдін В.Л.); 

-  Дослідження і розробка модифікованих будівельних матеріалів з 
використанням техногенної сировини (д.т.н., професор М.В. Шпірько); 

- Вдосконалення менеджменту, логістики та управління проектами українських 
підприємств (д.т.н., професор  В. Т. Вечеров). 

У виші активно діють 10 визначних в Україні та за її межами наукових шкіл за 
основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень.  

Фахівці академії беруть участь у виконанні  багатьох державних та 
регіональних програм: Державна програма реконструкції та модернізації житла, 
Дніпропетровська комплексна програма екологічної безпеки на 2016-2025 рр., 
Регіональна програма соціально-економічного та інноваційного розвитку 
Дніпропетровської області до 2020 р., , Комплексна програма енергозбереження у 
Дніпропетровській області, Програма реконструкції житлових будинків старої 
забудови та перших масових серій, Регіональна цільова програма «Молодь 
Дніпропетровщини» та інші.  

Науковці академії успішно співпрацюють з органами місцевого самоврядування 
при вирішенні першочергових проблем міста та області, що і обумовлює тематичну 
спрямованість окремих науково-дослідних робіт та кафедральної науки.  

Співробітництво з підрозділами НАН України здійснюється у формі договорів про 
творче співробітництво з  академією,  виконавцями яких є конкретні кафедри, 
утворення спільних кафедр. ДВНЗ «ПДАБА» тісно співпрацює з Придніпровським 
науковим центром НАН України. Серед основних напрямків співпраці з установами 
НАНУ – дослідження в галузі чорної металургії, будівельного матеріалознавства, 
комплексної реконструкції житлової забудови, вирішення проблем 
енергозбереження, техногенної безпеки промислових підприємств, екологічної 
безпеки, створення та застосування сучасних конструкційних матеріалів. Важливою 

http://zakupki.prom.ua
http://smarttender.biz/komertsiyni-torgy
http://www.dtek.com


складовою науково-технічної діяльності академії є співпраця з виробничниками, 
діють 40 договорів про науково-технічне співробітництво. 

 У 2018 р. підписано меморандум про співдружність між ДВНЗ «ПДАБА» та 
громадською спілкою BUILDIT UKRAINE, реалізовується освітній проект від 
BUILDIT Lab, укладено трьохсторонню угоду про співпрацю між академією, 
регіональним відділенням МАНУ та закладами загальної середньої освіти.  

 ДВНЗ« ПДАБА» бере участь у міжнародних проектах «Tempus», «DAAD», 
«Erasmus», «Horizon», напрямок міжнародного науково-технічного співробітництва  
знаходиться у постійному розвитку та направлений на пошук нових організацій та 
установ-партнерів. На сьогодні діють понад 30 угод про освітньо-наукову, науково-
технічну співпрацю з провідними ВНЗ Європи, Америки, Азії, закордонними 
науковими установами та підприємствами. 

У 2018 р. підписано договір про співробітництво з університетом м. Артуа, 
Франція. Разом з Бюро Центральної та Східної Європи Всесвітнього агентства  
франкомовних університетів організовано цикл лекцій з економіки та архітектури, 
на базі академії проведено франко-український  архітектурний workshop 
«Архітектура Дніпра: минуле, сучасне, майбутнє». Продовжує діяльність  
регіональний центр  підготовки та тестування PTE «Language Solusions», з моменту 
підписання угоди з освітньою корпорацією  Pearson  станом на кінець 2018 р. 
успішно проведено 5 екзаменаційних сесій. 

Факультет цивільної інженерії та екології приймає участь у проекті  TEMPUS 
SEHSI «Регіональний сталий розвиток на основі екогуманістичної синергетичної 
взаємодії», консорціумом з 9 організацій-партнерів з 7 європейських країн та 5 
українських ВНЗ підготовлено курс «Екологічне регулювання регіонального 
розвитку». Продовжено співпрацю в області екологічного будівництва, сталого 
розвитку з Бранденбурзьких технічним університетом. Продовжено тісну співпрацю 
академії з представниками провідних іноземних фірм «HERZ» (Австрія), «Vaillant» 
(Німеччина), «KAN-therm» (Польща), «Danffos» (Данія), «VIESSMANN» 
(Німеччина), «Rehau» (Німеччина), «Korado» (Чехія). Студенти ДВНЗ ПДАБА 
пройшли стажування  в університеті м. Ле Мал, Франція, лінгвістичні  та виробничі  
стажування у Німеччині. 

Науково-дослідницький центр міжнародних наукових проектів та програм 
продовжує тісну співпрацю із Словацьким технічним університетом (СТУ): 
проводяться комплексні експериментальні дослідження в лабораторії факультету 
цивільної інженерії СТУ, здійснюється впровадження енергоефективних технологій 
та реалізація «Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади»; 
академія є учасником стипендіальної програми Словацького Уряду, SAIS, програми 
Вишеградського фонду, здійснюється взаємна участь у роботі екзаменаційних 
комісій. Організовано сумісні словацько-українські наукові дослідження та 
випробовування екологічних композитних матеріалів, проведення курсу відкритих 
лекцій та workshop.   

В результаті роботи Відділу Відділ експертизи та комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності у 2018 році до Укрпатенту подано 58 заявок і отримано 47 
патентів на корисні моделі, 1 заявка на винахід. 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.  



Протягом 2018 року було видано 16 монографій, 17 підручників і навчальних 
посібників, опубліковано 920 наукових статей. Кількість наукових статей, 
опублікованих вченими академії у 2017 році у провідних наукометричних базах: 
Scopus – 32, Web of Science – 7.  У співавторстві зі студентами опубліковано 307 
наукових статей. 

В академії систематично видаються фахові видання, що входять до переліку 
наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Відповідно 
до Наказу № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку фахових видань» 
від 15.01.2018 р. фахові видання академії «Вісник ПДАБА», «Будівництво. 
Матеріалознавство. Машинобудування», «Матеріалознавство та термічна обробка 
металів» «Економічний простір» віднесено до категорії В. Відповідно наукові 
журнали підлягають моніторингу МОН, у періодичних видань  наявні свідоцтва про 
державну реєстрацію, номер ISSN, web сторінка видання з українським та 
англійським інтерфейсами, передбачене експертне оцінювання та рецензування 
статей, у редколегії наявні іноземні фахівці з відповідної галузі знань, цифровий 
ідентифікатор статей DOI отримано відповідно до договору «Про надання послуг 
супроводу веб-сайтів». Наукова періодика академії представлена у відкритому 
доступі зокрема, через систему Open Journal System. Перелік основних 
наукометричних баз, до яких включено наукові журнали академії: Index Copernicus 
(IC), DOAJ, РІНЦ, General Impact Factor (GIF), WorldCat, BASE, ResearchBib, 
InfoBase Index, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, Directory of Research 
Journals Indexing, JournalTOCs. Розпочато роботу зі створення репозитарію 
академічних текстів відповідно  до Наказу МОН № 707 від 04.07.2018 р.  

Забезпечується підтримка та інформаційне наповнення  офіційного веб-сайту 
науково-дослідної частини http://www. srd.pgasa.dp.ua. 

Впродовж 2018 року на базі академії проведено 41 науково-інформаційний 
захід, організовано 16 виставок. Прийнято участь у 86 всеукраїнських та  45 
міжнародних конференціях. 

Продовжено роботу зі створення та підтримки профілів науковців академії у 
системах Google Scholar та ORCID, наукові профілі ДВНЗ «ПДАБА» створено у 
наукометричних базах Scopus та Web of Science, здійснена оцінка публікаційної 
активності науково-педагогічних працівників у наукометричних базах Scopus, Web 
of Science, системі Google Scholar.  

В академії налічується 159 молодих вчених. Навесні 2018 р. голова РМВ  стала  
лауреатом 3-ї премії Дніпропетровської обласної ради у категорії «За досягнення у 
науковій та педагогічній діяльності», РМВ організовано «Весняну школу з 
проектного менеджменту», прийнято участь у стажуванні в рамках проекту 
«Інноваційний  університет та лідерство», організованому Варшавським  
університетом та Ягеллонським  університетом, м. Краків. РМВ здійснюється 
регулярне оновлення бази даних МВ академії, моніторинг їх наукової діяльності, 
проведення рейтингування із заохоченням переможців. Для участі у Конкурсі 
наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 
який проводиться  МОН України, у 2018 р. подано 3 проекти.  

Залучення студентів до наукової діяльності ставить за мету поглиблення фахової 
підготовки майбутніх спеціалістів, магістрантів, розвиток їх творчих здібностей, що 
надає переваги на ринку праці. У 2018 р. у наукових дослідженнях приймали участь 



−1100 студентів академії (40% від загальної кількості), 1300 студентів стали 
учасниками науково-інформаційних заходів різного рівня.  

58 студентів стали учасниками 24 Всеукраїнських олімпіад з навчальних 
дисциплін та спеціальностей, 12 студентів-переможців в 11 олімпіадах отримали 2 
дипломи І ст., 5 дипломів ІІ ст., 5 дипломів ІІІ ст. У міжнародних конкурсах приймали 
участь 75 студентів, 29 – стали переможцями. 5 студентів-переможців конкурсного 
відбору на отримання гранту від Вишеградського фонду за проектом «InStep training» 
(реконструкція центру міста Братислава); конкурс студентських наукових робіт в 
рамках Х Міжнародної студентської електронної наукової конференції 
«Студентський науковий  форум – 2018» (Російська Академія природознавства) – 22 
студенти, на ХХVІІІ Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників 
архітектурних та художніх спеціальностей ВНЗ представлено 20 дипломних проектів, 
отримано 13 дипломів І ступеня, 7 дипломів ІІ ступеня; конкурс – Міжнародний 
workshop «Створення концепції публічного простору Черкаського зоопарку» ( м. 
Харків). – 1 студент; Міжнародний workshop «Archintegration – 2018» з розробки 
дизайну публічного простору Державної наукової архітектурно-будівельної 
бібліотеки ім.В. Заболотного (м. Київ) – 2 студенти. Для участі у ІІ турі 
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт було представлено 40 робіт за 16 
науковими напрямками (автори -  44 студенти). Студенти-переможці отримали 3 
дипломи ІІ ст., 6 дипломів ІІІ ст. за 8 науковими напрямками. 

У 2018 р. студенти ДВНЗ «ПДАБА» також приймали участь: у  обласному 
конкурсі «Студент року Дніпропетровщини» - 1 переможець у  номінації «Розумник 
року»; конкурсі студентських наукових робіт в рамках ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ ст.» на базі ДВНЗ «ПДАБА»:  
отримано 2 дипломи І ст., 1 дипломи ІI ст.; Всеукраїнському конкурсі в рамках 
Проекту «Архітектор-2018»: 6 студентів-фіналістів;  ІІ Всеукраїнському конкурс 
інтер’єрного дизайну «Get me 2th Top», SBID- 3 студенти-переможці; міському 
архітектурному конкурсі «Душа міста» – 15 учасників. Приймали участь у 13 
конкурсі стипендіальної програми «Завтра. UA», Всеукраїнському конкурсі 
«Енергетичне машинобудування».  

Відповідно до Наказу МОН № 1572 від 06.12.2017р ДВНЗ «ПДАБА»  
призначений базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Фінанси», «Економіка 
підприємства» у 2017-2018 навчальному році: у Всеукраїнській олімпіаді з 
дисципліни «Економіка підприємства» приймали участь 86 студентів від 45 ВНЗ 
України; з дисципліни «Фінанси» - 71 студент від 43 ВНЗ України. 
 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
6.1.Підписання нових договорів про співробітництво: 
Підписані 3 договору про науково-технічні співробітництва з закордонними 

університетами: 
- Вищою школою інформатики та вмінь м. Лодзь (Польща); 
- Університетом м. Артуа (Франція); 
- Державною Вищою школою м. Піла (Польща). 

 
6.2. Навчання іноземних студентів в академії 
У 2017-18 навчальному році в нашій академії навчалось 102 іноземних 

студента, на підготовче відділення для іноземних громадян Інституту 



післядипломної освіти було зараховано 101 слухач. 
В цьому навчальному році академія успішно підготувала випускників 

іноземців: 
- 15 іноземних студентів успішно склали державну атестацію і отримали - 

диплом бакалавра (ф-т «Промислове і цивільне будівництво», Архітектурний ф-т, 
будівельний ф-т); 

- 7 іноземних студентів успішно захистили магістерську дипломну роботу і 
отримали диплом магістра (ф-т «Промислове і цивільне будівництво», 
Архітектурний ф-т). 

Громадянин Судану Камаль Махмуд отримав диплом магістра з відзнакою (ф-т 
«Промислове і цивільне будівництво). 

Урочисте вручення дипломів іноземним випускникам стало давньою традицією 
в академії. 

89 іноземця отримали свідоцтва про закінчення підготовчого відділення. 
Нарівні з успішністю та відвідуванням занять протягом року вирішувались 

питання безпеки перебування іноземних студентів в Україні. Спільна робота відділу 
міжнародних зв’язків з Державною міграційною службою, Державною 
прикордонною службою України, Службою безпеки України дозволили вирішувати 
організаційні питання та питання реєстрації студентів. 

Спільно з Управлінням міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції МОН України, ДІЇ «Український державний центр міжнародної освіти», 
посольствами України в інших державах і посольствами інших держав в України 
вирішувались питання навчання і перебування іноземців в Україні. 

Регулярно проводилась профорієнтаційна робота серед випускників - іноземців 
та іноземних студентів з питань залучення абітурієнтів до академії. Укладались 
угоди з фірмами-агентами, які займаються набором іноземних кандидатів. 
Здійснювалось співробітництво з Посольствами Марокко, Туркменістану, з 
Посольством України в Марокко. Проводиться підготовча робота з нострифікації 
документів про середню освіту іноземних студентів у ДГІ «Інформаційно-іміджевий 
центр». Здійснюється легалізація дипломів іноземців-випускників. 

Спільно з приймальною комісією відділ з міжнародних зв'язків організував 
набір іноземних студентів на всі форми навчання, проводив консультації серед 
абітурієнтів з питань вибору спеціальності, вирішував організаційні питання вступу 
до академії. 

Серед недоліків, які існують в роботі з іноземними студентами, залишились 
питання покрашення умов проживання іноземних студентів, проведення ремонтних 
робіт в гуртожитку № 9, придбання меблів і м'якого 
інвентарю, нічного чергування охорони в гуртожитку. В гуртожитку № 9 
недостатньо місць для проживання іноземних студентів. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. 
академія має пройти процедуру ліцензування підготовки  іноземних громадян та 
осіб без громадянства до 31 грудня 2019 р. 
 

6.3. Найбільш визначні міжнародні події  
6 та 7 грудня 2017р. в академії відбувся тристоронній міжнародний форум 

Німеччина-Франція-Україна, присвячений проблемам урбанізму «Реновація та 
ревіталізація історичного центра міста», організований інститутом Гете, 
посольством Німеччини, інститутом Французької мови та міської асоціації Дніпра 



«Альянс франсез», посольством Франції в Україні за фінансової підтримки 
німецько-французького культурного фонду. 

В форумі прийняли участь генеральний консул посольства Німеччини пан В. 
Мессингер, директор інституту Гете пані В. Колер, координатор федерації «Стіна 
Берліну» пан Г.Шуше, директор французького інституту пан Кегева М. Арден, 
архітектор при містобудівній Раді Франції пані Тамелікешт С., директор «Альянс 
франсез» Дніпра пан О. Мас, обласний архітектор пан І. Богданов, міський 
архітектор пан Д.Волік, декан архітектурного факультету професор Челноков, 
викладачі і співробітники академії, українські архітектори з Дніпра, області та 
інших міст України. Треба зауважити, що дякуючи фінансовій підтримці німецько-
французького культурного фонду вдалося значно посилити роль форуму: 

- Запросити 5 німецьких та 5 французьких архітекторів, соціологів, політиків, 
маючих пряме відношення до проблем, які розглядалися на форумі; 

- Привезти з Києва та розташувати електронне обладнання і кабінки для 
здійснення синхронного перекладу; 

- Запросити 4 професійних перекладача для синхронного перекладу; 
- Організувати проведення виставки «Спадщина. Історія в русі» (64 постера). 
Виставка була доповненням до тематики форуму, показуючи прекрасні 

приклади оновлення пам’ятників архітектури франції. 
 
На форумі працювали 3 сесії: 
1. Планування та правові основи оновлення міст в історичному центрі: 

німецькі, французькі та українські передумови та процеси. 
2. Підхід до культурної спадщини: успішні та невдалі приклади недавнього 

оновлення міст у Німеччині, Франції та Україні. 
3. Участь громадськості у відновленні міст: приклади та методи. 
На форумі була прийнята Декларація, присвячена проблемам модернізації 

історичного центра міста. 
3-4 жовтня 2018 року в нашій Академії за фінансової підтримки Посольства 

Франції в Україні та Всесвітнього агентства франкофонних вузів (AUF) пройшов ІІ 
міжнародний колоквіум «Мови, науки і практики». 

Особливістю цього колоквіуму є те, що з 1 вересня 2018 року цей рік був 
оголошений роком французької мови в Україні. Таке рішення було прийняте після 
зустрічі в липні 2018 р. Міністра освіти України пані Лілії Гриневич з послом 
Франції в Україні пані Изабель Дюмон. 

Від французького посольства в роботі колоквіуму прийняли участь та 
виступили з доповідями на пленарних засіданнях аташе з університетського та 
наукового співробітництва пан Сільвен Ріголе, аташе з питань співробітництва в 
галузі французької мови пан Фабріс Пето. Асоціацію франкомовних університетів 
представила голова AUF по Україні та Молдові пані Роксана Туркану. 

На колоквіум було представлено 152 резюме доповідей, серед яких 119 
українських і 33 іноземних вчених. 

Статистика іноземців: 
• 18 учасників із Західної і Центральної Європи (Франція, Бельгія, 
Чорногорія, Молдова, Вірменія, Румунія); 

• 13 учасників із Африки (Буркіна-Фасо, Конго, Марокко, Туніс, Алжир, 
Малі, Сенегал); 

• 2 учасника із Азії (Йорданія, Іран). 



Французьки університети були представлені 8 професорами із Національного 
інституту прикладних наук м. Ліона та м. Страсбурга, Університетів ля Рошель, 
Страсбурга, Артуа та Орлеана. Крім того в роботі колоквіуму приймали участь 7 
керівників французьких асоціацій і федерацій, які активно співпрацюють з 
українськими університетами. 

Українські учасники приїхали з усіх регіонів і провідних університетів нашої 
країни: Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Бердянська, Тернополя, 
Кропивницького, Миколаєва, Дніпра, Ужгороду, Маріуполя, Одеси, Запоріжжя, 
Дрогобича та інших міст. 

Вузи Дніпра були представлені Придніпровською державною академією 
будівництва та архітектури (30 доповідей), Дніпропетровською медичною 
академією МОЗ України (25 доповідей) та Дніпровським національним 
університетом ім. О. Гончара (доповідей). 

3 жовтня о 10.00 відбулося урочисте відкриття колоквіуму, на якому 
виступили: 

• від імені академії – в.о. ректора Н. І. Верхоглядова; 
• від імені посольства Франції в Україні – радник з лінгвістики пан Ф. 
Пето; 

• від імені AUF – пані Туркану Р., координатор роботи AUF з Молдовою 
та Україною. 

Протягом 2-х днів проходили 3 пленарних і 15секційних засідань, на яких 
були розглянуті основні питання в області філології та методики вивчення 
французької мови,  будівництва та архітектури, медицини та природничих наук. 

Відмінними рисами цього колоквіуму, які відрізняють його від попереднього, 
є наступне: 

• Розроблений та розміщений логотип колоквіуму на всіх документах; 
• Кількість резюме з 117 в минулому році збільшилась до 152; 
• Зафіксовано збільшення доповідей з економіки, будівництва і 
архітектурі та медицини; 

• Міжнародний науковий комітет провів ретельне рецензування 
отриманих резюме; 

• Здійснена трансляція у режимі on-line всіх пленарних засідань 
(розміщено на офіційному каналі youtube академії). 

Слід також зазначити додаткову роботу оргкомітету з підготовки та 
розміщення виставки малюнків студентських робіт «Франція очима українських 
студентів» та виставки постерів, присвячених літнім лінгвістичним стажуванням у 
Ліоні, ле Мані, Страсбурзі і Греноблі. 

На заключному засіданні колоквіуму були підведені підсумки і визначено 
передбачуване місце проведення наступного колоквіуму. Було відмічено, що багато 
доповідей було представлено на високому науковому рівні, організація та 
проведення самого колоквіуму мають високу оцінку. 
 

6.4. Навчання та стажування за кордоном 
Станом на липень 2017р. у закордонних ВНЗ Франції, Німеччини, Великої 

Британії, Канади, Румунії навчалися 36 магістрів та аспірантів (список додається). 
Проведення стажувань у французьких родинах по лінії Федерації обмінів 

Франція – Україна -15 студентів: 
- Лінгвістичне стажування в сім’ях – 5 студентів; 



- Професійне стажування – 5 студентів; 
- Стажування за спеціальністю – 5 студентів. 

Організація лінгвістичного та професійного стажування в Страсбурзі 2 
викладачів та 15 студентів. 

Організація практики за спеціальністю у Фрайберзькому університеті – 2 
викладача та 9 студентів. 

Організація літніх виробничих практик по кафедрі технології будівельного 
виробництва – для студентів-українців – 4 студента у Франції; для студентів-
іноземців – 6 студентів у Марокко, Анголі, Камеруні та Тунісі. 

Організація стажувань «Введення у спеціальність» для студентів-архітекторів у 
Страсбурзі 4 студента. 

Підсумок: 36- на довготривалих стажуваннях 
 39 – на короткочасних стажуваннях. 

Окрім того, за нашими даними, 32 викладачів побували за навчальний рік у 
ВНЗ – європейських партнерах на різноманітних стажуваннях. 
 

6.5. Прийом іноземних делегацій 
За 2017/2018 навчальний рік в академії було прийнято 15 делегацій. 
11 вересня – 6 французів з асоціації «Ukr`ngo». 
19-20 вересня – 5 викладачів на чолі з ректором університету м. Піла (Польща). 
5-12 жовтня – делегація професорів (Г. Хєллєр і О.Волкова) з Фрайберзького 

університету (Німеччина). 
6-7 листопада – проведення тристороннього симпозіуму 

Німеччина/Франція/Україна. Всього 70 учасників, із них 20 – з-за кордону. 
11-15 листопада – прийом ко-президента Федерації обмінів Франція-Україна 

пана Ж. Форжерона. 
11 грудня – презентація Campus – France в академії. 
20 березня 2018р. – презентації німецької Служби академічних обмінів ДААД в 

академії. 
23 березня - зустріч студентів архітектурного факультету з художником-

карикатуристом з Франції паном Р. Грандвьєно. 
2-7 квітня – візит двох викладачів (М.Мазєрі і Р.Дєнікур) та 17 студентів з 

Вищої школи образотворчих мистецтв м. Ле-Ман (Франція). 
15-27 квітня – читання лекцій для студентів архітектурного та економічного 

факультетів французькими викладачами К. Ноелєм та Р. Брєдманом з FEFU. 
19 квітня – зустріч з професором з університету м. Страсбург Ж.-П. Мейером. 
Лютий-квітень – робота в академії лектора AF Л. Колєтцкі (Франція). 
13-16 травня –візит професора Амандіо Байя з університету м. Гуарда 

(Португалія) у рамках програми Еразмус+. 
7 червня – зустріч з керівником фірми з набору іноземних студентів паном 

Седдіком (Туреччина). 
12 червня - зустріч з керівником фірми з набору іноземних студентів паном 

Голубовим. 
 

7. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ 
В кошторисі академії на 2018 рок передбачено фінансування на підготовку 

студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету України в розмірі 113,6 
млн. грн. За 9 місяців поточного року витрачено 83,2 млн. грн., в тому числі на: 



- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 63,1 млн. грн. (75,8%); 
- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне забезпечення дітей-

сиріт – 12,9 млн. грн. (15,5%); 
- комунальні послуги – 6,1 млн. грн. (7,3%); 
- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та господарської діяльності 

– 1,1 млн. грн. (1,4%). 
Для забезпечення наукової діяльності у 2018 році з державного бюджету 

академія повинна отримати 3,0 млн. грн. За 9 місяців 2018 році наукові розробки 
були профінансовані на 2,1 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 отримання доходів від надання платних послуг по платному 
навчанню, здаванню в оренду приміщень академії, послуг спорткомплексу, 
проживанню в гуртожитках академії, виконання науково-дослідних робіт. За 9 
місяців 2018 року від надання цих послуг на рахунки академії надійшло  млн.грн., з 
них: 

- основна діяльність – 27,0 млн..грн., в тому числі: 
- освітні послуги – 19,6 млн.грн. 
- господарча діяльність – 6,8 млн.грн. 
- оренда – 0,6 млн.грн. 

- науково-дослідна діяльність – 11,0 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 9 місяців 2018 року було використано 21,2 млн.грн., з 
них на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 14,8 млн.грн. (69,8 %); 
- комунальні послуги – 4,1 млн.грн. (19,3%); 
- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та господарської діяльності 

– 2,3 млн.грн. (10,9%). 
Витрати з науково-дослідної діяльності за 9 місяців 2018 року склали 10,6 

млн.грн. 
Станом на 01.10.2018 р. залишок коштів на розрахункових рахунках по 

основній діяльності становить 15,5 млн.грн., по НДЧ – 1,4 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. Нарахування стипендії студентам, 
аспірантам, докторантам проводиться згідно з діючими нормативно-правовими 
актами України. Заборгованості з виплати заробітної плати та стипендії за звітний 
період немає. 

В академії за 9 місяців 2018 року навчалося 29 осіб з категорії дітей-сиріт і 
дітей, прирівняних до них, що знаходяться на повному державному забезпечення і 
отримують всі соціальні виплати, що передбачені законодавством. Крім цього, 
згідно з колективним договором для підвищення соціальної захищеності, таким 
студентам додатково за рахунок спеціального фонду виплачується 2 грн. щоденно 
на харчування. 



На відрядження працівників академії, які пов’язані з основною діяльністю, було 
витрачено за 9 місяців 2018 року 157,9 тис.грн., за рахунок НДЧ – 517,4 тис.грн. 

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 9 місяців 2018 року 
на придбання товарів, обладнання було витрачено 567,3 тис.грн., на оплату послуг, 
крім комунальних – 696,8 тис.грн. 

Згідно з заходами по економії бюджетних коштів ректорат академії веде 
постійний контроль за економним і цілеспрямованим їх використанням 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 раціонального використання електричної і 

теплової енергії, а також витрат природного газу і води, передбачає: 
• постійний контроль за рівнем споживання енергоресурсів за допомогою 
лічильників тепла - 10 шт., Електроенергії - 54 шт., Природного газу - 11 
шт., Води - 53 шт .; 

• постійний контроль за станом електричних і теплових мереж, систем 
водопостачання та водовідведення і продовження терміну їх експлуатації; 

• економне використання енергоресурсів співробітниками і студентами 
(утеплення приміщень, зменшення витрат води, газу в гуртожитках). 

 
9. СПОРТИВНО МАСОВА РОБОТА 
За звітний період в академії проходили змагання, з різних видів спорту, на 

першість груп, факультетів, гуртожитків. Також  була проведена спартакіада 
академії серед студентів та працівників ПДАБА з 8 видів спорту: армспорту, 
бадмінтон, баскетбол, волейболу,плавання,  настільного тенісу, футболу, 
пауєрліфтингу. Загальнокомандну першість вибороли студенти   факультету ПЦБ. 

Впродовж року були проведені наступні спортивно масові заходи серед 
студентів та викладачів: спартакіада академії з 7 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 
доц. КФВіС  Шиян В.М., Молчанов Є.В., відкритий чемпіонат ПДАБА з 
пауерліфтінгу – відповідальні ст. викладачі Сисун В.В., Тютенко І.Б., 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. 

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, чемпіонат Україну з флорболу, міжнародні змагання з художньої 
гімнастики, універсіада України з волейболу серед чоловіків та жінок, у яких 
приймали участь студенти нашої академії.  

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 особи; 
бадмінтону   2 групи 25 особи; 
атлет. гімнастики  3 групи 50 особи; 
плавання   5 груп 60 особи 
баскетбол   1 група 15 осіб 
Спортсмени академії приймали участь у змаганнях різного масштабу. 
Основні досягнення  для колективу академії, були:  2 чемпіонат Європи з 

спортивного орієнтування  Переверзєв Д.(Україна,Ужгород), 1м на чемпіонаті 
України  та Кубку України з плавання Остапенко М., Кремляков В., Дарваіш Т., 1м 
на Чемпіонаті України зі стрільби кульової Колохов О., 1м на Чемпіонаті України з 
карате Рудий Б.,3м чемпіонат України (юніори) з л/атлетики Лошманова Е., 2м 
Чемпіона Європи з футболу для спортсменів з обмеженими можливостями Беденок 
С., 3 м чемпіонат України серед юніорів і серед студентів ВНЗ з армспорту Гайдаш 
О. 

До складу збірної України входило 7 студентів академії. Виконали норматив 
майстер спорту України 4 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 колдоговором 

ведеться на основі соціального партнерства, роботу профкому пропоную оцінити 
задовільно. 


