
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

ДЕРЖАНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» 
 
 
 
 

ДОПОВІДЬ 
 

ректора Савицького Миколи Васильовича 
на розширеному засіданні Вченої ради 01 вересня 2020 року 

«ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ ПДАБА 
(2019-2020 навчальний рік)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро  2020 



УЗАГАЛЬНЕНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ 

ПДАБА (2019-2020 навчальний рік) 

Підсумки за напрямками діяльності структурних підрозділів академії розміщені на 

сайті академії для ознайомлення. Далі я зупинюся на основних моментах і задачах, які ми 

маємо вирішувати в цьому навчальному році.   

Коронавірус і його наслідки. 

Подія, яка змінила наше життя в минулому навчальному році - це коронавірус. 

Проте криза – це, насамперед, викликає складнощі, але і відкриває нові можливості. 

Раптові скрутні обставини, у яких опинився колектив академії у зв’язку з пандемією 

коронавірусу та оголошенням карантину затребували від нашої академічної спільноти 

злагоджених дій щодо термінової організації як функціонування нашої інфраструктури, 

так і навчального процесу з використанням дистанційних технологій. 

В цілому, за рахунок мобілізації значних зусиль, розробки організаційних заходів, 

цей виклик наша академія витримала. Зокрема, було сформовано штаб на чолі з 

проректором Іванцовим С.В., розроблено ряд заходів з забезпечення карантинного 

режиму, охорони об’єктів, доставки працівників на робочі місця за відсутності 

громадського транспорту, функціонування життєво важливих підрозділів (бухгалтерія, 

відділ кадрів, юридичний відділ, канцелярія, ІО – центр, деканати, керівництво академії). 

Хочу подякувати Гваджаіа Б.Д., Петренко В.О., Лозенко В.М., Тараніній О.В., Кукуюк 

О.І., Прокоф’єву Б.В. і інш. за їх самовіддану роботу. 

Була виконана значна робота з організації дистанційного навчального процесу, 

акредитації освітніх програм і т.п. За що хочеться подякувати усім підрозділам академії, 

які не залишились осторонь, а приймали активну участь. В стислі терміни було завершено 

підготовку корпоративного хмарного сервісу Microsoft Office 365 до проведення занять та 

сесії з використання дистанційних технологій. Хочу відмітити інтенсивну роботу 

навчального відділу, відповідальних по деканатам, Балана С. 

Кафедри та деканати звітували про успішне проведення занять в більшості 

випадків з комплексним використанням кількох дистанційних технологій (відео-лекції, 

безкоштовний освітній веб-сервіс Google Classroom, Viber, Zoom, розсилка навчальних 

матеріалів та використання інтернет-сторінок кафедр сайту академії тощо). 

Прийняті рішення та злагоджена робота колективу дозволили успішно завершити 

весняний семестр та навчальний рік. 

В результаті аналізу набутого досвіду ми прийшли до висновку про необхідність 

використання для навчального процесу в новому навчальному році єдиної освітньої 

платформи, яку вирішено розвивати на базі корпоративного хмарного сервісу Microsoft 

Office 365. Тому нам необхідно прикласти максимум зусиль для опанування технологіями 

корпоративного хмарного сервісу Microsoft Office 365.  

На сьогодні в академії розроблена стратегія розвитку digital-технологій. яка 

включає наступні компоненти: 

- система дистанційної освіти; 

- підвищення кваліфікації викладачів з розробки дистанційних курсів і їх атестація; 

- технологія електронного обрання студентами дисциплін вільного вибору; 

- функціонування Корпоративної Електронної Поштової Системи – КЕПС - хмарна 

підготовка проектів документів, відео-наради, чат-обговорення тощо; 

- інтеграція електронних баз та каталогів, репозитарію в віртуальну бібліотеку. 

http://www.pgasa.dp.ua/


Хочу підкреслити, що уряд України після деякого послаблення посилює 

карантинні заходи. Наша задача – дотримуватися розроблених карантинних заходів, 

посилювати імунітет, відповідально ставитись до свого здоров’я, попереджати в 
колективі, особливо серед студентів, випадки недотримання карантинних заходів. 

Профорієнтаційна робота. 

В академії проводилася змістовна і великим обсягом профорієнтаційна робота, яка 

забезпечувалась створеним структурним підрозділом, засобами технічного забезпечення, 

виділенням автотранспорту для поїздок, фінансуванням рекламної продукції, 

фінансуванням кампанії в інтернет-ресурсах. З вересня місяця 2019 року в академії 

проводились зустрічі, лекції, тренінги, квести, кар’єрні хаби, круглі столи з абітурієнтами 

шкіл, коледжів та технікумів. 

В звітний період було відвідані 125 шкіл та 8 ліцеїв, 14 технікумів та професійних 

училищ в місті Дніпрі, а також навчальні заклади інших міст, а саме: Запоріжжя, 

Нікополя, Павлограда, Кам’янського, Підгороднього, Новомосковська, Кропивницького, 
Синельникове, Жовтих Вод, Межового та інш. 

Слід відмітити ефективну працю співробітників відділу профорієнтаційної роботи: 

Грузин Н.В., Морозової Є.П, Нестерової О.В. 

Підсумки вступної кампанії 2020. 

На результати прийому 2020 суттєво вплинули наступні чинники: 

1. пандемія, яка пов’язана з гострою респіраторною хворобою COVID-19; 

2. зменшення кількості бюджетних місць, які виділяються МОНУ; 

3. введення обов’язкового складання вступних іспитів у формі ЗНО з іноземної 

мови для магістрів на усі спеціальності, а також ЗНО з української мови для вступників на 

основі ОКР молодшого спеціаліста; 
4. встановлення для усіх спеціальностей економічного напряму, а також напрямів 

«Комп’ютерні науки» і «Архітектура та містобудування» індикативної вартості освітніх 

послуг; 

5. підвищення прохідного балу широкого вступу у порівнянні з минулим роком за 

всіма спеціальностями. 

На сьогодні можна виділити декілька основних показників цієї кампанії. 

По профільним спеціальностям нашої академії – 192 спеціальність «Будівництво та 

цивільна інженерія» і 191 спеціальність «Архітектура та містобудування»  у порівнянні з 

кампанією 2019 року збільшилась кількість бюджетних місць на 20%.  

Нажаль, встановлення МОНУ індикативної вартості на спеціальності економічного 

спрямування та суттєве зменшення бюджетних місць призвело до зменшення кількості 
вступників на 1 курс на основі ПЗСО на економічні спеціальності майже вдвічі. 

У порівнянні з 2019 роком кількість вступників на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (після закінчення технікумів) знаходиться на тому ж рівні – заповнені 71 

бюджетне місце та, приблизно, 10 вступників будуть навчатися на контрактній формі. 

Магістр на основі бакалавра (ОКР спеціаліста) – кількість бюджетних місць, 

виділених у 2019 році скоротилась на 28 %. Прогнозується зменшення кількості 

вступників, у порівнянні з даними 2019 року, на 1 курс магістратури майже на 40%. При 

цьому слід відмітити, що всі 175 бюджетних місця заповнені. 

На здобуття другої вищої освіти прогнозований набір – 80 осіб.  

Позитивні моменти приймальної кампанії у 2020 році. 
1. результат олімпіади, що була проведена на заходах «Дні відкритих дверей» – з 54 

вступників, що пройшли олімпіаду 28 стали нашими студентами; 

2. за результатами вступу на спеціальність «Архітектура та містобудування» 

прогнозується реалізація усіх ліцензійних місць (кількість іноземних громадян, що 

вступили до ДВНЗ ПДАБА зросла до 44 чол.); 

3. завдяки роботі ректорату з міністерством додатково академія отримала 50 

бюджетних місць; 



4. за кількістю поданих заяв за спеціальностями 191 «Архітектура та 

містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ДВНЗ ПДАБА займає серед 

ЗВО України 4 місце після КНУБА, Національного університету «Львівська політехніка» 
та ОДАБА, що дає оптимістичний настрій на майбутню роботу і збереження статусу 

нашої академії. 

Слід відмітити злагоджену і безперебійну роботу приймальної комісії під 

керівництвом доцента Лиходія О.С. 

Висновок, які ми повинні зробити за результатами профорієнтаційної роботи: 

- необхідно розробити новий підхід до профорієнтаційної роботи, враховуючи 

карантинні заходи. 

- профорієнтаційна робота – це справа кожного співробітника академії; 

- потрібно впроваджувати індивідуальний підхід буквально до кожного 

майбутнього абітурієнта; 

- проводити більш агресивну маркетингову і рекламну політику; 
- висвітлювати досягнення співробітників і випускників академії для підняття 

престижності академії. 

Освітня діяльність. 

Протягом навчального року відбувалася подальша реструктуризація управління, 

навчальних і обслуговуючих підрозділів академії для підвищення ефективності роботи і 

виконання вимог міністерства і контролюючих органів. Актуалізовано, розроблено і 

затверджено велику кількість Положень про діяльність структурних підрозділів. 

Окремо хочу зупинитись на процесі акредитації освітніх програм. 

Нові «правила гри», що докорінно відрізняються від попередніх, були оголошені 

Нацагентством із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) наприкінці серпня минулого року, 
а вже в листопаді ми приймали перші експертні групи.  

За цей час було здійснено величезний обсяг організаційної і методичної роботи. 

Відповідно до нового Положення про акредитацію до НАЗЯВО було подано на 

первинну акредитацію 24 освітні програми. Акредитовано 18 освітніх програм (терміном 

на 5 років); умовну (відкладену) акредитацію (терміном на 1 рік) отримали 4 освітні 

програми; 2 перенесено на вересень 2020 року. 

У звітному році проведено ліцензування підготовки іноземних громадян за 

спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

Нарешті запрацювала Методична рада академії. Проведено декілька засідань її 

президії з різних питань діяльності. 
Підсумовуючи результати освітнього напряму нашої діяльності хочу подякувати за 

самовіддану роботу проректору Папірнику Р.Б., гарантам освітніх програм, зав. 

кафедрами, які не були сторонніми глядачами, а приймали саму активну участь в процесі 

акредитації. Особливу подяку хочу висловити заступнику начальника навчального відділу 

Т.О. Новицькій за терпіння і велику методичну роботу, яка надавалася в процесі 

акредитації. 

Сильне занепокоєння викликає економічний напрям підготовки студентів в нашій 

академії в зв’язку з введенням індикативної вартості навчання, результатами акредитації, 

вступної кампанії.  

Задачі, які стоять перед нами: провести аналіз і визначити доцільність акредитації 
тих чи інших освітніх програм; оптимізація спеціальностей; відкриття нових 

(«робототехніка і ВІМ-технології», «альтернативні джерела енергії», «девелопмент 

нерухомості», «інженер-педагог»), аналіз рейтингових показників діяльності викладачів і 

запровадження рейтингової системи оплати їх роботи. 

Робота Студентської ради. 

Активно працювала студентська рада академії, було проведено багато культурно-

мистецьких і соціально направлених громадських заходів. Крім цього я бачу задачу Ради в 



згуртуванні студентства на громадські роботи з благоустрою території, ремонту об’єктів 

інфраструктури, більш активну участь в профорієнтаційній і науковій роботі.  

Наукова діяльність. 

 Фінансові показники та господарчі договори 

 Обсяг наукового бюджетного фінансування склав3.7 млн. грн., госпдоговірних 

робіт за 2019 рік 13.8 млн. грн., за 2020 рік надійшло 5.78 млн. грн., дебіторська 

заборгованість на 10 серпня 2020 року складає 5.24 млн. грн. 

 Провідні виконавці робіт за господарчими договорами: лабораторія АЕС, 

підрозділи Головка С.І., Кірічека Ю.О., кафедра ЗБіКК. 

Нажаль, в зв’язку з негативними процесами, які відбуваються в галузі ядерної 

енергетики, ми втрачаємо нашого самого більшого замовника – НАЕК Енергоатом. В 

зв’язку з цим нам потрібно диверсифікувати джерела надходжень госпдоговірних коштів, 

приймати участь у тендерних процедурах на виконання науково-технічних послуг. Окрім 

того, що за рахунок накладних витрат ми утримуємо науково-організаційний відділ, але це 
ще і показник затребуваності наших спеціалістів в реальному секторі економіки, зв'язок з 

виробництвом 

Науково-технічне співробітництво. 

ДВНЗ ПДАБА виборола перемогу у конкурсі який проводила Державна німецька 

компанія GIZ зі створення “Енерго-ІнноваційнихХабів” та стала одним із трьох таких 

Хабів (на всю Україну). “Енерго-ІнноваційнийХаб” – це центр підготовки фахівців, 

розвитку освітніх та наукових програм у галузі енергоефективності та сталого розвитку. 

У 2020 році академія одержала найсучасніше науково-технічне обладнання на суму 

більше 700 тис. грн, в тому числі СЕС на 5кВт, яка уже змонтована на головному фасаді 

академії і подає струм у нашу внутрішню мережу. 
Підписано біля 20 угод про науково-технічне співробітництво між ПДАБА та 

виробничими компаніями як Європи, так і України. В результаті ПДАБА стає одним із 

провідних науково-освітніх закладів України у галузі енергоефективності. Координатор 

проекту від академії – Юрченко Є.Л. 

Підготовка наукових кадрів 

У 2019 році співробітниками академії захищено 2 докторських (Налисько М.М.,  

Яковишина Т.Ф.) та 3кандидатських дисертації. 

Видавнича та винахідницька діяльність 

В результаті наполегливої роботи наші видання - журнал «Вісник ПДАБА» та 

«Металознавство та термічна обробка металів» включено до переліку наукових фахових 

видань МОН категорія Б. Слід відзначити результативну роботу відповідального 
секретаря Тимошенко О.В. 

Кількість виданих монографій: 2019 рік – 13. 

Отримано охоронних документів: 2019 рік – 23. 

Кількість статей у фахових виданнях: 2019 рік – 733. 

Розроблено та введено в дію Положення про преміювання працівників за публікації 

у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science. 

Задачу, яку потрібно вирішити в найближчий час – це включення матеріалів наших 

конференцій в видавництва, що в ходять в науко метричну базу Scopus та Web of Science, 

зокрема Springer. 
Конференції, конкурси, олімпіади. 

 Наукові конференції, організовані та проведені академією: 5. 

Особливо хочу відзначити пожвавлення роботи зі студентами на архітектурному 

факультеті (декан Челноков О.В., заступник декана Швець І.А.). 

 Студенти архітектурного факультету прийняли участь у конкурсі з міського 

благоустрою “Територія майбутнього”, який проводиться за підтримки обласної ради. 



У рамках роботи “Енерго-ІнноваційногоХабу”, у грудні 2019 р. організовано 

архітектурні та дизайнерські конкурси на розробку проектів енергоефективного житла. 

Конкурси проведено за підтримки іспанського концерну PORCELANOSA. Студенти 
ПДАБА – переможці конкурсів – пройдуть професійні стажування на підприємствах 

PORCELANOSA в Іспанії. 

 Проведено конкурс з благоустрою території ПДАБА «Відкритий простір» ідеї 

якого лягли в основу робочого проекту який розробляється студентами під керівництвом 

Бондаренко О.І. 

 Для мотивації й підтримки молодих науковців проводяться щорічні конкурси 

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

грамотами, але й грошовими призами. 

Бібліотека. 

Запроваджено перевірку на плагіат усіх дисертацій, дипломних та курсових робіт. 

 Створено та введено в роботу репозитарій наукових праць, що відтепер доступні 
онлайн у відкритому доступі.  

Одержано відкритий доступ до книг та журналів провідних наукових видань Wiley 

та Springer. 

Міжнародна діяльність 

Станом на серпень 2020 року ДВНЗ ПДАБА здійснює освітнє, наукове і науково-

технічне співробітництво за 23 договорами та угодами із зарубіжними освітніми та 

науково-дослідними установами, організаціями з 7 країн. 

Молоді вчені та професорсько-викладацький склад Академії проходять регулярні 

стажування за кордоном (11 у 2019 р.; 6 у 2020 р.), а іноземні партнери відвідують ПДАБА 

з науково-дослідними візитами (7 у 2019 р.; 2 у 2020 р.).  
Загалом, у 2019 – 2020 навчальному році 14 студентів Академії прийняли участь у 

програмах кредитної та ступеневої мобільності. Десять членів професорсько-

викладацького складу стажувались за кордоном.   

У навчальному році Академія виграла 5 грантів Erasmus+ «Міжнародна кредитна 

мобільність»: зі Словацьким технічним університетом в Братиславі (Словаччина), 

технічним університетом «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина), Лодзьким 

технічним університетом (Польша), Університетом західної Атики (Греція) та Кільським 

університетом (Велика Британія).  

 У 2020 році Академія стала єдиним ВНЗ у регіоні, який став переможцем за 

програмою Horizon 2020. Слід відзначити успішну роботу М. Бабенко, В. Данішевського, 

Ю. Дєгтярьової. 
Профспілкова робота 

Для оздоровлення працівників академії станом на 1 вересня 63-м співробітникам 

було надано пільгові путівки, 25 членам профспілки надана матеріальна допомога. 

Нажаль, з об’єктивних обставин, ми не змогли придбати путівки в дитячі оздоровчі 

табори. 

Не вирішених проблем у профспілковій організації ще багато: це і організація 

харчування співробітників та студентів, поліпшення побутових умов в гуртожитках, 

більше уваги приділяти спортивно-масовій та культурній роботі та інше. 

Заходи, проведені адміністративно – господарською частиною. 

• Отримано фінансування та завершено капітальний ремонт покрівель, заміну 

віконних конструкцій спортивного залу та учбово-лабораторного корпусу 

Академії.  

• Розроблено ескізні рішення та кошториси на ремонт всіх санвузлів академії з 

урахуванням потреб маломобільних груп населення, проводяться поточні ремонти 

санвузлів, як власними силами, так і з залученням спонсорської допомоги, 

готується документація для проведення закупівлі послуг у системі Прозоро. 



• Встановлено нові циркуляційні насоси фільтраційної станції басейну академії, 

економія електроенергії складає 66 Квт. на годину або 171 грн на годину. 

• Для потреб гуртожитків за благодійні кошти закуплено 16 електроплит та дві 

пральні машини (Кононенко В., Тараніна О.) 

• В розрізі підготовки до опалювального сезону ведуться роботи з планового 

ремонту обладнання котельної, встановлено новий циркуляційний насос в 

котельній,закінчуємо монтаж насосів теплопостачання. 

Хочу зупинитися на важливості залучення спонсорської допомоги для ремонту 

інфраструктури і обладнання академії, оскільки власних коштів на господарське 

забезпечення ми можемо виділити всього 2,2% від бюджету. Хочу відмітити плідну 

роботу в цьому напрямі Папірника Р.Б., Чернеця В.А., Прокоф’єва Б.В., Дзюбана О.В., 

Челнокова О.В., Нікіфорової Т.Д., Фісуненка П.А., Орловської Ю.В., які залучили 

фінансові та матеріальні ресурси для ремонту і обладнання академії.  

Фінансово-економічний стан академії 

В кошторисі академії на 2020 рік передбачено фінансування на підготовку 
студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету України в розмірі 123,7 млн. 

грн. За 7 місяців поточного року витрачено 71,4 млн. грн. із загального фонду, в тому 

числі на 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 80,8%; 

- стипендії, соціальне забезпечення дітей-сиріт – 10,1%; 

- комунальні послуги –6,9%; 

- господарське забезпечення 2,2%. 

Джерелами надходження коштів, необхідних для виконання академією своїх 

статутних функцій, є надання послуг по платному навчанню, здавання в оренду 

приміщень академії, послуг спорткомплексу, проживанню в гуртожитках академії, 

виконання науково-дослідних робіт. Станом на 01.08.2020 р. залишок коштів на 
розрахункових рахунках спеціального фонду по основній діяльності становить 8,8 

млн.грн., по НДЧ – 1,0 млн.грн. 

В 2020 році підвищення заробітної плати для науково-педагогічних працівників 

склало 21%. 

З 01 вересня 2020 року підвищуються соціальні стандарти: мінімальна заробітна 

плата та перший тарифний розряд зростають на 5,86 % і становитимуть 5000 грн. та 2225 

грн. відповідно. Звідси і підвищення всієї тарифної сітки. Зокрема, посадові оклади 

науково педагогічних працівників зростуть десь на 500 грн. 

Підвищення оплати праці має позитивний соціальний ефект, але з іншого боку, 

підвищується фінансове навантаження на спеціальний фонд академії, яке не було 
заплановане, питома вага видатків на оплату праці в структурі витрат збільшується. За 

аналогічний період 2019 року питома вага видатків на оплату праці становила 80%, в 2020 

році – майже 90%. 

Керівництво академії протягом січня-серпня 2020 року надавало матеріальну 

допомогу на лікування, для вирішення соціально-побутових проблем за умови їх 

підтвердження документально. За 8 місяців 2020 року було виплачено 201,0 тис.грн. 

матеріальної допомоги. 

Первинній профспілковій організації ПДАБА на оздоровчу, культурно-масову 

роботу було перераховано 70,4 тис. грн. 

За 7 місяців 2020 року на придбання товарів, обладнання було витрачено за рахунок 

власних надходжень академії 417,6 тис.грн., Також проведений поточний ремонт 
плавального басейну на 110 тис.грн. 

За звітний період 2020 року академія придбала для забезпечення навчального 

процесу 13 нових сучасних комп’ютерів на суму 104,0 тис.грн., 16 багатофункціональних 



пристроїв на суму 68,3 тис.грн., запчастини для модернізації комп’ютерів на суму 223,0 

тис.грн. Підготовлена тендерна документація для проведення тендеру по закупівлі 

сучасного серверу на 300 тис. грн. 
Для модернізації системи опалення закупили 468 біметалічних радіаторів на суму 

97,6 тис.грн. 

Для поточного ремонту системи освітлення та енергозбереження витрачено 64 тис. 

грн., системи водопостачання та водовідведення придбано матеріалів на 155 тис. грн., 

поточного ремонту навчальних корпусів закуплено матеріалів, інструментів, обладнання 

на 277 тис.грн. 

За 7 місяців 2020 року за рахунок власних надходжень академії на оплату послуг, 

крім комунальних витрачено 707,8 тис.грн. (обслуговування котельні, послуги Інтернет, 

телефонного зв’язку, обслуговування комп’ютерних програм, акредитація освітніх 

програм, поточні ремонти). 

Дуже вагомою статтею затрат є послуги з акредитації освітніх програм: у 2019 році 
ці витрати склали 501,7 тис.грн., у 2020 році - планово 654,4 тис.грн. 

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, академією було проведено закупівлю медичних 

масок, рукавичок, респіраторів, безконтактних термометрів, санітайзерів на суму 60,1 

тис.грн. 

За рахунок надходження благодійної допомоги в рамках проекту запровадження 

Енергохабу було проведене оновлення основних засобів на суму 710,2 тис.грн. 

Академія скористалася правом та розмістила на депозитному рахунку тимчасово 

вільні коштів в АТ «Ощадбанку»: в 2019 р. 5 млн. грн., а в 2020 р. - 7,0 млн. грн., що 

дозволило отримати за цей період біля 800 тис.грн. За рахунок цих коштів було оновлено 
матеріально-технічну базу приймальної комісії: придбані комп’ютери, сучасний 

багатофункціональний пристрій, кондиціонери. 

Також були придбані: кондиціонери для юридичного відділу та військово-

мобілізаційного підрозділу академії, інвертор для СЕС, проведена підписка на періодичні 

видання для бібліотеки, розміщена профорієнтаційна реклама в Інтернеті. 

Академія планує додатково отримати відсотки у серпні-листопаді 2020 року 228,2 

тис. грн. 

Рейтинги. 

У 2020 році в рейтингу університетів “ТОП-200 Україна” наша академія посіла 42 

місце (проти 55 у 2019 році та 75 у 2018 році). Ми випереджаємо усі будівельні 

університети України.  
 За даними консолідованого рейтингу, який враховує середньозважені показники 

трьох національних рейтингів – “Топ 200”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт” – у 2020 

році академія посіла 43 місце. 

 У рейтингу університетів Webometrics, що оцінює рівень присутності інформації в 

Інтернеті, її впливовість, рівень відкритості та якість досягнень, у 2020 році академія 

посіла 49 місце (проти 57 у 2019 та 86 у 2018). 

 Рейтинг ВНЗ на квітень 2020 р. за показниками бази даних Scopus– ПДАБА 51 

місце і піднялася на 2 місця порівняно з 2019 роком. 

У рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів «Бібліометрика 

української науки» академія потрапила у першу сотню (96 місце), з h-індексом 41 у 
GoogleScholar (у минулому році h-індексом дорівнював 24). 

Савицький М.В. 



ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ ПДАБА  

(2019-2020 навчальний рік) 

 

Доповідь ректора ДВНЗ ПДАБА Савицького М.В. готується на основі даних, які 

надають структурні підрозділи академії. Далі приводяться матеріали, які покладені в 

основу доповіді.  

 

 

Кадрові питання (Л.М. Олексенко) 

 

Загальна кількість ПВС  на 30.06.2020 року  складає 472 чоловіки , з них штатних 

431 (91,3 %) 

З загальної кількості ПВС в академії  працює  :  

- Докторів наук, професорів  49 чол.10,4%    
- Кандидатів наук, доцентів  247 чол. 52,33 %   

- Пенсіонерів 134 чол., 26,0%   

На умовах  укладеного контракту   працює – 412 чол. 

В академії всього 33кафедри, 17 з яких  очолюють завідуючі,  які мають науковий 

ступінь доктора наук  або  професора; 16 кафедр очолюють кандидати наук, доценти.  

 

 Осіб 

 

До 40 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

60і 

більше 

Пенсіонери 

Всього професорсько-

викладацького складу 

472 136 

 

145 57 134 134 

%  28,8% 30,7 % 12,1 % 28,4 % 28,4 % 

Із них: 

1. Професорів, докторів 

33 0 6 4 23 23 

2. Професорів, кандидатів 

наук 

5 - - - 5 5 

3. Докторів наук, доцентів 10 - 4 3 3 3 

4.На посаді професора без 

звання і ступеня 

1    1 1 

5. Доцент, кандидат наук 185 33 65 17 70 70 

6.Доцент без наукового  

ступеня кандидата наук 

1 - - - 1 1 

7. На посаді доцента 

кандидат наук 

69 37 19 12 1 1 

8. Старші викладачі 56 4 25 16 11 11 

9. Асистенти, викладачі 112 62 26 5 19 19 

 

 

Профорієнтаційна робота (Іванцов С.В.) 

 

З вересня місяця 2019 року в академії проводяться зустрічі, лекції, тренінги, квести, 

кар’єрні хаби, круглі столи з абітурієнтами шкіл, коледжів та технікумів. 

В звітний період було відвідані 125 шкіл та 8 ліцеїв, 14 технікумів та професійних 

училищ в місті Дніпрі, а також навчальні заклади інших міст, а саме: Запоріжжя, 

Нікополя, Павлограда, Підгороднього, Новомосковська, Кропивницького, Синельникове, 
Жовтих Вод, Межового та інш.  



В звітний період наша академія брала активну участь в таких заходах як:  

• «Ярмарки професій» при підтримці центрів зайнятості в Придніпровському, 

Індустріальному і Амур-Нижньодніпровському районів;  
• єдині серед вищих міста взяли участь в «Екопікніторіумі - 2019» на території 

молодіжного центру «Освіторіум», на якому провели майстер клас по очищенню води від 

солей та інших забруднень;  

• провели потужну профорієнтаційну роботу на заходах «Ярмарка освіти» м. 

Запоріжжя, м. Кременчук та м. Полтава, де активно запрошували абітурієнтів до вступу в 

нашу академію;  

• організовували та проводили «Дні відкритих дверей» кожного місяця, на яких 

було достатньо зацікавлених абітурієнтів, які мають бажання вступити до нашої академії, 

вперше провели «День кар’єри» в академії для того, щоб бакалаври четвертого року та 

магістри змогли ознайомитися з актуальними вакансіями підприємств – партнерів та 

дізнатися як правильно і грамотно написати резюме. 
• долучилися до благодійних акцій на підтримку дитячого будинку. Проводили 

профорієнтаційні заходи з абітурієнтами шкіл, технікумів, коледжів, а також з учнями 

малої академії наук.  

• Провели скайп конференцію зі школами Криничанського, Дніпровського, 

Покровського, Солонянського районів та Жовтоводській школі №6, №33 СО 

«Перспектива» і ліцеєм Каменського, на який детально розповіли про переваги нашої 

академії, правила вступу та які ЗНО потрібно здати для того щоб вступити до нашої 

академії. 

• наприкінці року по запрошенню завітали до Слобожанської НВК №1, де 

домовились о подальшій плідній співпраці.  
Підписали договори про співпрацю з ВПТУ №17, з транспортно-економічним 

коледжем та с коледжем будівельно-монтажних технологій та архітектури. 

В період карантину пандемії Covid-19 відділ профорієнтаційної роботи та 

маркетингу потужно займався профорієнтаційною роботою в мережі інтернет, а саме в 

додатках Facebook та Instagram на власних академічних сторінках. До початку 

приймальної комісії стартувала розширена рекламна кампанія в мережі інтернет. Також на 

постійній основі представники відділу розпочали надавати онлайн – консультацію в 

додатку «Bitrix», заявки до якого надходять з сайту Академії. 

Проводиться активна робота з поширенням інформації про заходи, які 

відбуваються та плануються в академії в соціальних мережах. Створили групу в Вайбері 

для постійного зв’язку з абітурієнтами, які мають бажання вступити до нашої академії. 
 

 

Підсумки вступної кампанії 2020 (Лиходій О.С.) 

 

На результати прийому 2020 суттєво вплинули наступні чинники: 

- пандемія, яка пов’язана з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2; 

- встановленням МОНУ певних обмежень: необхідність складання вступних іспитів 

у формі ЗНО для вступу на будь-яку спеціальність академії для здобуття першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів; встановлення для усіх 
спеціальностей економічної спрямованості, 122 «Комп’ютерні науки» та 191 «Архітектура 

та містобудування» індикативної вартості освітніх послуг, що, в свою чергу, призвело до 

погіршення конкурентоспроможності академії стосовно зазначених спеціальностей. 

Перший чинник спричинив зміщення термінів вступної кампанії 2020 на місяць, 

тому на момент підготовки звіту вступна кампанія перебуває на стадії виконання вимог 

вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та 

формування рейтингових списків вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі 



ступеня бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) та ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (ОКР Спеціаліста). Наразі маємо наступні показники: 

- бакалавр на основі ПЗСО: запланована кількість бюджетних місць – 294 (денна 
форма), 30 (заочна форма); отримана кількість бюджетних місць – 193 (денна форма), 8 

(заочна форма); кількість поданих заяв – 1776 (денна форма),  

202 (заочна форма); кількість оригіналів документів – 154 (бюджет, денна форма), 6 

(бюджет, заочна форма), 72 (контракт, денна форма), 19 (контракт, заочна форма). У 

порівнянні з 2019 роком кількість заяв зменшилась приблизно на 9%, кількість виділених 

бюджетних місць зменшилась на 20%. Для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» у порівнянні з даними 2019 року кількість заяв не змінилась, але кількість 

бюджетних місць збільшилась на 18,5 %, що вказує на збільшення якості знань 

вступників, спрямованих на цю спеціальність; у зв’язку з введеними карантинними 

заходами дещо погіршився процес підготовки до творчого конкурсу для вступу на 

спеціальність 191 «Архітектура та містобудування», з чим пов’язано зменшення кількості 
вступників на 10 % при збільшені кількості бюджетних місць  на 20 %. Встановлення 

МОНУ індикативної вартості на спеціальності економічного спрямування та суттєве 

зменшення бюджетних місць призвело до зменшення кількості вступників на 1 курс на 

основі ПЗСО на економічні спеціальності майже вдвічі. 

- бакалавр на основі бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) – у зв’язку з 

карантинними заходами профорієнтаційна робота була призупинена, але, зважаючи на 

певні перешкоди, у 2020 році вдалось заповнити усі виділені бюджетні місця (71 місце). 

Додатково прогнозується зарахувати вступників за контрактною формою фінансування до 

10 чол. У порівнянні з 2019 роком кількість вступників на основі ОКР молодшого 

спеціаліста знаходиться на тому ж рівні. 
- магістр на основі магістра (ОКР спеціаліста) – кількість бюджетних місць, 

виділених у 2019 році скоротилась на 28 %; кількість бакалаврів ДВНЗ ПДАБА, що 

склали вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) – 292 із 440 зареєстрованих осіб; кількість 

виділених бюджетних місць – 175. Кількість поданих заяв від бакалаврів-випускників, що 

успішно склали вступний іспит з іноземної мови – 233. Прогнозується кількість 

вступників для здобуття другої вищої освіти – 80 чол. Кількість зареєстрованих для 

складання вступного іспиту з іноземної мови (ІІІ сесія) – 50 чол. Прогнозується 

зменшення кількості вступників, у порівнянні з даними 2019 року, на 1 курс магістратури 

майже на 40%. 

Проблеми та задачі. 

1. зменшення кількості бюджетних місць, які виділяються МОНУ; 
2. введення обов’язкового ЗНО з іноземної мови для магістрів на усі спеціальності 

ДВНЗ ПДАБА, а також ЗНО з української мови для вступників на основі ОКР молодшого 

спеціаліста; 

3. підвищення прохідного балу широкого вступу у порівнянні з минулим роком за 

всіма спеціальностями; 

4. необхідно розробити новий підхід до профорієнтаційної роботи, враховуючи 

карантинні заходи. 

Позитивні моменти приймальної кампанії у 2020 році. 

1. результат олімпіади, що була проведена в рамках заходу «Дні відкритих дверей» 

– із 46 вступників, що подолали другий тур олімпіади 27 вступили до ДВНЗ ПДАБА на 
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 

2. за результатами вступу на спеціальність «Архітектура та містобудування» 

прогнозується реалізація усіх ліцензійних місць (кількість іноземних громадян, що 

вступили до ДВНЗ ПДАБА зросла до 44 чол.); 

3. завдяки роботі ректорату з міністерством додатково академія отримала 50 

бюджетних місць; 



4. за кількістю поданих заяв за спеціальностями 191 «Архітектура та 

містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ДВНЗ ПДАБА займає серед 

ЗВО України 4 місце після КНУБА, Національного університету «Львівська політехніка» 
та ОДАБА, що дає оптимістичний настрій на майбутню роботу і збереження статусу 

нашої академії. 

 

 

Освітній процес (Папірник Р.Б., Федіна В.Г.). 

 

Минулий навчальний рік став, мабуть, одним з самих напружених за всю історію 

академії, та, однозначно, самим напруженим на нашій пам’яті. 

Він був очікувано складним через те, що в ньому було заплановано акредитацію 

великої низки освітніх програм, а раптові скрутні обставини, у яких опинився колектив 

академії у зв’язку з пандемією коронавірусу та оголошенням карантину, затребували від 
нашої академічної спільноти злагоджених дій щодо термінової організації навчального 

процесу з використанням дистанційних технологій. 

Цей виклик наша академія витримала. 

Була прийняти низка організаційних та методичних рішень: 

- видано низку наказів та розпоряджень стосовно організації навчального процесу 

підчас карантину, до Стандартів академії внесені зміни, які ввели в правову площину 

навчання з використанням дистанційних технологій 

- змінено графік навчального процесу, розроблені нові графіки складання заліків та 

іспитів; 

- на сайті академії створена сторінка «Робота академії під час карантину». 
Кафедри та деканати звітували про успішне проведення занять в більшості 

випадків з комплексним використанням кількох дистанційних технологій (відео-лекції, 

безкоштовний освітній веб-сервіс Google Classroom, розсилка навчальних матеріалів та 

використання інтернет-сторінок кафедр сайту www.pgasa.dp.ua тощо. 

В стислі терміни був завершений процес процес підготовки корпоративного 

хмарного сервісу Microsoft Office 365 до проведення занять та контрольних заходів з 

використання дистанційних технологій: 

- наданий доступ 100% студентів за особистими паролями для надійної 

ідентифікації,  

- активовані акаунти більшості викладачів, 

- підготовлені та розміщені тести для проведення on-line контрольних заходів. 
Прийняті рішення та злагоджена робота колективу дозволили успішно завершити 

весняний семестр та навчальний рік. 

Але ситуація, коли кожен викладач користується власним набором інструментів, 

показала; що це викликає організаційні та технічні труднощі у більшості здобувачів 

освіти, тобто не відповідає сучасному студентськоцентрованому підходу. 

Обмін досвідом з вишами–партнерами по Консорціуму університетів підтвердив 

висновок про необхідність використання для навчального процесу в новому навчальному 

році єдиної освітньої платформи, яку вирішено розвивати на базі корпоративного 

хмарного сервісу Microsoft Office 365. 

Наразі завершується впорядкування методичного забезпечення навчання із 
застосуванням дистанційних технологій – оновлення та розміщення в Office 365 

навчально-методичних комплексів дисциплін. 

Закликаю вас прикласти максимум зусиль для опанування технологіями 

корпоративного хмарного сервісу Microsoft Office 365. Що дозволить нам не знижувати 

якість освіти при використанні дистанційних технологій. 

Розроблена стратегія розвитку digital-проектів в академії, спрямована на 

реалізацію таких заходів: 

http://www.pgasa.dp.ua/


- активізація системи електронної підтримки навчального процесу з поєднанням 

окремих компонентів в єдину платформу – систему дистанційної освіти 

- заплановано короткочасне та довгострокове підвищення кваліфікації викладачів з 
розробки дистанційних курсів 

- підготовлена технологія електронного обрання студентами дисциплін вільного 

вибору; 

- активізована робота Корпоративної Електронної Поштової Системи (хмарна 

підготовка проектів документів, відео-наради, чат-обговорення тощо) 

- інтеграція електронних баз та каталогів, репозитарію в віртуальну бібліотеку. 

Як, буквально «з колес» ми опановували навчання з використанням дистанційних 

технологій, так само ми входили в процес акредитації освітніх програм.  

Нові «правила гри», що докорінно відрізняються від попередніх, були оголошені 

Нацагентством із забезпечення якості освіти наприкінці серпня минулого року, а вже в 

листопаді ми приймали перші експертні групи.  
За цей час було здійснено величезний обсяг роботи, так: 

- розпочато роботу з розробки нового методичного забезпечення – силабусів 

навчальних дисциплін. До речі, якщо за освітніми програмами, що проходили 

акредитацію забезпечення навчальних дисциплін силабусами складає 100%, то за іншими, 

м’яко кажучи, бажає складати кращого  

- оновлено нормативну базу академії з метою адаптації навчального процесу до 

сучасних тенденцій у вищій освіті. Так розроблено 8 абсолютно нових Стандартів академії 

(до речі, деякі з них «сплагіатили» наші колеги з інших вишів), оновлено ще понад 

десяток Стандартів. На черзі ще ціла низка нормативних документів 

- впроваджено систему перевірки на антиплагіат курсових та дипломних робіт 
- створено ланку, нехай і юридично незрозумілих, але реально дуже важливих і 

відповідальних осіб – гарантів освітніх програм 

- впроваджено систему опитування всіх учасників освітнього процесу стосовно 

різних аспектів нашої діяльності. Але тут ще треба багато попрацювати, щоб налагодити 

впровадження результатів опитувань в освітній процес  

- розпочато роботу з впровадження рейтингової оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників 

- і, нарешті, головне – процес акредитації перестав бути «головною біллю» 

адміністрації академії, а став процесом залучення академічної спільноти та стейкхолдерів 

до процесу забезпечення якості освіти. 

Взагалі, у минулому навчальному році відповідно до нового Положення про 
акредитацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було подано 

на первинну акредитацію 24 освітні програми, з них 2 за ступенем доктора філософії, 16 – 

магістра та 6 – бакалавра.  

З них: 

- Акредитовано 18 освітніх програм (строком на 5 років).  

- Умовну (відкладену) акредитацію (строком на 1 рік) отримали 4 освітні 

програми - Економіка підприємства (за ступенем магістра та бакалавра), Маркетинг (за 

ступенем бакалавра), Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (за ступенем 

магістра). 

Акредитацію освітніх програм за ступенем доктора філософії за рішенням 
НАЗЯВО перенесено орієнтовно на вересень 2020 року. 

 У зв’язку з карантином акредитаційну експертизу десятьох освітніх програм 

проведено із використанням технічних засобів відеозв’язку  (квітень – червень 2020 року). 

Слід зазначити, що відсоток умовно акредитованих освітніх програм, порівняно з 

іншими закладами вищої освіти, не є високим, але, з плином часу, кожна акредитація 

давалася нам все складніше та складніше. 



У звітному році проведено ліцензування підготовки іноземних громадян за 

спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Будівництво та цивільна 

інженерія». 
Готується до ліцензування спеціальність «Дизайн» галузі знань «Мистецтво та 

культура». 

Відбулися зміни в здійсненні освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти. Внесено зміни до Положення про підготовку докторів філософії, 

подані матеріали на акредитацію освітніх програм «Промислове та цивільне будівництво» 

та «Цивільна безпека» та заявку на наступний навчальний рік на акредитацію освітньої 

програми «Прикладне матеріалознавство». Здійснено великий обсяг роботи з методичного 

забезпечення освітньої складової програм аспірантів. 

Нарешті в минулому році запрацювала Методична рада академії. Проведено 

декілька засідань її президії з питань дистанційного навчання, акредитації, розробки 

освітніх програм, реалізації їх варіативної складової, перевірки на антиплагіат тощо. 
Рішення впроваджуються в освітній процес. 

Проведено роботу з оптимізації договорів на надання освітніх послуг та поселення 

в гуртожитки. 

Сьогодні Вчена рада затверджує оновлені відповідно до змін в законодавстві та 

нових вимог до варіативної складової освітні програми всіх спеціальностей та рівнів 

вищої освіти та навчальні плани до цих освітніх програм. 

 

Підвищення якості підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня першого 

та другого наукового ступеня (Соколов І.А.) 

 

- виконано план прийому до аспірантури: зараховано 14 осіб (7 з них зараховано на 

контрактній основі). Подано заяв – 15. Прийом пройшов відповідно до «Положення про 

підготовку науково-педагогічних кадрів»; 

- виконано план прийому до докторантури: зараховано 1 особу; 
- в звітній період викладачами академії захищено 2 докторські дисертації; 

- аспірантами та здобувачами захищено 4 кандидатські дисертації; 

- затверджено ДАК 2 кандидатські та 2 докторські дисертації; 

- заявлений прийом на 2020-2024 роки підготовки фахівців третього освітньо-

наукового рівня першого наукового ступеня буде здійснений за напрямами: Будівництво 

та цивільна інженерія – 9 осіб, економіка – 1 особа; 

- в наступний час на розгляді у Спеціалізованих Вчених радах знаходяться 

дисертаційні роботи на здобування ступенів доктора наук – 3 особи, кандидатів наук – 5 

осіб та доктора філософії – 1 особа. 

З метою підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів необхідно 

проводити роботу по визначенню перспективної потреби всіх підрозділів академії в 
педагогічних і наукових кадрах, посилити роботу щодо відбору до навчання в аспірантурі 

та докторантурі, починаючи залучати до наукової роботи студентів молодших курсів. 

Виконуючи Положення «Про підготовку науково-педагогічних кадрів» п.25, кожен 

рік заслуховувати наукових керівників, консультантів та переглядати їх склад, та усунути 

від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують 

своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів: 

- ввести у практику співбесіди з потенційними кандидатами до вступу до 

докторантури в найближчі роки і це потрібно зробити в квітні місяці; 

- разом з радою професорів заслухати звіти випускників докторантури та 

аспірантури, які працюють в академії, але не захистили дисертації; 

- розробити концепцію та активізувати роботу архітектурного факультету по 
підготовці кандидатів і докторів наук. Вченій раді факультету внести пропозиції; 



- підготувати та провести засідання навчально-методичної ради присвячене 

питанням підготовки спеціалістів вищої кваліфікації; 

- доручити завідуючим кафедр підготувати списки кандидатів наук, спроможних 
виконати та захистити найближчим часом докторські дисертації; 

- розробити список резерву професорсько-викладацького та керівного складу 

кафедр, в зв’язку з виходом викладачів на пенсії, залучити до формування резерву 

фахівців суміжних спеціальностей інших кафедр; 

- відділу аспірантури та докторантури внести пропозиції про розподіл випускників 

докторантури та аспірантури в залежності від потреб академії та пенсійного віку 

викладачів; 

Відділу аспірантури та докторантури з метою підвищення якості підготовки 

фахівців третього освітньо-наукового рівня першого та другого наукового ступеня 

необхідно: 

- з урахуванням «Стратегії розвитку Академії на 2020-2025 роки» внести 
пропозиції про дієвий перспективний план вдосконалення підготовки науково-

педагогічних кадрів; 

- провести аналіз діючих освітньо-наукових програм та запропонувати навчально-

методичній раді академії прийняти рішення про його вдосконалення в межах вимог 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол №9 від 29 серпня 

2019 року); 

- привести до вимог чинного законодавства документацію поточної діяльності 

відділу щодо забезпечення реалізації освітньо-наукових програм в термін з початку дії 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. зі змінами. 

Згідно з вимогами законодавства провести координаційну нараду щодо 
формування концепції освітньо-наукових програм з метою їх корегування та оновлення, 

для чого провести сумісне засідання за участю представників наглядової ради академії, 

членів навчально-методичної ради академії, ради професорів, ради молодих вчених, з 

запрошенням представників роботодавців, студентської молоді першого та другого рівня 

навчання. 

Відділу аспірантури та докторантури необхідно: 

- забезпечити зустріч здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук, при присутності наукових керівників та завідуючих кафедр, здійснюючих їх 

підготовку з ректором академії; 

- внести на розгляд ректорату пропозиції про затвердження механізму взаємодії в 

питаннях науково-методичного забезпечення; 
- ввести в практику розгляд освітньо-наукових та освітньо-професійних програм на 

об’єднаних засіданнях за участю членів Наглядової ради, науково-технічної ради, ради 

молодих вчених та представників студентської молоді та аспірантів, для чого створити 

координаційну раду під керівництвом проф. Папірника Р. Б. – проректора з науково-

педагогічної на навчальної роботи. 

 

 

Звіт про роботу Студентської Ради (Яна Коновалова) 

 

Студентська рада відкрила, як зазвичай, свої двері на початку вересня 2019 року 
для найактивніших студентів нашої академії. І як результат, до рядів активу ПДАБА 

прибули студенти, які були необхідні при організації різноманітних заходів у академії. 

Якщо казати про всі ті заходи, у яких брала участь студентська рада, то одразу 

треба зазначити карнавал до дня міста «I LOVE DNIPRO». Цей карнавал відбувся 14 

вересня 2019 року. У ньому взяли участь 15 студентів з усіх факультетів ПДАБА. Наші 

студенти приєдналися до карнавальної ходи від академії митної справи та фінансів та 

прямісінько до набережної Дніпра, поруч з усіма університетами та важливими 



інфраструктурами міста. Далі, відбулися два заходи, які обожнюють студенти академії, а 

саме: пікнік ПДАБА, 19 вересня, у тунельній балці та караоке ПДАБА, 24 вересня, поруч з 

центральним входом. Саме ці заходи дають їм змогу поспілкуватися між собою, відпочити 
між парами, а також поласувати смачненьким. Завершує цикл вересневих заходів школа 

ріелтора, що відбулася 25 вересня у кабінеті Студради. 

До речі, варто також зазначити, що усі заходи від студентської ради відбуваються 

завдяки підтримці ректорату.  

Розпочинає цикл жовтневих заходів вебінар про віртуальне будівництво від 

BUILDIT UKRAINE у залі засідань вченої ради академії. На цьому заході студенти 

дізналися про турнір з віртуального будівництва та про сучасні технології у 3D 

будівництві. Потім за традицією, 3 жовтня, відбувся квест для усіх першокурсників 

ПДАБА. Першачки отримали змогу поблукати стежками нашої академії, а найкращі дві 

команди отримали подарунки від Студентської Ради. Але профорієнтаційна робота також 

не обійшла нас стороною. 5 жовтня ми взяли активну участь у Дні Відкритих Дверей, де 
змогли поділитися досвідом з майбутніми студентами нашої академії. Вже 7 жовтня мали 

змогу виступити на концерті присвяченому дню Захисника України «Слава не поляже!», 

де читали вірші, танцювали та співали. А вже 11 жовтня до нас прибув «Євробус», захід 

який подорожував майже місяць Україною та мав мету розказати про європейські країни 

молоді. Організатори заходу попросили нас надати їм волонтерів на захід, аби допомагати 

учасникам на Європейській площі. 22 жовтня до стін академії знов завітала 

Антикорупційна школа Дніпро, яка розповіла про явище корупції у вищій освіті та 

зробила презентацію своєї організації для студентів. За американською традицією у 

академії відбувся квест на Хеловін 31 жовтня, у якому взяли участь не тільки студенти з 

ПДАБА, а й з інших університетів міста та області.   
Вже 7 листопада члени Студентської Ради були волонтерами на фестивалі 

«Ecopictorium». У фестивалі також взяли участь представники профорієнтаційного відділу 

Нєстєрова О.В. та Грузін Н.В. А 9 листопада ПДАБА щиро відкрила двері для абітурієнтів 

і ми також допомогли академії зазвичай у цьому: розважали абітурієнтів, ділилися 

досвідом студентства та влаштували екскурсію до музею. Щорічний міжвузівський 

фестиваль «Битва за ВИШ», що тривав з 11 по 25 листопада, не залишив осторонь й 

студентів академії. Хлопці та дівчата змагалися у таких іграх як: Аліас, Кахут, боулінг, 

пейнтбол та ін. До речі, саме 25 листопада було нагороджено найактивніших студентів 

ПДАБА подяками від Бориса Філатова. Також ми були волонтерами на форумі «Sex 

Education» 12 листопада, де мали можливість отримати знання з сексуальної освіти та 

допомогти організаторам заходу. 21 листопада відбулися одразу ж два заходи: «Сейшин 
ПДАБА» у бібліотеці академії, де усі бажаючі студенти змогли або заспівати, або 

прочитати власний вірш чи просто прийти та послухати виступи своїх товаришів та 

«Студентський Бал – 2019», де ПДАБА запалила танцювальний майданчик та гідно себе 

представила серед інших вишів міста.  

Варто зазначити, що саме у листопаді стартував студентський архітектурний 

конкурс «Енергія +» з проектування енергоефективних будинків та інтер’єрів, що 

завершився на початку літа 2020 року, у якому взяли 40 студентів-учасників.  

Грудень пройшов дуже яскраво та незвично. Спершу 5 грудня у приймальній 

комісії ПДАБА роботодавці мали змогу знайти серед наших студентів майбутніх 

працівників своїх компаній на заході «Ярмарок Вакансій». А 7 грудня ми доброзичливо 
відкрили секрети навчання у академії нашим абітурієнтам. Вже 12 грудня ми робили добрі 

справи, збирали гроші та допомагали діткам з Котовської школи-інтернату. Спільними 

зусиллями нам вдалося зібрати майже 11 тисяч гривень. 13 грудня стало днем, коли 

змінилося керівництво Студради. А вже 26 грудня відбувся довгоочікуваний «Новорічний 

квест ПДАБА», який успішно завершує 2019 рік для наших студентів. 



До речі, ми взяли активну участь у новорічному привітанні ректора ПДАБА 

Савицького М.В. Вже після зйомок ми були запрошені на чаювання з ректором, де змогли 

отримати відповіді на свої питання та обговорити плани на майбутній 2020 рік.  
Вже після того, як студенти повернулися на навчання, Студрада та керівництво 

запускає конкурс з благоустрою академії «STUD SPACE», а саме ділянка біля 

центрального входу та на місці колишніх теплиць. Конкурс триватиме з 20 січня по 20 

березня 2020 року та дуже зацікавить наших студентів. 7 лютого біля центрального входу 

на великій перерві була організована снігова битва, де кожен бажаючий мав можливість 

пограти у сніжки. А вже 8 лютого відбувся перший у 2020 році день Відкритих Дверей 

ПДАБА. У період з 20 по 21 лютого у 301 ауд. на великій перерві відбувся кастинг Міс та 

Містер ПДАБА, де найкрасивіші та найталановитіші студенти нашої академії отримали 

можливість показати журі на що вони здатні. 

Протягом двох тижнів ми збирали допомогу тваринкам з притулку «Пегас», щоб 5 

березня її відвезти та побачити у яких умовах живуть нікому непотрібні тварини. 7 
березня хлопчики Студради привітали дівчаток з прийдешнім святом 8 березня у наших 

соцмережах.  

Почався нескінчений та несподіваний карантин… 

Ми зрозуміли, що в умовах пандемії не тільки важко організовувати заходи та 

працювати, але й комунікувати між собою у звичному для нас режимі. Тому було 

вирішено зробити план заходів до кінця навчального року. Ось деякі з них: 

27 квітня о 15 годині – «Онлайн-кіно ПДАБА» 

15 травня о 21 годині – «Онлайн-гра Мафія» 

26 травня о 19 годині – «Онлайн-гра Крокодил»  

Також, окрім цього, були проведені різні вікторини у Інстаграм для наших 
студентів. Та ПДАБА взяла участь у досить незвичному форматі конкурсу «СтудВесна – 

2020».  

Наразі ми займаємося обговоренням плану заходів на перший семестр 2020-2021 

навчального року та організацією різних заходів для першокурсників, що почнуть 

навчання у середині вересня, аби поближче познайомити їх з академією та допомогти не 

загубитися у її стінах. 

 

 

Звіт з наукової роботи (Данішевський В.В.) 

 

Рейтинги. 
 У 2020 році в рейтингу університетів “ТОП-200 Україна” наша академія посіла 42 

місце (проти 55 у 2019 році та 75 у 2018 році). Ми випереджаємо усі будівельні та 

університети України, окрім Харківського національного університету міського 

господарства (24). Серед ЗВО Придніпровського регіону, ми треті після Дніпровської 

політехніки (12) та ДНУ (24). 

 За даними консолідованого рейтингу, який враховує середньозважені показники 

трьох національних рейтингів – “Топ 200”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт” – у 2020 

році академія посіла 48 місце (проти 43 у 2019 році). 

 У рейтингу універститетів Webometrics, що оцінює рівень присутності інформації в 

Інтернеті, її впливовість, рівень відкритості та якість досягнень, у 2020 році академія 
посіла 48 місце (проти 57 у 2019 та 86 у 2018). 

 

Фінансові показники, наукові теми та господарчі договори 

 Обсяг наукового бюджетного фінансування складає: за 2019 рік 2.3 млн. грн., у 

період 1 січня – 10 серпня 2020 року 1.4 млн. грн. Наукові теми: 

• Розробка інноваційних архітектурних, конструктивних та технологічних систем 

будівництва методом 3D друку (керівник Савицький М.В.) 



• Проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль» (молоді 

вчені, керівник Бабенко М.М.) 

Обсяг госпдоговірних робіт за 2019 рік 13.8 млн. грн. У період 1 січня – 10 серпня 

2020 року надійшло 5.78 млн. грн., дебіторська заборгованість на 10 серпня 2020 року 

складає 5.24 млн. грн. Провідні виконавці робіт за господарчими договорами: 

• Лабораторія досліджень атомних і теплових електростанцій. 

• Відділ проблем будівництва в складних інженерно-геологічних умовах. 

• Інститут експертизи проектування та вишукувань. 

• Кафедра ЗБК. 
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б) у розрахунку на одного працівника, тис. грн. 

 

Рис. 1. Наукове фінансування у 2019 році порівнянні з іншими будівельними 

університетами. 

 

Науково-технічне співробітництво та розвиток інфраструктури 

 Державна німецька компанія GIZ реалізує в Україні масштабний інвестиційний 

проект, спрямований на впровадження реформ у сфері енергоефективності. Освітня 



складова цього проекту передбачає створення трьох “Енерго-Інноваційних Хабів” – 

осередків підготовки фахівців, розвитку освітніх та наукових програм у галузі 

енергоефективності та сталого розвитку. ДВНЗ ПДАБА виборола перемогу у конкурсі та 
стала одним із трьох таких Хабів (на всю Україну). В рамках проекту проведено низку 

конференцій, воркшопів, тренінгів, конкурсів. Фахівці нашої академії пройшли інтенсивне 

навчання, організоване GIZ як в Україні, так і в Німеччині. 17-18 грудня у ПДАБА  

відбулася масштабна конференція з енергоефективності, в якій прийняли участь більше 

100 провідних вчених та керівників з університетів та підприємств. У 2020 році академія 

одержала найсучасніше науково-технічне обладнання. В результаті ПДАБА стає одним із 

провідних науково-освітніх закладів України у галузі енергоефективності. Координатор 

проекту від академії – Юрченко Є.Л. 

 Підписано угоду про науково-технічне співробітництво між ПДАБА та компанією 

ЮДК Газобетон, яка є найбільшим виробником автоклавного газобетону в Україні. 

 
Підготовка наукових кадрів 

 У 2019 році співробітниками академії захищено 2 докторських (Налисько М.М.,  

Яковишина Т.Ф.) та 3 кандидатських дисертації. 

У 2019 році поступили до докторантури 1 особа (Шехоркіна С.Є.) та до 

аспірантури 14 осіб. Усього навчаються в докторантурі 2 особи та в аспірантурі 46 осіб. 

 

Публікації та винахідницька діяльність 

Кількість виданих монографій: 2016 рік – 34, 2017 рік – 17, 2018 рік – 18, 2019 рік – 

13. 

Кількість статей, що реферовані у базах даних Scopus та Web of Science: 2016 рік – 
41, 2017 рік – 42, 2018 рік – 50, 2019 рік – 54. 

Кількість статей у фахових виданнях: 2016 рік – 1145, 2017 рік – 914, 2018 рік – 

913, 2019 рік – 733. 

Отримано охоронних документів: 2016 рік – 33, 2017 рік – 36, 2018 рік – 47, 2019 

рік – 23. 

Розроблено та введено в дію Положення про преміювання працівників за публікації 

у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science. 
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Рис. 2. Публікації у 2019 році, що проіндексовані у Scopus та Web of Science, у порівнянні 

з іншими будівельними університетами. 

 

Наукові видання 

У 2019 р. журнал «Вісник ПДАБА» включено до переліку наукових фахових 

видань МОН, категорія Б, за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура 

та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека. 

У 2020 році журнал «Металознавство та термічна обробка металів» включено до 
переліку наукових фахових видань МОН, категорія Б, за наступними спеціальностями 132 

– матеріалознавство та 192 – будівництво та цивільна інженерія. 

 

Конференції, конкурси, олімпіади 

 Наукові конференції, організовані та проведені академією: 

1. Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, 

промислового і транспортного призначення, вересень 2019 (Савицький М.В.) 

2. Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науки та управлінні, 

жовтень 2019 (Єршова Н.М.) 

3. Інтелектуальна власність в Україна: проблеми та перспективи розвитку в 
інформаційному суспільстві, листопад 2019 (Євсєєва Г.П.) 

4. Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки фахівців у сфері 

енергоефективності, грудень 2019 (Савицький М.В., Юрченко Є.Л.) 

5. Друга науково-практична конференція студентів ПДАБА, квітень 2020, у заочній 

формі через карантин (Данішевський В.В.) 

 У рамках роботи “Енерго-Інноваційного Хабу”, у грудні 2019 р. організовано 

архітектурні та дизайнерські конкурси на розробку проектів енергоефективного житла. 

Конкурси проведено за підтримки елітного іспанського концерну PORCELANOSA, який 

спеціалізується на виробництві плитки, сантехніки, а також пропонує передові 

конструкційні рішення для сучасної архітектури та дизайну. Студенти ПДАБА – 

переможці конкурсів – пройдуть професійні стажування на підприємствах 
PORCELANOSA в Іспанії. 

 Студенти архітектурного факультету прийняли участь у конкурсі з міського 

благоустрою  “Територія майбутнього”, який проводиться за підтримки обласної ради. 



 Для мотивації й підтримки молодих науковців проводяться щорічні конкурси 

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

грамотами, але й грошовими призами. 
 Перемоги наших молодих вчених та студентів у конкурсах: 

1. 28-й конкурс випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів 

вищої освіти України, 18 дипломів першого ступеня. 

2. Всеукраїнський конкурс «Архітектор-2019», 5 переможців від ПДАБА нагороджені 

поїздкою в Мілан на виставку з дизайну. 

3. Всеукраїнський конкурс інтер’єрного дизайну від Асоціації британського і 

міжнародного дизайну SBID. 1 місце Пучка І., нагороджений 6-місячним 

стажуванням у Лондоні в студії дизайну JetiCo Whiles. 

4. Конкурс на академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні на 2019-20 

навчальний рік, переможець студентка архітектурного факультету Хоружевська 

Г.В. 
5. Міжнародний архітектурний фестиваль CAN-actions, фіналіст Лисенко Б., увійшов 

у ТОП-10 молодих архітекторів України. 

 

Бібліотека 

Запроваджено перевірку на плагіат усіх дисертацій, дипломних та курсових робіт. 

 Створено та введено в роботу репозитарій наукових праць, що відтепер доступні 

онлайн у відкритому доступі. Це не тільки дозволяє забезпечити атестаційні вимоги 

Міністерства, але й сприяє максимальному поширенню інформації про одержані наукові 

результати, зміцнює авторитет академії у міжнародному науковому співтоваристві та 

підвищує її рейтинг. На сьогодні репозитарій містить вже більше 3000 документів і 
продовжує активно поповнюватись. 

Одержано відкритий доступ до книг та журналів провідних наукових видань Wiley 

та Springer. 

 Оформлено підписку бібліотеки на найважливіші наукові видання. При оформленні 

підписки було враховано пропозиції та потреби всіх кафедр Оформлено підписку на 

інформаційно-довідкову систему "Зодчий", яка визнана найкращим в Україні збірником 

нормативних документів, законодавчих та відомчих актів у галузі будівництва. Система 

оновлюється щотижня і відтепер кожен працівник академії має доступ до найновішої і – 

що важливо – повністю ліцензійної документації. 

 

 
Студентська наукова діяльність (Цекіна С.М.) 

 

 Студенти приймали участь  в обласних та Всеукраїнських конкурсах 

У Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук 2019/2020 н. р. приймали участь 56 студентів, які 

направили 57 наукових робіт за 21 науковим напрямком. Переможці отримали 2 дипломи 

І ст., 1 диплом ІІ ст., 4 дипломи ІІІ ст. в галузях знань : 

«Цивiльна безпека» - Диплом І ст. 

«Матеріалознавство» - Диплом І ст. 

«Будівництво та цивільна інженерія» (зі спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення») -Диплом ІІ ст. 

«Архітектура та містобудування»(зі спеціальності «Теорія архітектури, прикладні 

архітектурні дослідження») - Диплом ІІІ ст. 

«Енергетичне машинобудування»(зі спеціальності «Двигуни внутріш-нього 

згоряння»)-  Диплом ІІІ ст. 

«Галузеве машинобудування» - Диплом ІІІ ст. 

«Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» - Диплом ІІІ ст. 



Переможці Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої 

освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «Магістр»: 

Грамота у номінації «За значний ступінь наукової новизни» (кафедра менеджменту, 
управління проектами і логістики),   

Грамота у номінації «За оригінальність запропонованих заходів» (ка-федрА 

економіки та підприємства) 

Студенти -учасники Міжнародного конкурсу Хакатон проекту 

«Енергоінноваційний ХАБ проекту GIZ» стали призерами в командному змаганні.  

Участь у міжнародному конкурсі на отримання стипендій для студентських досліджень у 

Канаді «Mitax» 

Перемога в конкурсі творчих проектів «Культурна столиця». Проект «Розробка 

проекту першої черги (музейно-виставковий майданчик «Космомісто») музею архітектури 

в м. Дніпро на базі приміщень та споруд ПДАБА». 

 В обласномуй конкурсі «Студент року Дніпропетровщини -2019» студенти ПДАБА 
одержали 1 диплом переможця в номінації «Мистець року» і 4 дипломи лауреатів 

конкурсу в номінаціях: «Мистець року»,  «Розумник року», «Лідер студентського 

самоврядування»,  «Унікальна номінація року»  

Студентський архітектурний конкурс з благоустрою території населених пунктів 

Дніпропетровської області «Територія майбутнього» - 21 переможець 

 На базі ПДАБА проводились конкурси: 

Відкритий архітектурний конкурс  «Енергія+», 1 етап - концепція індивідуального 

енергоефективного будинку - 10 переможців 

Відкритий архітектурний конкурс  «Енергія+», 2 етап – інтер’єр індивідуального 

енергоефективного будинку  – 9 переможців 
Студентський архітектурний конкурс з розробки ескізного проекту  організації 

двох відкритих майданчиків ПДАБА «Stud Space – Публічні простори», номінації  

«Фасад», «Двір»  – 10 переможців 

На протязі 2019-2020 н.р. на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» пройшли  Міжнародні, Всеукраїнські, міжвузівські, вузівські 

наукові конференції та семінари:  

ІІ науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА. 

Cтудентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами «Будівництво, 

архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»  

XVI Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Безпека 

життєдіяльності в ХХІ столітті»  
Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференції «Інтелектуальна власність 

в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві»  

IV Міжнародна науково-практичної конференції «Національні особливості та 

світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерні системи та 

інформаційні технології в освіті, науці та управлінні» 

Студенти ДВНЗ ПДАБА приймали участь у Всеукраїнських і Міжнародних 

наукових конференціях. 

Приймали участь у Міжнародному фестивалі (будівельна виставка): International 

Festival of Architecture and Building (м. Київ), у роботі VІІ Студентського наукового 
симпозіуму «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» (м. Івано-Франківськ). 

 Для мотивації і підтримки талановитої молоді за результатами 2019-2020 н.р. буде 

проведено конкурс «Кращий студент-науковець» серед студентів ДВНЗ “Придніпровська 

державна академія будівництва та архітек-тури”. 

Рішенням Вченої Ради ДВНЗ ПДАБА від 24 грудня 2019 року погоджено внесення 

змін до правил призначення та виплати стипендії здобувачам вищої освіти з 2020-2021 



н.р. Змінено кількість додаткових балів за досягнення студентів у науковій та науково-

технічній діяльності. 

В академії розроблено та затверджено Рішенням Вченої ради від 07 липня  2020 
року «Положення про студентські наукові гуртки державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»  

До Інституту  модернізації змісту освіти було надіслано пропозиції щодо 

проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт на базі ДВНЗ 

ПДАБА у 2021-2023 роках з таких спеціальностей :будівництво та цивільна інженерія, 

підприємницька діяльність, економіка будівництва, матеріалознавство, автоматизація та  

приладобудування, автоматизація та  компютерно-інтегровані технології, транспорт, 

автомобільний транспорт, механічна інженерія, галузеве  машинобудування. 

ДВНЗ ПДАБА має можливість проведення підсумкових науково-практичних 

конференцій Всеукраїнських конкурсів у режимі відеоконференцій. Існує практика 

проведення в режимі on line захистів магістерських дипломних проектів, зустрічей з 
експертами НАЗЯВО, конференцій, вебінарів.  

 

 

Звіт бібліотеки (Дорофєєва Н. А.) 

 

Робота бібліотеки була спрямована на підвищення рейтингу академії. 

Завдяки проведеній аналітичній та пошуковій роботі (пошук, об’єднання, корегування 

профілів) значно змінилися науко метричні показники  наших науковців та місце академії у 

різних рейтингах: 

- у Sсорus об’єднано в єдиний профіль Академії 256 авторів (у минулому році – 143), 

383 наукові роботи; h-індекс академії у Scopus – 18, 

- у Web of Science об’єднано в єдиний профіль Академії 424 наукові роботи; h-індекс 

академії у Web of Science – 17 

- у рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів у «Бібліометриці 

української науки» академія потрапила у першу сотню (96 місце), з h-індексом 41 у Google 

Scholar  (у минулому році h-індексом дорівнював 24);  

- h-індекс Вісника Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у 

Google Scholar – 12 (у минулому році – 9);  

У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності у мережі інтернет Ranking Web of 

Universities (Webometrics) академія перемістилася на 48 місце порівняно з 88 місцем у 

минулому році. (Данні з сайту «Євро Освіта» від 30-01-2020).  

Було оновлено інформацію про академію у Вікіпедії. 

З метою підвищення якості освіти  перевірено на плагіат 198 магістерських робіт (загальна 

кількість сторінок понад 10000 сторінок). 

Продовжується активне наповнення академічного репозитарія e-PSACEA, на 18.06.2020 

колекції репозитарія налічують 3253 документи (у минулому році було 700 документів). 

Просимо науковців надати свої праці для академічного репозитарія. 

В 2019 році на Facebook було створено сторінку «Літературна альтанка бібліотеки 

ПДАБА»: www.facebook.com/NTBPGASA/. Це літературно-художня спільнота для тих, хто 

цікавиться літературою, поезією, книгами, життям та творчістю письменників і поетів, 

мистецтвом. 

На цій сторінці публікуються художні твори студентів і викладачів академії. 

Учасниками спільноти на сьогоднішній день є більше 800 осіб. 

http://www.facebook.com/NTBPGASA


Для дистанційного обслуговування  студентів та викладачів бібліотека активно створює  

віртуальну колекцію навчальної літератури. 

 

 

Міжнародна діяльність (Дєгтярьова Ю.В.) 

 

Станом на серпень 2020 року ДВНЗ ПДАБА здійснює освітнє, наукове і науково-

технічне співробітництво за 23 договорами та угодами із зарубіжними освітніми та 

науково-дослідними установами, організаціями з 7 країн. Основними міжнародними 
партнерами є ВНЗ і наукові організації Німеччини (6 договорів), Франції (8 договори), 

Польщі (3 договори), Словаччина (2), Іспанія (1), Велика Британія (1), Грузія (1). ДВНЗ 

ПДАБА брала участь у виконанні 12 проєктів міжнародних програм, включаючи 

Erasmus+КА107: Міжнародна кредитна мобільність студентів, науково-викладацького та 

адміністративного складу ВНЗ, Федерація академічних обмінів Франція – Україна (FEFU), 

Альянс Франсез. Міжнародна асоціація франкофонних університетів (АUF),  Кампус 

Франс (Campus France).. Дослідження в галузі екологічних матеріалів, енергоефективності 

будівель та конструкцій, 3D друку у будівництві ведуться спільно з компанією 

Машиненфабрик Густав Айріх (Німеччина) та технічним університетом «Гірнича 

академія» м. Фрайберг (Німеччина).  
У 2020 році Академія виграла два нових гранти Erasmus+КА107: Міжнародна 

кредитна мобільність та підписала міжінституціальні угоди на 2020 – 2022 роки зі 

Словацьким технічним університетом в Братиславі (Словаччина) та технічним 

університетом «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина). Продовжують свою дію до 

кінця 2021 року три угоди Erasmus+КА107: Міжнародна кредитна мобільність з Лодзьким 

технічним університетом (Польша), Університетом західної Атики (Греція) та Кільським 

університетом (Велика Британія).  

 У 2020 році Академія стала єдиним ВНЗ у регіоні, який став переможцем за 

програмою Horizon 2020 (Call: H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 (INDUSTRIAL 

SUSTAINABILITY) Topic: LC-EEB-07-2020 Type of action: IA Proposal number: 958284 

Proposal acronym: PRECEPT).  
Підписано новий договір про співпрацю між ПДАБА та Федерацією академічних 

обмінів Франція – Україна (FEFU) строком на два роки. Договір передбачає проведення 

лінгвістичних та професійних стажувань наших студентів у Франції. Пан Форжерон, 

співпрезидент Федерації,  особисто провів співбесіди, за результатами яких було відібрано 

20 найкращих студентів, які мали у звітному навчальному році пройти стажування у 

Франції за підтримки FEFU. Але через пандемію та закриття кордонів, тільки вісім 

студентів пройшли стажування на підприємствах Франції. Інші 12 програм стажувань 

були перенесені на 2021 рік. 

У листопаді 2019 році встановлено контакти з Міжнародним центром вивчення 

французької мови при Університеті м. Ліон, Франція, та досягнуто домовленості про 
організацію нових літніх стажувань для наших студентів. 

Вісім студентів-магістрів отримують освіту за програмами подвійних дипломів: 4 

студента спеціальності «Матеріалознавство» (ТУ «Гірнича академія м. Фрайберг, 

Німеччина; 2  студенти  спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» 

(Ліможський університет, Франція); 2 студенти економічного спрямування (Університет 

м. Ле Ман, Франція) 

Молоді вчені та професорсько-викладацький склад Академії проходять регулярні 

стажування за кордоном (11 у 2019 р.; 6 у 2020 р.), а іноземні партнери відвідують ПДАБА 

з науково-дослідними візитами (7 у 2019 р.; 2 у 2020 р.).  

Загалом, у 2019 – 2020 навчальному році 14 студентів Академії прийняли участь у 

програмах кредитної та ступеневої мобільності. Десять членів професорсько-
викладацького складу стажувались закордоном.   



Деталі щодо стажувань наведені нижче.  

Міжнародна мобільність викладачів у 2019 – 2020 навчальному році: 

1. Поповиченко Ірина Валеріївна, професор, завідувач кафедри економіки та 
підприємництва, участь у освітньому стажуванні з бізнес-комунікації «Зимова школа 

IIASC з комунікації в Італії», в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці, 

м. Санта-Катерина-Валфурва, Італія. 

2. Євсєєва Галина Петрівна, професор, завідувач кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності, участь у Четвертому Міжнародному 

науково-практичному форумі «Угода про асоціацію: механізми інтеграційних процесів», 

м. Братислава, Словаччина. 

3. Шатов Сергій Васильович, професора кафедри будівельних і дорожніх машин, 

участь у Четвертому Міжнародному науково-практичному форумі «Угода про асоціацію: 

механізми інтеграційних процесів», м. Братислава, Словаччина. 

4. Сторчай Надія Станиславівна, професор кафедри технології будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, професійне наукове стажування за програмою 

«Internationalization of higher education» («Інтернаціоналізація вищої освіти»), у Collegium 

Civitas (Варшава, Польща). 

5. Заяць Євген Іванович, професор кафедри планування і організації виробництва, 

професійне наукове стажування за програмою «Internationalization of higher education» 

(«Інтернаціоналізація вищої освіти»), у Collegium Civitas (Варшава, Польща). 

6. Папірник Руслан Богданович, проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, доцент кафедри технології будівельного виробництва, професійне наукове 

стажування за програмою «Internationalization of higher education» («Інтернаціоналізація 

вищої освіти»), у Collegium Civitas (Варшава, Польща). 
7. Іванцов Сергій Вікторович, проректор з науково-педагогічної, кадрової та 

виховної роботи, доцент кафедри, професійне наукове стажування за програмою 

«Internationalization of higher education» («Інтернаціоналізація вищої освіти»), у Collegium 

Civitas (Варшава, Польща). 

8. Кірічек Юрій Олександрович, завідувач кафедри «Автомобільні дороги, геодезія 

та землеустрій», участь з доповіддю у ХVII Європейській конференції з механіки ґрунтів 

та геотехніки у м. Рейк’явік (Ісландія) та участі з доповіддю у Міжнародній конференції з 

проблем геотехніки у м. Зелена Гура (Польща). 

9. Узлов Олег Володимирович, доцент кафедри матеріалознавства та обробки 

матеріалів, науково-педагогічне стажування та читання лекцій до Інституту чавуну і 

технологій сталі Технічного університету «Гірнича академія» (м. Фрайберг, Німеччина). 
10. Лихачова Ольга Вячеславівна, продовження стажування з метою проведення 

наукових досліджень в Інституті теоретичної та прикладної математики імені 

Фраунгофера (ITWM) м. Кайзерслаутен (Німеччина). 

  

Міжнародна мобільність студентів 

 

Найменування 

мобільності 

ПІБ студента Наказ  Строк 

академічної 

мобільності 

Продовження навчання у 

рамках подвійного 

диплому у Гірничої 

академії Бергакадемії 

Інституту Чавуна і 

Технології сталі,  

м. Фрайберг (Німеччина) 

Соколюк Владислав 

Ігорович, студ. 6 

курсу факультету 

інформаційних 

технологій та 

механічної інженерії, 

гр. ПМ-17МН ДВНЗ 

ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №51-кс від 

24.01.2020 

28.01. 2020 р.– 

01.09. 2020 р. 



Наукове стажування за 

програмою DAAD-

Ostpartnerschaften 

Інституту чавуну і 

технологій сталі, 

Технічного університету 

Бергакадемії (м. 

Фрайберг, Німеччина) 

Мосьпан Ангеліна 

Володимирівна, 

студентці групи ПМ-

18 факультету 

інформаційних 

технологій та 

механічної інженерії 

ДВНЗ ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №354 від 

01.08.2019 

15.08. 2019 р. - 

14.09. 2019 р. 

Навчання у рамках 

договору про співпрацю 

(програма «Подвійний 

диплом») між ДВНЗ 
ПДАБА та Університетом 

Ле-Ман (Le Mans 

Universite) 

Ковальова Анастасія 

Павлівна, студ. 

групи ЕП-15-1п 

економічного 
факультету ДВНЗ 

ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №379 від 

30.08.2019 

22.08. 2019 року 

– 30.06. 2020 

року 

Навчання у рамках 
договору про 

співробітництво 

(програма «Подвійний 

диплом») між ДВНЗ 

ПДАБА та Університетом 

Ле-Ман (Le Mans 

Universite), м. Ле-Ман 

(Франція) 

Головченко Євгенія 
Юріївна, студ. групи 

ОО-19мп 

економічного 

факультету ДВНЗ 

ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 
ПДАБА №380 від 

30.08.2019 

30.08 2019 року 
– 30.06 

2020 року 

 

Навчання за 

індивідуальним грантом у 

Харбінському технічному 

інституті, м. Харбін 

(Китайська Народна 

республіка) 

Агарков Єгор 

Сергійович, студ. 

групи ПЦБ-17ст 

будівельного 

факультету ДВНЗ 

ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №378 від 

30.08.2019 

01.09. 2019 року 

-21.06. 2020 року  

 

Навчання у рамках 

договору про 

співробітництво 

(програма «Подвійний 

диплом») між ДВНЗ 
ПДАБА та Інститутом 

чавуну і технологій сталі 

Технічного університету 

Бергакадемії (м. 

Фрайберг, Німеччина 

 

Тінькова Наталія 

Михайлівна, студ. 

групи ПМ-18мн 

факультету 

інформаційних 
технологій та 

механічної інженерії 

ДВНЗ ПДАБА 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №410 від 

26.09.2019 

26.09. 2019 року 

– 20.12. 

2019 року 

Професійне стажування в 

учбовому закладі DSAA 

du Lyceé Raymond Loewy, 

Place Filderstadt, 23300, La 

Souterrian, France (м. Ле 

Сутерен, Франція)  

Дмитрієва Софія 

Миколаївна, 

студентка групи 

АРХ19-4мн 

архітектурного 

факультету  

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №1-кс від 

02.01.2020 

03.01. 2020 р. – 

31.03. 2020 р. 

Професійне стажування в 

учбовому закладі DSAA 

du Lyceé Raymond Loewy, 

Place Filderstadt, 23300, La 

Souterrian, France (м. Ле 

Карібян Давид 

Дмитрійович, 

студент групи 

АРХ19-4мн 

архітектурного 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №1-кс від 

02.01.2020 

03.01. 2020 р. – 

31.03. 2020 р. 



Сутерен, Франція)  факультету  

Продовження навчання у 

Ліможському 

університеті, м. Лімож, 

Франція (м. Université de 

Limoges, Limoge, France  

 

Шпаран Олександра 

Андріївна, студентка 

групи ПЦБ-19-4мп 

будівельного 

факультету 

 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №2-кс від 

02.01.2020 

06.01. 2020 р. – 

24.01. 2020 р. 

Продовження навчання у 

Ліможському 

університеті, м. Лімож, 

Франція (м. Université de 

Limoges, Limoge, France  

 

Дубровін Єгор 

Михайлович, 

студент групи ПЦБ-

19-4мп будівельного 

факультету 

 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №2-кс від 

02.01.2020 

06.01. 2020 р. – 

24.01. 2020 р. 

Професійне стажування 

на підприємстві Priant 

(«Priant»,  Ruote de la 

Pouyade ZA de la Prade 

23300 La Souterrian, м. Ле 

Сутерен, Франція)  

 

Родіна Влада 

Владіславівна, 

студентка групи 

АРХ-19 

архітектурного 

факультету 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №558 від 

28.12.2019 

01.01. 2020 р. – 

30.06. 2020 р. 

Професійне стажування 

на підприємстві 

JeRenove.com (м. Ніцца, 

Франція)  

 

Балан Ольга 

Сергіївна, студентка 

групи ПЦБ-16-7п 

будівельного 

факультету 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №559 від 

28.12.2019 

01.01. 2020 р. – 

20.06. 2020 р. 

Навчання у Вроцлавській 

Політехніці (Politechnika 

Wrocławska), м. Вроцлав, 

Польща  
 

Чабан Андрій 

Анатолійович, 

студенту групи ЕМ-

19мп будівельного 
факультету. 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №80-кс від 

20.02.2020 

26.02. 2020 р. – 

30.09. 2021 р. 

Професійне стажування в 

архітектурній асоціації 

CAUE de la Creuse,  la 

ville Guéret, France (м. 
Гурет, Франція),  

 

Бондаренко 

Анастасія 

Олександрівна, 

студентка групи 
АРХ-19мн 

архітектурного 

факультету. 

Наказ ДВНЗ 

ПДАБА №11-кс від 

10.01.2020 

18.01. 2020 р. – 

31.03. 2020 р. 

 
Крім того, студенти франкомовних проектів Шумінова Наталія гр. АРХ 18-3мн та 

Терно Юлія гр. АРХ 18-3мн приймали дистанційну участь (відеоконференція) у 

Міжнародному Конкурсі молодих талановитих науковців Georges Gamow/ друге видання 

в Україні. Конкурс організовується в рамках 50 років франкофонії в Україні у партнерстві 

з Посольством Франції в Україні, Університетською агенцією Франкофонії (AUF), 

Київським національним університетом ім.Тараса Шевченка, Асоціацією вчителів 

французької в Україні (АПФУ), Харківським національним університетом 

радіоелектроніки та Федерацією обмінів Франція- Україна (FEFU). 

Віолета Янченко та Марія Деркач, студентки групи ЕП-18-1п під керівництвом 

викладача французької мови – Ю.Л. Солонець стали лауреатами конкурсу  з ділової 
французької мови «Le Mot d'Or de la Francophonie 2020», який  був започаткований у 

Франції асоціацією APFA (Actions pour promouvoir le français des affaires) і проводиться 

під патронатом Всесвітньої організації франкофонії (OIF) вже більше тридцяти років по 

всьому світу. “Mot d'Or 2020” .  



Студентки Товстоног Ольга, група МБ-18 та Янченко Віолета, група ЕП 18-1п) 

брали участь у конкурсі дистанційного стажування у RFI (міжнародне франкомовне радіо) 

за підтримкою Університетської агенції Франкофонії (AUF). 
В академії відбувся міжнародний семінар із розвитку студентського 

самоврядування та громадянського суспільства, у якому прийняли участь студенти 

Технічного університету м. Дрезден (TU Dresden), ПДАБА та Національної металургійної 

академії України. Впродовж трьох днів інтернаціональні студентські команди розробили 

креативні проекти, які стосувалися низки актуальних питань: ефективної організації 

студентського самоврядування, подолання корупції, розвитку комунікацій, 

інфраструктури, вирішенню проблем екології, розвитку благочинності тощо. Обрано 

кращі проекти, які запропоновані до практичного втілення. Захід проведено за фінансової 

підтримки німецької сторони. 

 Місце академії в національних  та міжнародних рейтингах: 

- За даними інформаційного ресурсу «Євро Освіта» 
(http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6558) : 

- За даними рейтингу ТОП-200 – 42 місце (2020 рік);  

- 3 місце серед 17 закладів вищої освіти м. Дніпро (2020 рік) 

- 51 місце в рейтингу університетів за показниками Scopus (2020 пік); 

- Кількість публікацій Scopus (2020): 369; 

- Кількість цитувань Scopus (2020): 1392; 

- Рейтинг Webometrics (2020): 48; 

- Вперше у 2020 році академія взяла участь у міжнародних рейтингах U-Multirank та 

World University Rankings. 

 
 

Профспілкова робота (Дзюбан О.В.) 

 

Робота профспілкового комітету академії за минулий рік була спрямована на 

реалізацію статутних повноважень профспілок, а саме: захисту трудових соціально-

економічних прав та інтересів членів профспілки. 

Незважаючи на складні економічні умови, кризи, пов’язаної з пандемією, була 

створена робоча група з укладання Колективного договору на 2020-2023 роки, який був 

затверджений конференцією трудового колективу. 

Разом з ректоратом були створені відповідні умови, щодо оздоровлення 

працівників академії. Всього станом на 1 вересня 63-м співробітникам було надано 
пільгові путівки, 25 членам профспілки надана матеріальна допомога на суму більш ніж 

20 тисяч гривен. Нажаль, з об’єктивних обставин, ми не змогли придбати путівки в дитячі 

оздоровчі табори. 

Не вирішених проблем у профспілковій організації ще багато: це і організація 

харчування співробітників та студентів, поліпшення побутових умов в гуртожитках, 

більше уваги приділяти спортивно-масовій та культурній роботі та інше. 

На вирішення всіх проблем і буде спрямована робота профспілкового комітету. 

 

 

Заходи проведені для поліпшення стану справ у сфері відповідальності 

адміністративно – господарської частини та невідкладні заходи щодо подальшого 

функціонування (Чернець В.А.) 

 

Зупинюсь на окремих питаннях що вирішувались для поліпшення ситуації з станом 

господарства академії: 

• Отримано фінансування та завершено капітальний ремонт покрівель. 

• Виконуються роботи з поточного ремонту електричних мереж та приладів. 



• Вперше за останні роки придбано інструмент, устаткування та матеріали для 

виконання робіт ремонтною групою.  

• Розроблено кошториси та ескізні рішення на ремонт всіх санвузлів академії з 

урахуванням потреб мало мобільних груп населення готується документація для 

проведення закупівлі послуг у системі Прозоро. 

• Ведуться роботи по опорядженню внутрішньої та зовнішньої  території академії. 

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

• Завершено роботи по заміні електрокабелю підключення гуртожитку № 2.   

• Виконано 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.  

• Встановлено нові циркуляційні насоси фільтраційної станції басейну академії, 

економія електроенергії складає 66 Квт. на годину або 171 грн на годину. 

• Проводяться позапланові, аварійні роботи мереж тепло-,водо-, електропостачання. 

Мереж каналізації. 

• Складаються плани ремонтів на поточний та наступний роки. 

• Проведено поточні ремонти покрівель спортивного комплексу, котельної, складу та 

санвузла приймальної комісії. Ведуться поточні ремонти покрівель приймальної 

комісії та висотного корпусу. 

• Облаштовано санвузол для мало мобільних груп населення в приймальній комісії. 

• Для потреб гуртожитків за благодійні кошти закуплено 16 електроплит та дві 

пральні машини. (Кононенко В., Тараніна О.) 

• Планується заміна стояків каналізації висотного корпусу, матеріал закуплено в 

повному обсязі. 

• Проводяться поточні ремонти санвузлів, як власними силами, так і з залученням 

спонсорської допомоги. 

• В розрізі підготовки до опалювального сезону ведуться роботи з планового 

ремонту обладнання котельної, закінчуємо монтаж насосів теплопостачання. 

• Проводяться ремонти теплотрас та систем гарячого водопостачання, встановлено 

новий циркуляційний насос в котельній. 

• Залучено орендарів на надання послуг з гарячого харчування для студентів та 

викладачів. 

• Проведено ремонт мереж водопостачання в басейні. 

• Закуплено матеріали для поточного ремонту аудиторного фонду. 

Все вищевказане направлено на поліпшення умов праці кожного співробітника 

нашої академії. 

 

 

 
 



Фінансово-економічний стан академії (Кукуюк О.І.) 

 

В кошторисі академії на 2020 рік передбачено фінансування на підготовку студентів, 

аспірантів і докторантів з державного бюджету України в розмірі 123,7 млн. грн. За 7 

місяців поточного року витрачено 71,4 млн. грн. із загального фонду, в тому числі на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 57,7 млн. грн. (80,8%); 

- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне забезпечення дітей-сиріт 

– 7,2 млн. грн. (10,1%); 
- комунальні послуги – 4,9 млн. грн. (6,9%); 

- господарське забезпечення – 1,6 млн. грн. (2,2%). 

Для забезпечення наукової діяльності у 2020 році з державного бюджету академія 

повинна отримати 2,2 млн. грн. За 7 місяців 2020 року наукові розробки профінансовані 

на 1,3 млн. грн. 

Витрачаються кошти згідно з планами використання бюджетних коштів та їх 

цільовим призначенням. 

Джерелами надходження коштів, необхідних для виконання академією своїх 

статутних функцій, є надання послуг по платному навчанню, здавання в оренду 

приміщень академії, послуг спорткомплексу, проживанню в гуртожитках академії, 

виконання науково-дослідних робіт. Залишок коштів на розрахункових рахунках 
спеціального фонду станом на 01.01.2020 року становив: основна діяльність – 12,9 млн. 

грн., наукова-дослідна діяльність – 1,6 млн.грн. За 7 місяців 2020 року від надання цих 

послуг на рахунки академії надійшло 21,5 млн.грн., з них: 

- основна діяльність – 16,4 млн.грн., в тому числі: 

- освітні послуги – 10,9 млн.грн. 

- господарська діяльність – 4,9 млн.грн. 

- оренда – 0,6 млн.грн. 

- науково-дослідна діяльність – 5,1 млн.грн. 

Академією по спеціальному фонду по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів закладами 

вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» за 7 місяців 2020 року було 
використано 20,4 млн.грн., з них на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 17,5 млн.грн. (85,8 %); 

- комунальні послуги – 1,5 млн.грн. (7,4%); 

- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та господарської діяльності – 1,4 

млн.грн. (6,9%). 

Витрати з науково-дослідної діяльності за 7 місяців 2020 року склали 5,7 млн.грн. 

Станом на 01.08.2020 р. залишок коштів на розрахункових рахунках спеціального 

фонду по основній діяльності становить 8,8 млн.грн., по НДЧ – 1,0 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 2020 році посадові оклади працівників академії були 

підвищені на 9,4 % порівняно з 2019 роком. Крім того, з 01.01.2020 року додатково на 11% 

були підвищені посадові оклади науково-педагогічних працівників. Загалом підвищення 

заробітної плати для науково-педагогічних працівників склало 21%. 

Також з 01 вересня 2020 року підвищуються соціальні стандарти: мінімальна 

заробітна плата та перший тарифний розряд зростають на 5,86 % і становитимуть 5000 грн 

та 2225 грн відповідно. 

Звідси і підвищення всієї тарифної сітки. Зокрема, посадові оклади науково 

педагогічних працівників становитимуть: 

професор – 8989,89 грн. (було 8492,16 грн.) 
доцент – 8447,10 грн. (було 7979,79 грн.) 

старший викладач – 7409,25 грн. (було 6999,66 грн.) 



асистент – 6890,88 грн. (було 6510,15 грн.) 

Підвищення оплати праці має позитивний соціальний ефект, але з іншого боку, 

підвищується фінансове навантаження на спеціальний фонд академії, яке не було 
заплановане, питома вага видатків на оплату праці в структурі витрат збільшується.  

Відкриті питання: чи в повному обсязі буде дофінансовано ріст заробітної плати 

Міністерством освіти і науки України? Чи не буде покладено це на спеціальний фонд 

закладів вищої освіти? 

За аналогічний період 2019 року питома вага видатків на оплату праці з 

нарахуваннями становила 80,1%, в 2020 році – 89,4%. Не зважаючи на це, керівництво 

академії протягом січня-серпня 2020 року забезпечувало диференціацію заробітної плати, 

надавало матеріальну допомогу на лікування, для вирішення соціально-побутових 

проблем за умови їх підтвердження документально. За 8 місяців 2020 року було виплачено 

201,0 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 забезпеченні 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. 

Відповідно до умов договору між Первинною профспілковою організацією ПДАБА 

та академією, за період з січня по липень 2020 року Первинній профспілковій організації 

ПДАБА на оздоровчу, культурно-масову роботу було перераховано 70,4 тис. грн.  
На відрядження працівників академії, які пов’язані з основною діяльністю, було 

витрачено за 7 місяців 2020 року 63,0 тис.грн., за рахунок НДЧ – 145,1 тис.грн. 

Після оплати 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 7 місяців 2020 року на придбання товарів, обладнання 

було витрачено за рахунок власних надходжень академії 417,6 тис.грн., Також проведений 

поточний ремонт плавального басейну на 110 тис.грн. 

За звітний період 2020 року академія придбала для забезпечення навчального 

процесу 13 нових сучасних комп’ютерів на суму 104,0 тис.грн., 16 багатофункціональних 

пристроїв на суму 68,3 тис.грн., запчастини для модернізації комп’ютерів на суму 223,0 
тис.грн. Також підготовлена тендерна документація для проведення тендеру по закупівлі 

сучасного серверу на 300 тис. грн. 

Для модернізації системи опалення закупили 468 біметалічних радіаторів на суму 

97,6 тис.грн. Також вже проведено тендер по закупівлі природного газу та укладено 

договір на його постачання до кінця 2020 року. Ведеться підготовка до закупівлі 

енергоносіїв на 2021 рік. 

Для поточного ремонту системи освітлення та енергозбереження витрачено 64 тис. 

грн. 

Для поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення придбано 

матеріалів на 155 тис.грн. 
Для поточного ремонту навчальних корпусів закуплено матеріалів, інструментів, 

обладнання на 277 тис.грн. 

За 7 місяців 2020 року за рахунок власних надходжень академії на оплату послуг, 

крім комунальних витрачено 707,8 тис.грн. (обслуговування котельні, послуги інтернет, 

телефонного зв’язку, обслуговування комп’ютерних програм, акредитація освітніх 

програм, поточні ремонти). 



Дуже вагомою статтею затрат як в 2019 році, так і у 2020 році є послуги з акредитації 

освітніх програм: у 2019 році ці витрати склали 501,7 тис.грн., у 2020 році - планово 654,4 

тис.грн. 
Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, академією було проведено закупівлю медичних 

масок, рукавичок, респіраторів, безконтактних термометрів, санітайзерів на суму 60,1 

тис.грн. 

За рахунок надходження благодійної допомоги в рамках проекту запровадження 

Енергохабу було проведене оновлення основних засобів на суму 710,2 тис.грн. 

Слід зазначити, що з 2020 року академія скористалася правом та розмістила на 

депозитному рахунку в АТ «Ощадбанку» 7,0 млн. грн. тимчасово вільних коштів, що 

дозволило отримати додатково за період з березня по липень 287,2 тис.грн. У 2019 році за 

рахунок розміщення коштів на депозитному рахунку академія отримала 502,7 тис.грн. За 

рахунок цих коштів було оновлено матеріально-технічну базу приймальної комісії: 
придбані комп’ютери, сучасний багатофункціональний пристрій, кондиціонери. Також 

були придбані кондиціонери для юридичного відділу та військово-мобілізаційного 

підрозділу академії, проведена підписка на періодичні видання для бібліотеки. 

Академія планує додатково отримати відсотки у серпні-листопаді 2020 року 228,2 

тис. грн. 

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. 
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