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Додаток до протоколу №8  

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради  ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури» 

 

від 26 січня 2021 року 

Про затвердження звіту проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

к.т.н., доц. Папірника Р.Б. 

 

Заслухавши звіт проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи к.т.н., 

доц. Папірника Р.Б. 

 

ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити річний звіт проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

к.т.н., доц. Папірника Р.Б. 

 (звіт проректора к.т.н., доц. Папірника Р.Б. додається) 

 

Рішення прийнято одностайно. 

 

Голова Вченої ради     Микола САВИЦЬКИЙ 

 

Учений секретар     Анастасія ГАЙДАР 
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Звіт 

проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

к.т.н., доц. Папірника Р.Б. 

за результатами роботи в 2020 році 
 

За звітний період проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи проводився 

особистий контроль та організація роботи структурних підрозділів: навчального, навчально-

методичного, навчально-виробничого відділів, лабораторії з моніторингу якості навчання і 

організації та планування навчально-методичної роботи, відділу аспірантури та докторантури, 

бібліотеки, центру по роботі з іноземними студентами, курсів водії при кафедрі експлуатації та 

ремонту машин, 5 факультетів та навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 

технологій.  

 

Організація роботи факультетів (інституту) здійснювалась у відповідності до плану 

роботи на 2020 рік та відповідних положень. Робота велася за такими напрямами: 

1) навчально-методична робота та організація освітнього процесу; 

2) акредитація освітніх програм; 

3) наукова діяльність; 

4) міжнародна мобільність. 

 

1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Навчально-методична робота та організація освітнього процесу на факультетах 

здійснювалася у визначені терміни відповідно до нормативних вимог.  

У березні 2020 року, згідно з наказом МОН України «Про організаційні заходи для 

запобігання поширення коронавірусу COVID-19» керівникам закладів вищої освіти необхідно 

було забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти шляхом організації освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладів освіти її здобувачами.  

Протягом 2020 року робота факультетів була спрямована на адаптацію студентів І курсу 

та старших курсів до більш активного самостійного навчання, обумовленого умовами пандемії 

корона вірусу та переходу на дистанційні форми навчання, навчання у онлайн режимі, з 

виконанням усіх вимог і завдань навчального закладу, формування і виховання свідомості 

активного, мобільного громадянина України, який має високий ступінь соціальної адаптації в 

суспільстві.  

У 2020 році освітній процес вимушено перейшов у дистанційний режим. Задля 

забезпечення роботи на базі Microsoft Office 365 у програмі Teams створено класи груп і 

потоків, з каналами з усіх дисциплін. Деякі викладачі продовжили роботу зі студентами через 

цей ресурс. 

Загалом, факультетами застосовувались різноманітні програми, як для групової роботи, 

так і для індивідуальної: googleclassroom, особистий e-mail, telegram, viber, zoom, skype. 

За період карантину викладачами проводилась навчальна робота за такими напрямками: 

1. Дистанційне консультування студентів (лекційні та практичні заняття, виконання 

самостійної роботи, контрольних робіт заочниками, КП та КР), видача та перевірка завдань по 

дисциплінам кафедр згідно навчального навантаження на весняний семестр у 2020 р. 

Викладачі кафедр здійснювали консультацію, видачу завдань та перевірку робіт 

студентів за допомогою додатка Microsoft Teams на платформі MS Office365, шляхом створення 
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класів у Google Classroom, через e-mail та додатки Viber, Telegram, Skype, ZOOM тощо. Для 

окремих дисциплін матеріали розміщувалися у хмарному сховищі Google диск та на сайті 

кафедр (лекції, практичні, завдання на практичні, курсову роботу/проект, підсумкова 

контрольна робота, методичні вказівки до їх виконання). Для поточного та підсумкового 

контролю розроблені тести з дисциплін у додатку Microsoft Forms. 

2. Для деяких дисциплін розроблені відео-уроки та інші навчальні матеріали для 

виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів (курсова робота/ курсовий 

проект). Всі матеріали викладені в додатку Microsoft Teams на платформі MS Office 365. Для 

захисту готових курсових робіт розроблений тест у додатку Forms. 

3. Проводилось дистанційне керування (перевірка та консультування) кваліфікаційними 

випусковими роботами студентів на здобуття освітньо-наукового рівня магістр, а також 

дистанційне керування (перевірка та консультування) кваліфікаційними випусковими роботами 

студентів на здобуття освітньо-наукового рівня бакалавр. Захист магістерських робіт також 

проводився онлайн – за допомогою Zoom (у травні) та за допомогою MS Office 365 (у грудні). 

4. Проводилось рецензування кваліфікаційних бакалаврських робіт. 

5. Проведилася робота з ліквідації академічних заборгованостей у дистанційному 

режимі, особливо на випускних курсах. 

ЛІТНІ ПРАКТИКИ 

Архітектурний факультет 

Усі практики були проведені згідно графіку, в очному режимі. 

Ряд іногородніх студентів (приблизно 10) звернулись з проханням пройти навчальну 

практику дистанційно, або під час осіннього семестру у другій половині дня; прохання були 

задоволені. Проєктні практики частина студентів пройшла на базах у містах їх проживання. 

На 1-му курсі дві навчальні практики: Ознайомча (кафедра ОсАрх), Геодезична (кафедра 

ЗБАШта геодезії). 

На 2-му курсі дві виробничі практики: Пленарна (кафедра ОсАрх), Архітектурна 

пластика (кафедра ОсАрх). 

На 3-му курсі дві виробничі практики: Проєктна (кафедри АПМ, ДРАС), Будівельно-

ознайомча (кафедра ТБВ). 

На 1-му курсі магістратури: Проєктно-переддипломна (кафедри АПМ, ДРАС), Науково-

проєктна (кафедри АПМ, ДРАС). 

Будівельний факультет 

Усі практики були проведені згідно графіку, в очному режимі. 

На 1-му курсі одна навчальна практика: Геодезична (кафедра АДГтаЗ). 

На 2-му курсі: 

- за ОП ПЦБ, АДА, МКГ – три навчальні практики: Геологічна (кафедра ІГіГ), З 

будівельної техніки (кафедра БДМ), Зі вступу до будівельної справи (кафедра ТБВ). 

- за ОП ТБК – Навчально-професійна практика (кафедра ТБМВК). 

На 3-му курсі: Виробнича практика (кафедри ТБВ, ТБМВК). 

На 1-му курсі магістратури: Виробнича практика (кафедри ТБВ, ПіОВ, ЗБКіК, ІГіГ, 

МДіПК, БМіОМ, АДГтаЗ, Арх, ТБМВК). 

На 2-му курсі магістратури: Переддипломна практика (кафедри ТБВ, ПіОВ, ЗБКіК, ІГіГ, 

МДіПК, АДГтаЗ, ТБМВК). 

Економічний факультет  

Усі практики були проведені згідно графіку, в очному режимі. 

На 1-му курсі навчальна практика на випускаючих кафедрах спеціальностей. 

На 2-му курсі навчальна практика на випускаючих кафедрах спеціальностей. 
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На 3-му курсі виробнича практика на виробництві (в тому числі в органах місцевого 

самоврядування). 

На 1-му курсі магістратури: виробнича практика під керівництвом випускаючих кафедр 

спеціальностей. 

На 2 курсі магістратури переддипломно-виробнича практика під керівництвом 

випускаючих кафедр спеціальностей. 

Факультет цивільної інженерії та екології 

Усі практики були проведені згідно графіку, в очному режимі. 

Ряд іногородніх студентів (приблизно 12) звернулись з проханням пройти навчальну 

практику дистанційно, або під час осіннього семестру у другій половині дня; частково прохання 

були задоволені.  

На 1-му курсі дві навчальні практики: вступ до фаху (кафедри АДГЗУ, БЖД, ВВГ, 

ЕОНС, ОВКТГП), геодезична (кафедра АДГЗУ). 

На 2-му курсі одна навчальна практика: навчально-професійна (кафедри АДГЗУ, БЖД, 

ВВГ, ЕОНС, ОВКТГП). 

На 3-му курсі одна практика: виробнича (кафедри АДГЗУ, БЖД, ВВГ, ЕОНС, ОВКТГП). 

На 1-му курсі магістратури дві практики: виробнича (кафедри АДГЗУ, БЖД, ВВГ, 

ЕОНС, ОВКТГП), виробничо-переддипломна (кафедри АДГЗУ, БЖД, ВВГ, ЕОНС, ОВКТГП). 

На 2-му курсі магістратури одна переддипломна практика: науково-дослідна (кафедри 

АДГЗУ, БЖД, ВВГ, ЕОНС, ОВКТГП). 

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 

Усі практики були проведені згідно графіку, в очному режимі. 

Ряд іногородніх студентів (приблизно 8) звернулись з проханням пройти навчальну 

практику дистанційно, або під час осіннього семестру у другій половині дня; частково прохання 

були задоволені.  

На 1-му курсі одна навчальна практика: навчальна I (кафедри ЕРМ, АКіТ, БДМ, МтаОМ, 

КН,ІТтаПМ); обчислювальна I (кафедра КН, ІТтаПМ) 

На 2-му курсі одна навчальна практика: навчальна II (кафедри ЕРМ, АКіТ, БДМ, 

МтаОМ, КН,ІТтаПМ); обчислювальна II (кафедра КН, ІТтаПМ) 

На 3-му курсі одна практика: виробнича (кафедри ЕРМ, АКіТ, БДМ, МтаОМ, 

КН,ІТтаПМ). 

На 1-му курсі магістратури дві практики: виробнича (кафедри ЕРМ, АКіТ, БДМ, 

МтаОМ, КН,ІТтаПМ), переддипломна (кафедри ЕРМ, АКіТ, БДМ, МтаОМ, КН,ІТтаПМ). 

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій 

Згідно графіка навчального процесу магістри заочної форми навчання проходили дві 

практики: переддипломно-виробничу, проходила з 3 по 30 серпня 2020 року та переддипломна 

– з 31 серпня по 27 вересня 2020 року.  

Усього 174 здобувачі вищої освіти, які навчалися на технічних спеціальностях та 64 

студенти економічних спеціальностей.  

Також практику проходили 8 студентів вечірньої форми спеціальності 191 «Архітектура 

та містобудування». 

ПІДСУМКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ  

Архітектурний факультет 

У весняному семестрі поточного року на архітектурному факультеті проведено захисти 

кваліфікаційних проектів бакалаврів на 4-му курсі і кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-

науковою програмою на 2-му курсі магістратури. Випуск бакалаврів склав 81 чоловік, 

магістрів за ОНП – 15 чоловік.  



6 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти дипломних проектів магістрів, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою на 2-му курсі магістратури. Випуск 

Архітектурного факультету склав 60 чоловік. 

 

Будівельний факультет 

У весняному семестрі поточного року на будівельному факультеті проведено захисти 

кваліфікаційних проектів бакалаврів на 4-му курсі і кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-

науковою програмою на 2-му курсі магістратури. Випуск бакалаврів склав 217 чоловік, 

магістрів за ОНП – 57 чоловік. 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти дипломних проектів магістрів, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою на 2-му курсі магістратури. Випуск 

Будівельного факультету склав 169 чоловік. 

Економічний факультет  

В червні 2020 на економічному факультеті було проведено Кваліфікаційні екзамени за 

фахом серед студентів освітнього ступеню бакалавр. На факультеті працювало п'ять Державних 

екзаменаційних комісій з шести спеціальностей. Всього допущено до екзамену 129 студента. 

Дипломи бакалаврів з відзнакою отримали 17 студентів. 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти дипломних проектів магістрів, що 

навчаються за освітньо-професійними програмами на 2-му курсі магістратури. 

Випуск економічного факультету склав 62 чоловіка. З відзнакою дипломи отримали 17 

чоловік. 

Факультет цивільної інженерії та екології 

У весняному семестрі поточного року на факультеті цивільної інженерії та екології 

проведено: 

 захисти кваліфікаційних проектів бакалаврів на 4-му курсі за освітньою кваліфікацією 

бакалавр будівництва за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та 

водовідведення» – 10 осіб та освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання, 

вентиляція і кондиціювання» – 30 осіб; 

 кваліфікаційний іспит бакалаврів на 4-му курсі за освітньою кваліфікацією бакалавр 

за освітньо-професійною програмою «Екологія» – 6 осіб, за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» – 16 осіб та за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» – 

14 осіб; 

 захисти кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-науковими програмами 

«Водопостачання та водовідведення» – 8 осіб, «Геодезія та землеустрій» – 5 осіб, «Екологія» – 

9 осіб, «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» – 20 осіб, «Охорона праці» – 5осіб. 

Випуск бакалаврів склав 76 чоловік, магістрів за ОНП – 47 чоловік. 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти кваліфікаційних робіт та проектів 

магістрів: 

 за освітньою кваліфікацією магістр за освітньо-професійною програмою «Екологія» – 

10 осіб, за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» – 6 осіб та за освітньо-

професійною програмою «Охорона праці» – 8 осіб. 

Випуск магістрів за ОПП склав 24 людини. 

За рік випуск магістрів за ОНП склав 47 чоловік (червень 2020 р.), магістрів за ОПП – 

24 чоловік (грудень 2020 р.). 

В цілому випуск магістрів факультету цивільної інженерії та екології за рік склав 

71 чоловік, випуск бакалаврів склав 76 чоловік. 

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 
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У весняному семестрі поточного року на факультеті інформаційних технологій та 

механічної інженерії проведено: 

 кваліфікаційний іспит бакалаврів на 4-му курсі за освітньою кваліфікацією бакалавр 

за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» – 22 особи, за освітньо-

професійною програмою «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – 15 осіб, за 

освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 

машини і обладнання» – 12 осіб, за освітньо-професійною програмою «Прикладне 

матеріалознавство» – 10 осіб, за освітньо-професійною програмою «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» – 7 осіб та за освітньо-професійною програмою 

«Комп'ютерні науки» – 24 особи; 

Випуск бакалаврів склав 90 чоловік. 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти кваліфікаційних робіт та проектів 

магістрів: 

 за освітньою кваліфікацією магістр за освітньо-професійною програмою 

«Автомобільний транспорт» – 13 осіб, за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології» – 10 осіб, за освітньо-професійною програмою «Підйомно-

транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» – 8 осіб, за освітньо-

професійною програмою «Прикладне матеріалознавство» – 7 осіб, за освітньо-професійною 

програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» – 7 осіб та за освітньо-

професійною програмою «Комп'ютерні науки» – 8 осіб. 

Випуск магістрів за ОПП склав 53 людини. 

За рік випуск магістрів за ОПП – 53 людини (грудень 2020р). 

В цілому випуск магістрів факультету інформаційних технологій та механічної інженерії 

за рік склав 53 людини, випуск бакалаврів склав 90 чоловік. 

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій 

У весняному семестрі поточного року проведено захисти кваліфікаційних проектів 

бакалаврів на 5-му курсі. Випуск бакалаврів склав 197 чоловік, з них економічні спеціальності 

– 91 чоловік, технічні – 106 чоловік. 

У грудні 2020 року на факультеті проведено захисти дипломних проектів магістрів, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою на 2-му курсі магістратури. Випуск склав 

238 чоловік, з них 174 – технічні спеціальності, 64 – економічні спеціальності. 

 

2. АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

Архітектурний факультет 

У 2020 році акредитацій освітніх програм не планувалось і не проводилось. 

Протягом 2018-19 року було проведено акредитації:  

- Освітньо-професійна програма магістра «Архітектура та містобудування» (Сертифікат: 

серія АД № 04003259, виданий МОН України 08.01.2019 р., термін дії до 01.07.2024 р.); 

- Освітньо-наукова програма магістра «Архітектура та містобудування» (Сертифікат: 

серія АД № 04008687, виданий МОН України 23.04.2019 р., термін дії до 01.07.2024 р.); 

- Акредитація напряму підготовки 6.060102 Архітектура, з автоматичним отриманням 

сертифікату на спеціальність 191 Архітектура та містобудування (Сертифікат: серія АД 

№ 04011218, виданий МОН України 16.07.2019 р., термін дії до 01.07.2029 р.); 

- Ліцензування підготовки іноземців за ступенями бакалавр, магістр, за спеціальністю 

191 Архітектура та містобудування (Наказ МОН України від 26.11.2019 № 992-л). 

Є наміри з започаткування підготовки бакалаврів зі спеціальності 022 «Дизайн», і, за 

необхідності, подання документів на її ліцензування.  
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Будівельний факультет 

У 2020 р. проведено акредитацію сьоми освітніх програм: 

- магістрів-науковців «Автомобільні дороги і аеродроми» (Отримано сертифікат про 

акредитацію. Рішення №2 (19).2.136 від 28.01.2020 р; 

- магістрів-професійників «Автомобільні дороги і аеродроми» (Отримано сертифікат про 

акредитацію. Рішення №11 (28).1.95 від 16.06.2020 р; 

- магістрів-науковців «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

(Отримано сертифікат про акредитацію. Рішення №11 (28).1.94 від 16.06.2020 р; 

У наступних освітніх програм ще не надано сертифікатів про акредитацію: 

- магістрів-професійників «Міське та комунальне господарство» жовтень 2020 р; 

- магістрів-професійників «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

жовтень 2020; 

- магістрів-професійників «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» жовтень 

2020; 

- магістрів-науковців «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» жовтень 2020. 

Крім того, для подальшого вдосконалення наявних освітніх програм і навчальних 

робочих програм з базових і спеціалізованих освітніх компонент з метою узгодження зі 

змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору, проведено ряд нарад з 

гарантами освітніх програм, за якими здійснюється підготовка на факультеті, та обговорень під 

час засідання навчально-методичної ради будівельного факультету. Створені робочі групи, до 

яких підключилися здобувачі вищої освіти та випускники, представники роботодавців. 

Економічний факультет  

У 2020 р. проведено акредитацію чотирьох освітніх програм: 

бакалаврів – за спеціальністю «Маркетинг» ОПП «Маркетинг» травень 2020 – умовна 

акредитація; 

бакалаврів – за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП 

«Економіка підприємства» травень 2020 – умовна акредитація; 

бакалаврів – за спеціальністю «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» та «Логістика» 

травень 2020 – акредитовано строком на 5 років. 

бакалаврів – за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» ОПП 

«Фінанси та кредит» травень 2020 – акредитовано строком на 5 років 

Факультет цивільної інженерії та екології 

У 2020 р. проведено акредитацію чотирьох освітніх програм: 

 освітно-професійної програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» 

(Отримано сертифікат про акредитацію. Рішення №2(19).2.138 від 28.01.2020 р. Акредитовано 

на п’ять років.); 

 освітно-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» (Отримано 

сертифікат про акредитацію. Рішення №2(19).2.139 від 28.01.2020 р. Акредитовано на п’ять 

років.); 

 освітно-наукової програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» 

(Отримано сертифікат про акредитацію. Рішення №11(28).1.96 від 16.06.2020 р. Акредитовано 

на п’ять років.); 

 освітно-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» (Отримано 

сертифікат про акредитацію. Рішення №14(31).1.147 від 23.07.2020 р. Акредитовано на п’ять 

років.) 

 в процесі акредитації освітно-професійна програма «Охорона праці» за освітньою 

кваліфікацією бакалавр (Планована акредитація січень 2021 року). 
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Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 

В листопаді 2020 успішно пройдена акредитація освітньої програми магістрів 151 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». 

 

3. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Науково-дослідна робота студентів і викладачів факультетів провадилася відповідно до 

плану роботи. 

Студенти та куратори всіх факультетів приймали участь у роботі дискусійного клубу – 

наукового гуртка «Простір слова» (керівник та модератор проекту – доцент кафедри 

Богуславська Лариса Георгіївна). 

На Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних науку у 2020 р. було надіслано 57 робіт (автори 56 студентів) за 21 науковим 

напрямом. Переможці конкурсів отримали 2 Дипломи І ст., 1 Диплом ІІ ст., 4 Дипломи ІІІ ст. 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціалізації «Економіка 

підприємства» за ступенем вищої освіти «Магістр» стали 2 студенти.  

У Міжнародному конкурсі Хакатон проекту «Енергоінноваційний ХАБ проекту GIZ» 

перше місце у командному заліку зайняли команда, яка складалась зі студентів будівельного 

факультету – 3 студенти, одного студента архітектурного факультету та одного студента 

факультету цивільної інженерії та екології. 

Переможцями Конкурсу творчих проектів «Культурна столиця» стали 4 студенти 

архітектурного факультету, які представили музейно-виставковий майданчик «Космомісто» 

музею архітектури м. Дніпро на базі приміщень та споруд ПДАБА. 

Конкурс «Територія майбутнього» – 6 переможців (студенти-архітектори). 

Студентський відкритий архітектурний конкурс проектів енергоефективних 

індивідуальних будинків «ЕНЕРГІЯ+» в рамках Energy Innovation Hub на базі ДВНЗ ПДАБА 

(25 учасників).1, 2 та 3 місця – за командний проект; 1 відзнака журі за індивідуальний проект. 

На підставі наказу ДВНЗ ПДАБА від 10.07.2020 р. № 146 «Про оголошення щорічного 

конкурсу «Кращий студент-науковець» на базі ДВНЗ ПДАБА було проведено вузівський 

конкурс серед студентської молоді. Переможцями конкурсу стали 9 студентів з усіх 

факультетів.  

У Обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини-2020» лауреатами стали 

два студенти: в номінації «Розумник року» – студент архітектурного факультету Давиденко К.; 

в номінації «Інноваційний прорив року» – студент будівельного факультету Костюкова М.О. 

Національний архітектурний студентський конкурс «SteelFreedom–2020» (вересень-

листопад 2020 р.). Приймали участь 18 студентів архітектурного ф-ту, 4 студенти будівельного 

ф-ту. Переможцями стали 2 студенти архітектурного факультету.  

Міжнародний конкурс з ділової французької мови «Золоте слово франкофонії» – 2 

студенти економічного ф-ту лауреати (фіналісти) І (письмового) туру (квітень 2020 р.) – 

Одеський національний університет.  

ІІ (усний) тур скасовано через карантин. 

Міжнародний конкурс стипендій для студентських досліджень у Канаді «Mitax» 

(вересень 2020) – участь приймали 6 студентів архітектурного факультету.  

VІІІ Всеукраїнський студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: 

архітектура, економіка, право». Участь у студентському науковому проекті «Роль піци в 

науковому житті молоді», конкурс ораторів – ІІІ місце зайняли 2 студенти-магістри 

архітектурного факультету. 
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Всеукраїнський конкурс навчальних і наукових видань «Відкрита наука, сталий 

розвиток та інноваційні технології» – відправлено 3 монографії. 

КОНФЕРЕНЦІЇ на базі ПДАБА: 

- XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

будівництві, цивільній інженерії та архітектурі»; 

- Студентській науково-практичний круглий стіл іноземними мовами «Будівництво, 

архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»; 

- XVI Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Безпека 

життєдіяльності в ХХІ столітті» (каф. БЖД); 

- Вузівська ІІ студентська науково-практична конференція; 

- V Міжнародна науково-практична конференція «Національні особливості та світові 

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

(економічний факультет); 

 – Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Сучасні 

виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування» (каф. МЕПУА); 

- ІІ науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інтелектуальна 

власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» (кафедра 

українознавства); 

- V Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми використання 

потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії»; 

- Студентська наукова конференція, присвячена Дню української писемності та мови 

(кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності); 

- ІХ студентська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, 

завжди: 165 років з дня народження Дмитра Яворницького» 10 грудня 2020 р. 

Понад 350 студентів приймали участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях. 

На базі ПДАБА проводились вузівські олімпіади з навчальних дисциплін та 

спеціальностей: студентська олімпіада з Веб-технології та веб-дизайну; студентська олімпіада з 

технічної механіки рідини та газу; студентська олімпіада з французької мови; студентська 

олімпіада з англійської мови; Воркшоп «Globa.L. Park» в рамках фестивалю «Міста України» у 

м. Дніпро. 

 

4. МІЖНАРОДНІ МОБІЛЬНІСТЬ 

У кінці 2020 року було підписано угоду про подвійне дипломування з Вищою школою 

Інженерії (ENISE), м. Сан Етьєн (Франція) для магістрів спеціальності «Цивільна Інженерія». 

 

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У 2020 РОЦІ: 

Архітектурний факультет  

У рамках міжнародного співробітництва на архітектурному факультеті, починаючи з 

2017 року, розроблена програма співробітництва архітектурного факультету ПДАБА з 

факультетом урбаністики Політехнічного університету м. Любек (Німеччина) у межах 

міжнародних програм ERASMUS+ на 2017 – 2020 роки. Розроблена програма рівня бакалавр 

комплексного напряму Архітектура + Цивільне будівництво. У семінарі приймала участь група 

викладачів архітектурного факультету. 

Професійне наукове стажування у архітектурному бюро Clement Blancet Architecture 

(м. Париж, Франція) за підтримки Університетської агенції Франкофонії (AUF) проходив 1 

студент.  



11 

Професійне стажування в учбовому закладі DSAA du Lyceé Raymond Loewy, Place 

Filderstadt, 23300, La Souterrian, France (м. Ле Сутерен, Франція) – 2 студенти. 

Професійне стажування на підприємстві Priant («Priant», Ruote de la Pouyade ZA de la 

Prade 23300 La Souterrian, м. Ле Сутерен, Франція) – 1 студент. 

Професійне стажування в архітектурній асоціації CAUE de la Creuse, la ville Guéret, 

France (м. Гурет, Франція) – 1 студент. 

Будівельний факультет 

За підтримки кафедри іноземних мов та підготовки іноземних студентів, а також 

франкомовного центру університетського розвитку (CRU) у 2020 році були проведені 

співбесіди студентів для участі в міжнародних проектах, зокрема: з паном Форжероном, 

президентом Федерації Обміну Франція-Україна (FEFU) на лінгвістичне та професійне 

стажування у Франції (літо 2021 р.) по лінії FEFU (Федерація Обміну Франція-Україна) – 4 

студенти. 

У 2020 році на будівельному факультеті згідно з Наказами про академічну мобільність 

студенти проходили навчання за кордоном у Вроцлавській Політехніці (Польща) – 1 студент; 

Ліможському університеті (Франція) – 2 студенти та по одному студенту було направлено на 

професійне стажування до підприємства JeRenove.com (м. Ніцца, Франція); Харбінського 

технічного інституту (КНР); Віденського університету (Австрія). 

Економічний факультет  

Навчання у рамках договору про співпрацю (програма «Подвійний диплом») між ДВНЗ 

ПДАБА та Університетом Ле-Ман (Le Mans Universite) проходило 2 студенти.  

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 

Один студент продовжив навчання у рамках подвійного диплому у Гірничої академії 

Бергакадемії Інституту Чавуна і Технології сталі, м. Фрайберг (Німеччина). 

 

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти структурними 

підрозділами виконувалася робота з організації та координації ліцензування освітньої 

діяльності, акредитаційної експертизи всіх напрямів підготовки.  

З метою якісної підготовки студентів та аспірантів в академії було створено навчально-

методичну раду, на якій розглядалися питання, пов’язані з обговоренням та затвердження 

освітніх програм, покращенням освітніх послуг, підвищенням якості навчання, зокрема 

дистанційного навчання під час карантину. Для залучення до цих питань ширшого кола 

здобувачів вищої освіти до складу вчених рад та навчально-методичних рад 

факультетів/інститутів/академії було включено студентів і аспірантів усіх спеціальностей та 

курсів. 

На початку 2020 року 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). Із 25 

освітньо-професійних програм за ступенем магістра, за якими буде здійснюватися набір у 2021 

році, 24 акредитовані (одну освітньо-професійну програму «Підприємницька діяльність» було 

започатковано у 2020 році і планується акредитувати у наступному навчальному році). Всі 14 

освітньо-наукових програм за ступенем магістра, за якими буде здійснюватися набір у 2021 

році, акредитовані. 
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З метою організації навчально-педагогічної роботи на рівні державних стандартів було 

розроблену систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в академії. Першим кроком з вдосконалення системи стало прийняття Кодексу 

академічної доброчесності і переформатування діяльності академії в рамках реалізації 

положень кодексу. Створено комісію з академічної доброчесності і розроблено Положення про 

запобігання та виявлення академічного плагіату.  

Впроваджено анкетування всіх учасників освітнього процесу за різними напрямками 

діяльності академії; розроблено систему щорічного оцінювання науково-педагогічних 

працівників з оприлюдненням результатів цього оцінювання; впроваджено стовідсоткову 

перевірку кваліфікаційних робіт та курсових робіт здобувачів вищої освіти з метою запобігання 

академічного плагіату; здійснюється процедура моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм з залученням роботодавців та здобувачів вищої освіти; забезпечено 

публічність для всіх стейкхолдерів освітнього процесу та широкої громадськості інформації про 

освітні програми, ступені вищої освіти і кваліфікації та діяльність академії; здійснюється 

розвиток інформаційної системи для управління освітнім процесом.  

У першому семестрі 2020 – 2021 н. р. за ініціативи голови комісії з питань академічної 

доброчесності Галини Євсєєвої, яка пройшла стажування в Інституті Міжнародної Академічної 

та Наукової Співпраці (м. Варшава) за темою «Академічна доброчесність» проведено 

короткотерміновий інтенсивний сертифікований онлайн-семінар «Умови ефективного 

впровадження принципів академічної доброчесності в Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури», що став першим семінаром, який стосувався питань академічної 

доброчесності та питань якості освіти. 

Здійснено моніторинг наявності і якості стандартів академії, що стосуються організації 

та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Лише за останній рік розроблено 

та оновлено відповідно до змін у законодавстві понад 20 стандартів. 

Постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо; стажування. 

Згідно затвердженого плану в 2020 р. підвищили свою кваліфікацію – 57 викладачів: 

стажування у закладах вищої освіти – 29 викладачів, в інших організаціях – 15 викладачів. 

Також було видано 13 сертифікатів про участь у тренінгах, навчальних семінарах. 

У навчальному процесі постійно здійснювався облік динаміки руху контингенту 

студентів, підготовка та надання відповідної звітності: квартального контингенту; місячного 

контингенту; розрахунок по формі 2-3НК. Здійснювалася підготовка та оформлення документів 

на іменних стипендіатів академії, соціальної стипендії студентам, які навчаються за державні 

кошти. Формувалися пропозицій щодо обсягу прийому та випуску за державним замовленням 

розподілу ліцензованого обсягу. Оприлюднювалась інформація та документи, що 

регламентують освітню діяльність академії.  

Постійно проводилася перевірка стану навчальної роботи на кафедрах, факультетах та 

інституті, проводився облік та систематизація керівних документів з питань навчального 

процесу. 

Проводився систематичний контроль за ходом освітнього процесу, навчального розкладу 

занять, своєчасності проведення практик; за відвідуванням студентами занять, як у академії, так 

і у дистанційному режимі; самостійної та індивідуальної роботи студентів, які навчаються за 

освітнім рівнем бакалавра, магістра; регламенту роботи викладачів, виконання навчальних 

планів і освітніх програм за спеціальностями, своєчасність розробки факультетами (інституту) і 
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кафедрами планової навчально-звітної документації та подання звітності за встановленою 

формою.  

Проводився моніторинг наявності та актуальності стандартів академії відповідно до 

діючого законодавства та затверджено стандарти: «Положення про організацію освітнього 

процесу (нова редакція)», «Положення про контрольні заходи (нова редакція)»,«Положення про 

розробку навчальних планів (нова редакція)», «Положення про вибір навчальних дисциплін 

(нова редакція), «Положення про деканат факультету», «Норми часу для планування й обліку 

навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури (нова редакція)» та ін. 

Проводилося щорічне оцінювання та обробка результатів щодо оцінювання науково-

педагогічних працівників, координаційні наради щодо розвитку digital-проектів в академії, 

організації навчання з використанням дистанційних технологій. Розроблялась концепція 

розвитку digital-проектів в академії, організації навчального процесу з використанням 

дистанційних технологій. Здійснено аналіз новітніх методик в галузі технологій електронного 

навчання, аналітичні порівняння нових програмно-технічних рішень щодо створення 

навчального контенту, аналіз ринку систем електронного документообігу, систем розробки 

електронного розкладу занять.  

Було підготовлено низку проектів наказів та розпоряджень, що стосуються питань 

впровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, в тому числі з використанням дистанційних 

технологій. 

З метою підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів відділ аспірантури 

та докторантури проводив роботу по визначенню перспективної потреби всіх підрозділів 

академії в педагогічних і наукових кадрів; посилити роботу щодо відбору до навчання в 

аспірантурі та докторантурі, починаючи залучати до наукової роботи студентів молодших 

курсів. 

Підсумки прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році: 

 Виконано план прийому до аспірантури: зараховано 11 осіб (2 з них зараховано на 

контрактній основі). Подано заяв – 13. Прийом пройшов відповідно до «Положення про 

підготовку науково-педагогічних кадрів»; 

 В звітній період викладачами академії захищено 2 докторських дисертації; 

 Аспірантами та здобувачами захищено 1 кандидатську дисертацію; 

 Затверджено ДАК 3 кандидатських та 2 докторські дисертації. 

 Прийом аспірантів на 2020 – 2024 роки підготовки, здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії третього освітньо-наукового рівня першого наукового ступеня буде 

здійснений за напрямами: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – 10 осіб та 051 

«Економіка» – 1 особа. 

У 2020 році відділом аспірантури та докторантури пройдено акредитацію Національним 

агентством з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) дві освітньо-наукові програми 

підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії: 

1. Освітньо-наукова програма «Промислове та цивільне будівництво» СВО ПДАБА 

192 PhD-20 – галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія». 

2. Освітньо-наукова програма «Цивільна безпека» СВО ПДАБА 263 дф-20 – галузь 

знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 

За результатами рішення Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 

Протокол № 24 (41) від 15.12.2020 р. (Додаток до протоколу, п.231) Державний вищий 



14 

навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» отримала 

рішення «Акредитувати» Освітньо-наукову програму «Промислове та цивільне будівництво» 

СВО ПДАБА 192 PhD-20. 

У рамках міжнародного співробітництва було здійснено прийом іноземних громадян 

відповідно вимог прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році. Прийом 

здійснено за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра згідно ліцензійного 

обсягу. У 2020 році до академії вступили: 52 студентів на перший курс (бакалавр); 8 студентів 

на перший курс (магістр). Також було прийнято 53 слухача підготовчого відділення. 

Проведено аналіз щодо організації освітнього процесу для іноземних студентів. 

Центром по роботі з іноземними студентами організовано в’їзд кожного іноземного студента 

персонально, здійснено підготовку та видачу запрошень на навчання. На кожного іноземного 

студента після зарахування у відділі формується особова справа та облікова картка ГУ ДМС 

України, пакет документів на реєстрацію, здійснюються паспортно-візові послуги, укладається 

контракт на навчання і виконується перевірка своєчасності плати, видача щорічних 

сертифікатів на французькій та англійській мовах, різних довідок та дозволів на поїздки в інші 

міста. 

У 2020 році було випущено іноземців: 18 бакалаврів та 4 магістра. 

Академія встановлює та підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших 

держав, тісно співпрацює з Посольством Франції в Україні, Посольством Республіки Ірак; 

Посольством Палестини в Україні; Посольством Сирійської Арабської Республіки в Україні; 

Посольством Конго у РФ, Посольством Йорданії в Україні, Посольством Марокко в Україні, 

Посольством Туркменістану в Україні, Державною інспекцією по нагляду за якістю освіти при 

Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан. 

З метою забезпечення стабільного функціонування всіх напрямів навчального 

процесу, організації та планування діяльності науково-педагогічного колективу 

підпорядкованими структурними підрозділами було проведено роботу з оцінки використання у 

викладанні передових освітніх технологій, розраховано навчальне навантаження, розраховано 

штат професорсько-викладацького складу з погодинним розподілом між кафедрами, 

проаналізовано та затверджено річні звіти кафедр, видано наказ про закріплення аудиторного 

фонду та приміщень за кафедрами та відділами.  

У першій половині 2020 року проводилась робота щодо змін умов надання платних 

освітніх послуг, з перерахунку вартості надання таких послуг згідно з «Порядком формування 

мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти» затвердженого Кабінетом 

Міністрів України.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів було внесено зміни у договір на надання 

платних освітніх послуг. Загалом, за 2020 рік було укладено 199 договорів на надання платних 

освітніх послуг денної форми навчання, серед них: 89 бакалаврів, 60 магістрів, 26 осіб, , які 

були зараховані на базі ступеня «молодший спеціаліст» та 24 особи, які поновилися на 

навчання. На заочну форму навчання було укладено 382 договри: 39 бакалаврів, 224 магістри, 

39 осіб, які були зараховані на базі ступеня «молодший спеціаліст». На вечірню форму 

навчання було укладено 4 договори на підготовку бакалаврів та 12 на підготовку магістрів. 

Усього за 2020 рік було укладено 597 договорів на надання освітніх послуг.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня № 735 «Про 

затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти» було розроблено 

договір на навчання у закладі вищої освіти, який був підставою для зарахування особи на 

навчання до закладу вищої освіти. Усього було укладено 1 115 договорів на навчання: 383 – 

заочної форми та 732 денної форми навчання. 



15 

Проводився аналіз стану підготовки до проведення навчальних, виробничих та 

переддипломних практик. У зв’язку з введенням карантину було прийнято рішення, про 

необхідність внесення зміни у методику проведення практик, її контроль з боку викладачів і 

звітуванню за результатами практик. Звіт щодо результатів проходження практики студентами 

усіх видів практик у 2019 – 2020 навчальному році обговорено та затверджено на засіданні 

вченої ради (Протокол №  від 24 листопада 2020 року). Протягом року було укладено 372 

договори з підприємствами, установами та організаціями на проведення усіх видів практики у 

строки, які відповідають діючим навчальним планам. Також проаналізовано звіти та програми 

практик випускових кафедр, до кожної програми сформовані рекомендації щодо приведення 

програми практик у відповідність Положенню «Про проведення практики у вищих навчальних 

закладах України» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 

№ 93.  

Проводилася робота з популяризації академії, пропагуванню досягнень в навчальній 

роботі. З метою забезпечення якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступних випробувань на підготовчому відділенні було організовано підготовчі курси до 

зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з профільних предметів для вступу до 

закладу вищої освіти з таких дисциплін: малюнок; математика; українська мова; фізика; 

українська література; історія України та іноземної мови. Також створені профільні групи за 

напрямом підготовки «Архітектура» для підготовки з малюнку.  

На підготовчому відділенні для іноземних громадян було створено он-лайн курси з 

дисциплін «Країнознавство» та «Математика для іноземних громадян». Позапланово на 

підготовчому відділенні у зв’язку із запровадженням всеукраїнського карантину в березні 2020 

року терміново було організовано дистанційне навчання слухачів підготовчих курсів та 

іноземних громадян через мережу Інтернет із використанням Skype, Google Hangouts, Zoom, 

Facebook Messenger. З метою залучення іноземних слухачів до українського студентського 

життя у лютому 2020 року проводилися творчі поетично-музичні заходи, присвячені Дню 

української писемності, із виконанням українських пісень арабськими студентами. 

У 2020 році створено творчі заняття для учнів молодшого шкільного віку в ізостудії 

«Юного архітектора» на яких навчається 20 дітей.  

Загальна кількість осіб, що навчаються на підготовчих курсах складає 229 чоловік.  

Курси кількість слухачів 

Підготовчі курси української мови та математики  54 

Профільні курси з малюнку  79 

Підготовчі курси з української літератури  21 

Профільні курси з малюнку СЗШ№71 10 клас  10 

Підготовчі курси з англійської мови для бакалаврів  4 

Дитяча ізостудія «Юний архітектор»   20 

ПВ для іноземних громадян 41 

Новим напрямком роботи підготовчого відділення є співпраця із КЗО СЗШ №71 м. 

Дніпро, яка дозволила залучити школярів до творчих занять двічі на тиждень на базі Академії. 

Заняття органічно поєднують розвиток творчих здібностей дітей із удосконаленням логічного 

мислення, синтез малювання та практичного навчання. За результатами занять найкращі 

мистецькі роботи школярів представлялися на виставках. 

На базі навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій створено 

вечірню форму навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» на якій 

навчається 23 студента: 12 бакалаврів та 11 магістрів. У 2020 році було зараховано на навчання 

14 студентів: 3 на базі технікуму (бакалаври) та 11 – на другу вищу освіту (магістри). У грудні 
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успішно захистили дипломні проекти 8 магістрів. Також створені всі умови для навчання 

маломобільних груп населення. Так, у 2020 році, на спеціальність 121 «Комп’ютерні науки» 

була зарахована одна студента, яка є маломобільною групою. 

У зв’язку із введенням карантину відділом дистанційної освіти продовжена робота 

щодо технічної підтримки освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання в середовищі Learning Space на платформі Lotus Notes; технічна підтримка та 

інформаційне наповнення сайту заочної і дистанційної освіти http://izido.pgasa.dp.ua/ та було 

розпочато роботу по забезпеченню електронної підтримки освітнього процесу для здобувачів 

вищої освіти за заочною формою в хмарному корпоративному сервісі MS Office 365. 

Відділом підвищення кваліфікацій навчально-наукового інституту інноваційних 

освітніх технологій у 2020 році було надано освітні послуги, як співробітникам академії, так і 

стороннім слухачам за напрямами: 

підвищення кваліфікації викладачів автошкіл – 76 слухачів;  

підвищення кваліфікації викладачів – 26 слухачів;  

менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) – 39 слухачів;  

підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) 

пов’язаних із створенням об’єктів архітектури – 2 слухачі;  

охорона праці – 11 слухачів;  

використання додатків хмарного сервісу МS Office 365 у дистанційному навчанні – 

44 слухачі; 

короткотерміновий тематичний семінар «Умови ефективного впровадження принципів 

академічної доброчесності в ДВНЗ «Придніпровській державній академії будівництва та 

архітектури» – 37 слухачів.  

Усього курси підвищення кваліфікації у 2020 році пройшло 235 осіб.  

Для інформаційного забезпечення навчального процесу бібліотекою були створені всі 

умови для задоволення інформаційних потреб користувачів, максимальне застосування новітніх 

інформаційних ресурсів, створення зручних можливостей для використання електронних 

ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних, підвищення рівня 

інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступу до повнотекстових 

ресурсів. 

Значна увага приділялася: 

 формуванню єдиного інформаційного простору академії; 

 підвищенню якості забезпечення навчально-виховного процесу і наукової 

діяльності академії; 

 забезпеченню фондів бібліотеки традиційними документами та електронною 

інформацією. 

Оформлено передплату періодичних видань на 2020 р. на суму 34 412, 39 грн. та на 

інформаційно-довідкову систему «Зодчий» – збірник нормативних документів, законодавчих та 

відомчих актів у галузі будівництва. 

Спільно з НДЧ укладено договір з видавничою службою УРАН на отримання DOI  

індивідуального номера статті. 

Укладено договір з Державною науковою установою «Книжкова палата України імені 

Івана Федорова» на отримання 50 номерів ISBN. 

Укладено договір з компанією Юнічек «Про безкоштовний доступ до сучасного сервісу 

перевірки наукових робіт (дисертацій та авторефератів) на плагіат». 

Укладено договір з Державною науково-технічною бібліотекою про надання послуги із 

забезпечення доступу до електронних наукових баз даних (Web of Science, Scopus). 

http://izido.pgasa.dp.ua/
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Підтримка навчального процесу. Вперше запропоновано для користувачів 

альтернативу традиційним читальним залам та абонементам – віртуальний читальний зал. 

На базі Microsoft Offiсе 365 було створено сайт «Віртуальний читальний зал». Структура 

сайту сформована за кафедрами та дисциплінами. 

До колекції увійшли електронні документи (навчальна література, методичні вказівки та 

програмне забезпечення САПР). Наповнення відбувалося шляхом проведення аналізу 

книгозабезпеченності дисциплін, пошуку електронних видань, передачі особистих колекцій 

підручників викладачами, при цьому було перейменовано та переформатовано близько 3500 

електронних документів. Колекція знаходиться у стадії активного наповнення та розвитку. 

На початок грудня 2020 р. фонд електронних видань складає 4 300 книг та 2 497 

методичних вказівок. 

У 2020 р. розпочато перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в 

кваліфікаційних роботах студентів засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck. Створено 10 

акаунтів для співробітників (оператори) та 38 акаунтів для кафедр. 

Супровід наукової роботи. Отримано доступ до наукометричних баз Web of Science та 

Scopus. Продовжено роботу з редагування та об’єднання авторських профілів науковців 

академії у цих базах. 

З метою збереження унікальних даних з наукової діяльності ДІБІ/ПДАБА продовжено 

ретровведення наукових праць вчених академії до БД NТRUD за період з 1979 по 2000 роки, які 

використовуються при створені профілей науковців в Google Академії та для репозитарію 

академії. 

Створено нову електронну базу «Типові проекти». База активно наповнюється, на 

сьогодні налічує 350 БЗ. 

Також протягом року продовжувалась робота з наповнення та аналітичного редагування 

бібліометричного профілю академії у Google Scholar (додавання у профіль більш цитованих 

наукових робіт на заміну менш цитованим), завдяки чому індекс цитування став h=44, в 

минулому році він дорівнював 37; з редагування та наповнення сторінки Академії у Вікіпедії. 

Продовжується активне наповнення академічного репозитарію e-PSACEA 

(http://srd.pgasa.dp.ua:8080/). В репозитарії представлено 4 145 документів. У 2020 р. створено 

нові колекції: 

 кваліфікаційні роботи студентів (219 документів); 

 навчально-методичні видання (464 документа). 

Загалом укладено 326 авторських договорів.  

Відскановано 4 718 сторінок з друкованих документів для подальшого розміщення у 

репозитарії. 

Продовжує роботу на Facebook сторінка журналу «Літературна альтанка бібліотеки 

Придніпровської академії будівництва та архітектури» www.facebook.com/NTBPGASA/. Це 

літературно-художня спільнота для користувачів, які цікавляться літературою, поезією, 

книгами, життям та творчістю письменників та поетів, мистецтвом тощо. На сторінці також 

публікуються художні твори студентів та викладачів академії. Учасниками спільноти на 

сьогоднішній день є більше 1 000 осіб. 

Також продовжує свою роботу на Facebook група «Бібліотека ПДАБА» 

www.facebook.com/groups/library.PDABA/. На сторінках групи відбувається постійне 

інформування про послуги, що надаються в бібліотеці студентам та викладачам академії, про 

нові надходження, заходи, які плануються проводитись, викладаються відеозвіти про проведені 

заходи та ін. Також надається багато корисних матеріалів на допомогу у навчанні.  

https://ua.unicheck.com/
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/
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При кафедрі експлуатації та ремонту машин діють курси підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації водіїв категорії «В». Ліцензійний обсяг складає 40 слухачів, що 

одночасно можуть навчатися. Тривалість навчання – 13 тижнів. Теоретичні заняття проходять в 

сертифікованих аудиторіях академії в вечірній час. Протягом 2020 року підготовлено 39 

слухачів.  

В продовж звітного періоду робота виконувалась згідно плану та була виконана в 

повному обсязі.  

 

 

Проректор з науково-педагогічної та  

навчальної роботи        Руслан ПАПІРНИК 




