
Вчена Рада прийняла рішення 

26 квітня відбулось чергове засідання Вченої ради ПДАБА. Воно було 

особливим з кількох причин. Вперше з початку воєнної агресії росії в Україні 

члени Вченої ради зустрілися не дистанційно, а наживо. Усі питання порядку 

денного торкалися жагучих питань – якості освіти в умовах війни, стану 

профорієнтаційної роботи, а отже і вступної кампанії нинішнього року на 

навчання в академії. 

Відкриваючи засідання ректор ПДАБА Микола Савицький особливо 

наголосив, що професія будівельників в умовах майбутнього післявоєнного 

відновлення країни набуває особливого значення. Щонайменше - на 

найближче десятиліття. Обравши навчання в академії, молода людина 

закладає міцний фундамент власного майбутнього і стає на шлях творця 

майбутньої успішної європейської  держави. Донести цю аксіому до усіх 

численних потенційних абітурієнтів нинішнього року – завдання кожного 

працівника приймальної комісії, кожного факультету, кожного працівника 

академії. 

Про стан профорієнаційної роботи в академії та про підсумки анкетування 
здобувачів освіти щодо якості освітніх послуг присутнім доповіла начальник 

відділу профорієнтацйної роботи та маркетингу Наталія Грузін. Напевне, 
тези із її доповіді допоможуть побачити членам колективу можливі кр оки у 

найближчі кілька місяців до початку вступної кампанії 2022 року.  
 

• З вересня 2021 р. по травень 2022 р обмеження  чер ез Covid-19, 
відділом і співробітниками академії було відвідано близько 60 

шкіл, 3 ліцеїї, 23 технікуми та професійні училища в Дніпрі та 
інших містах; 

• проведені «Дні відкритих дверей» кожного місяця (18.09.2021, 
30.10.2021, 20.11.2021, 18.12.2021, 29 .01.2022, 19.02.2022), на яких було 

чимало зацікавлених абітурієнтів; 

• з жовтня по грудень 2021 рік проводились тижні факультетів: в 
прямому ефірі абітурієнти за допомогою деканів факультетів, завідувачів, 

представників кафедр знайомилися зі спеціальностями та освітніми 
програмами академії;  

•планувалось проведення масштабного заходу «Тиждень Future of 
Work» разом з Career Hub, USAID, IREX та CSR Ukraine в нашій академії, на 

якому було заплановано проведення більше 25 заходів за участю більшості 
освітніх програм та спеціальностей академії; 

•популярними стали  екскурсії по лабораторіях нашої академії для учнів 
малої академії наук міста та області; 



•силами творчої групи науково-педагогічних співробітників академії 
створено та успішно реалізовано соціальний проєкт: «Успішна молодь в 

рідній країні: покоління-Е»: в проєкті взяли участь учні коледжів та ВПУ 
віддалених міст та громад Дніпропетровщини; отримано багато позитивних 

відгуків від здобувачів освіти; особливо актуальними виявилися теми: «Чиста 
країна – екологічно свідомий вибір молоді», «Енергоефективності як мар кер 

успішності країни», «Циркулярна економіка та Я»; 

•постійно оновлює формат рекламної та сувенірної продукції для 
абітурієнтів;  

•створено групу в Вайбері для постійного інтерактивного зв’язку з 
абітурієнтами;  

•ведеться постійна консультативна робота на порталі «Bitrix», де всі 
відвідувачі сайту академії - абітурієнти можуть задати питання.  

ЗАВДАННЯ НА НАЙБЛИЖЧУ ПЕРСПЕКТИВУ ДОПОВІДАЧ 
ЗАПРОПОНУВАЛА: 

• до 25 травня провести онлайн зустрічі з абітурієнтами (зі шкіл, 
ліцеїв, коледжів, ПТУ) по кожній кафедрі та освітній програмі із 
залученням приймальної комісії для роз’яснення правил прийому 

у 2022 року; 

• до 1 червня провести роботу з підписання договорів кафедр (за 
спеціальностями та освітніми програмами) з навчальними 
закладами міста та області;  

• до 6 травня актуалізувати та поширити на сайті та в соціальних 
мережах відеоролик-запрошення на навчання до ДВНЗ ПДАБА;  

• до 1 червня поширити інформацію на ресурсах громад 
Дніпропетровського регіону про академію та запрошення на 
навчання;  

• до 7 тавня оновити правила прийому на сайті академії згідно нових 
Умов прийому; 

• 4 травня провести розширений «День відкритих дверей» в онлайн 
форматі. 

 

За планом роботи відділу профорієнтаційної роботи та маркетингу було 
проведено анкетування здобувачів вищої освіти, викладачів академії, 

випускників академії та роботодавців. Зокрема анкетуванням охоплено 
близько 70 відсотків студентів. Ці та інші анкетування дозволили розуміти не 

суб’єктивну,  а реальну ситуацію з різних аспектів життєдіяльності академії. 
 

Про підсумки анкетування викладачів щодо специфіки навчального пр оцесу 
в умовах військового стану доповіла  проректор з навчально-виховної р оботи 

Галина Євсєєва, яка ще раз загострила увагу на мові викладання. 
 

 Серед актуальних питань, що були розглянуті на засіданні Вченої ради, 

призупинення процесу створення відокремленого структурного підрозділу 



«Науково-технічний ліцей цифрових технологій та дизайну» і 

відтермінування проведення конкурсу на посаду директора ліцею до 

внесення відповідних змін до установчих документів. 

 Прийнято також рішення про видачу дипломів доктора філософії здобувачу 

Юлії Слупській та Юхиму Гезенцвею. 
  

Вчена рада рекомендувала до друку статті у чергових номерах збірника 
наукових праць «Економічний простір»,  наукового журналу 
«Металознавство та термічна обробка металів»,  наукового та 

інформаційного журналу «Український журнал будівництва та архітектури». 
 

На завершення засідання ректор Микола Савицький підтримав заклик 
проректора з наукової роботи Владислава Данішевського активізувати 

роботу  по залученню молодих вчених до конкурсу на звання «Кращий 
молодий вчений» академії та України, оскільки до останнього терміну поачі 

заявок вже лічені тижні. Також ректор поінформував присутніх про 
волонтерську діяльність в академії,  допомогу волонтерів у обладнанні 

бомбосховищ та запросив першого травня на благодійну зустріч із 
підопічними переселенцями та волонтерами з-за кордону. 

 
З усіх розглянутих питань Вчена рада прийняла відповідні рішення. 


