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До складу НМР входить 16 осіб. 
Протягом 2021–2022 навчального року було проведено 5 засідань НМР. 
Основні питання, що розглядались на засіданнях навчально-методичної 

ради, стосувались: 
− обговорення інструктивних листів, рекомендацій МОН України, 

стандартів Академії, положень та інших методичних документів; 
− удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та 

організації освітнього процесу; 
− розроблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу; 
− презентації кращого досвіду навчально-методичної, педагогічної 

діяльності науково-педагогічних працівників Академії. 
За результатами проведених засідань навчально-методичної ради 

оформлено протоколи, підписані головою та секретарем НМР. 
 
Підбиваючи підсумки роботи, представники НМР факультетів/інституту 

у складі НМР академії прозвітувати про такі питання: 
− про результати роботи НМР факультетів/інституту в 2021-2022 н.р.; 
− стан забезпечення академічної доброчесності при виконанні та захисті 

кваліфікаційних робіт, що навчаються на ОНП другого (магістерського) рівня 
та ОПП першого (бакалаврського) рівня; 

− про участь здобувачів освіти у конкурсах та олімпіадах; 
− про особливості організації співпраці з роботодавцями; 
− про підготовку кафедр та факультетів до нового 2022-2023 н.р. 
 
 

Звіти представників НМР факультетів/інституту у складі НМР академії 
 

Будівельний факультет 
 

1. Навчально-методична робота та організація освітнього процесу 
Навчально-методична робота та організація освітнього процесу на 

факультеті здійснювалася переважно у визначені терміни відповідно до 
нормативних вимог. Всі рекомендації НМР академії розглядалися на НМР 
факультету та вчасно доносилися до завідувачів кафедр. 

ПІДСУМКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 
У грудні 2021 року на факультеті працювали Екзаменаційні комісії з 

державної атестації здобувачів вищої освіти з спеціальності 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія», за освітньо-професійними програмами:  

- «Промислове та цивільне будівництво»; 
- «Міське та комунальне господарство»; 
- «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві». 
Всього захищалось 52 здобувача вищої освіти. 
Середній бал за освітньо-професійними програмами: 



- «Промислове та цивільне будівництво» - 4,5; 
- «Міське та комунальне господарство» - 4,25; 
- «Енергоаудит та  енергоефективність в будівництві» - 4,0. 
В цілому по факультету середній бал − 4,4. 
У весняному семестрі поточного 2022 року  на будівельному факультеті 

проведено захисти кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-науковою 
програмою на 2-му курсі магістратури. 

Випуск магістрів-науковців склав 32 чоловіки, із них 16 захистилося на 
відмінно. 

Здобувачі вищої освіти ритмічно працювали протягом семестру і вчасно 
надали кваліфікаційні роботи у формі дипломного проєкту до захисту.  

На факультеті працювало чотири Екзаменаційні комісії з державної 
атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», за освітньо-професійними програмами:  

- «Промислове та цивільне будівництво»; 
- «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; 
- «Автомобільні дороги і аеродроми» 
- «Енергоаудит та енергоефектівність в будівництві». 
Усього захищалось 32 здобувачів вищої освіти. 
Середній бал за освітньо-професійними програмами: 
- «Промислове та цивільне будівництво» - 4,91; 
- «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» - 4,5; 
- «Автомобільні дороги і аеродроми» - 4,5; 
- «Енергоаудит та енергоефектівність в будівництві»-4,75. 
 
В цілому по факультету середній бал – 4,5 
 
У червні 2021-2022 навчального року на будівельному факультеті 

проводився кваліфікаційний екзамен серед здобувачів вищої освіти рівня 
бакалавра.  

Здобувачі Гордієнко В’ячеслав - ПЦБ -19ст, Загребельний Максим - ПЦБ 
-18-3, Захрі Реда и Халут Яссин -18-4п не були допущені до проходження 
екзамену та відраховні за академічну неуспішність. 

На факультеті працювало три Екзаменаційні комісії з державної атестації 
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», за освітньо-професійними програмами:  

- «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське та комунальне 
господарство»; 

- «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; 
- «Автомобільні дороги і аеродроми». 
Всього проходило екзамен 107 здобувач вищої освіти. 
Середній бал за освітньо-професійними програмами: 
- «Промислове та цивільне будівництво» - 4,11 
- «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» - 4,8; 
- «Міське та комунальне господарство» - 4,14; 



- «Автомобільні дороги і аеродроми» - 3,6; 
В цілому по факультету середній бал – 4,15. 
 
Всі кваліфікаційні роботи за змістом і структурою актуальні і в повній 

мірі розкривають поставлені цілі та завдання. 
Кваліфікаційні роботи отримали позитивні внутрішні рецензії,  
Усі магістерські роботи були перевірені на плагіат Unicheck. Перевіщень 

меж відсотків  не було. 
 

2. Наукова діяльність за 2021-2022 навчальний рік 
 

«Кращій студент-науковець» - 4 особи: 
1. Віра ЖУРАВЛЬОВА, гр. ПЦБ- 20-1мн., (кафедра  технології 

будівельного виробництва); 
2. Ольга БАЛАН, гр. ПЦБ- 20-1мн., (кафедра  організації і управління 

будівництвом); 
3. Дмитро БЕЗВЕРХИЙ,  (кафедра  будівельної і теоретичної механіки 

та опору матеріалів); 
4. Дмитро ЖУК, гр. ПЦБ- 20-1мн., (кафедра  залізобетонних і кам’яних 

конструкцій). 
 
«Кращій молодий-вчений» - 2 особи: 
1. Віталій ГУСЄВ, аспірант, науковий керівник: проф. Тетяна 

НІКІФОРОВА,  (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій). 
2. Марк БЕРДНИКОВ, аспірант, науковий керівник: проф. Світлана 

ШЕХОРКІНА,  (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій). 
 

Факультет має 5 стипендіатів Президента України, ВРУ, КМУ, 
зокрема: 

 
- Конкурс на здобуття стипендії Презедента України (3 особи): 
1. Велі БЕКІРОВ, гр. ПЦБ-19-4п; 
2. Владислав ГАЛЯСОВСЬКИЙ, гр. ПЦБ-20-1мн; 
3. Анастасія САМОНЮК, гр. ПЦБ-21мп; 
- Конкурс на здобуття стипендії Верховної ради України (2 особи): 

1. Єва АФАНАСЬЄВА, гр. ПЦБ-21-1. 
2. Олександр КОБЕЦЬ, гр. ПЦБ-21-1. 

 
 

 
- Міжнародний конкурс на здобуття стипендії уряду Франції «Bourse 

Eiffel» приймали участь 2 студенти: 
1. Марія КОСТЮКОВА, гр. ПЦБ-20-1мн., (результат участі – одержали 

право на стипендію в інженерній школі Ecole nationate dingenieurs de Saint-
Etienne (ENISE). 



2. Владислав ГАЛЯСОВСЬКИЙ,  гр. ПЦБ-20-1мн., (результат участі – 
одержали право на стипендію в інженерній школі Ecole nationate dingenieurs de 
Saint-Etienne (ENISE); 

- Призове місце у обласному конкурсі «Студент року 
Дніпропетровщини 2021» у номінації «Лідер студентського 
самоврядування»: 

1. Владислав ГАЛЯСОВСЬКИЙ, гр. ПЦБ-20-1мн; 
2. Марія КОСТЮКОВА, гр. ПЦБ-20-1мн; 
- Переможці в Національному архітектурному студентському 

конкурсі « Steel Freedom – 2021»: 
1. Кирило СІРЕНОК, гр. ПЦБ-20-1мн (вихід до півфіналу конкурсу); 
2. Валерій ДУНДА, гр. ПЦБ-20-1мн. (вихід до півфіналу конкурсу); 
3. Аліна ЯКОВЛЕВА, гр. ПЦБз-19 (заохочувальний приз). 

  
- Переможець 1-го етапу (міжвузівського) Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. ( будівництво та цивільна інженерія (січень 
2022 р.) 

1. Вікторія ГОЛУБЄВА, гр. ПЦБ-19-4п. 
 

- Переможець 1-го етапу Всеукраїнської студентської  олімпіади з 
опору матеріалів (серед студентів 3-го курсу ПДАБА) (14 лютого 2022 р). 

1. І місце -  Вікторія ГОЛУБЄВА, гр. ПЦБ-19-4п. 
2. ІІ місце -  Аліна ЗІНЧЕНКО, гр. ПЦБ-20-1; 
 
- Переможці Всеукраїнської Олімпіади з будівельної механіки (1тур, 

31.01.22 р.): 
1. І місце -  Вікторія ГОЛУБЄВА, гр. ПЦБ-19-4п; 
2. ІІ місце -  Велі БЕКІРОВ, гр. ПЦБ-19-4п; 
3. ІІІ місце -  Олександр КОБЕЦЬ, гр. ПЦБ-19-1. 

Переможці олімпіади з нарисної геометрії. 
Учасників -21 (чол.) із них переможців – 4 особи:  
ІІ місце -  Юлія ВЕРШКОВА, гр. ПЦБ-21-4п; 
ІІІ місце -  Єва АФАНАСЬЄВА гр. ПЦБ-21-1;  
ІІІ місце -  Павло ПАНАЙОТ, гр. ПЦБ-21-3; 
ІІІ місце -  Королева М. гр. ПЦБ-21-4п. 
Переможці олімпіади з англійської мови. 
Учасників -23 (чол.) із них переможців – 2 особи:  
ІІІ місце -  Софія БІЛИЦЬКА, гр. ПЦБ-21-3; 
ІІІ місце -  Денис МАНДЖАРА, гр. ПЦБ-21-4п. 
 
Переможці олімпіади іноземної мови (французька секція). 
Учасників -19 (чол.) із них переможців – 3 особи:  
ІІ місце -  Анна МІНЧУК, гр. ПЦБ-21-4п; 
ІІ місце -  Леонід КЛЕЙМЕНОВ, гр. ПЦБ-21-4п; 
ІІІ місце -  Вікторія ЗАЇЧЕНКО, гр. ПЦБ-21-4п. 



 
Переможці олімпіади з теоретичної механіки: 
Учасників -22 (чол.) із них переможців – 2 особи:  
І місце -  Остап БОЛХОВЕЦЬ, гр. ПЦБ-20-2; 
ІІ місце -  Юлія ВЕРШКОВА, гр. ПЦБ-21-4п. 
 
Переможці олімпіади з опору матеріалів: 
Учасників -4 (чол.) із них переможців – 4 особи:  
І місце -  Остап БОЛХОВЕЦЬ, гр. ПЦБ-20-2; 
ІІ місце -  Юлія ВЕРШКОВА, гр. ПЦБ-21-4п; 
ІІІ місце -  Вікторія ГОЛУБЄВА, гр. ПЦБ-19-4п; 
ІІІ місце -  Олексій ЛИСАКОВ, гр. ПЦБ-20-1. 
В звітному році 7 осіб молодих вчених приймали участь у науково-

популярному заході «Ніч Молодіжної науки - 2022» при МОН: 
1. Віталій ГУСЄВ, аспірант, науковий керівник: проф. Тетяна 

НІКІФОРОВА,  (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій); 
2. Марк БЕРДНИКОВ, аспірант, науковий керівник: проф. Світлана 

ШЕХОРКІНА,  (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій); 
3. Антон СМИРНОВ, аспірант, науковий керівник: проф. Микола 

САВИЦЬКИЙ, (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій); 
4. Владислав НАУМОВ,  науковий керівник: проф. Ігор СОКОЛОВ 

(організації і управління будівництвом); 
5. Костянтин ВЕРЕМЄЄВ, аспірант, науковий керівник: проф. Ігор 

СОКОЛОВ (організації і управління будівництвом); 
6. Дмитро БЕЗВЕРХИЙ, гр. ПЦБ-20-1мн; 
7. Віра ЖУРАВЛЬОВА, (ПЦБ-20-1мн). 

 
ІІ форум академічної спільноти «Освіта в умовах війни. Виклики та 

шляхи подолання».  
 

1. Віталій ГУСЄВ, аспірант, науковий керівник: проф. Тетяна 
НІКІФОРОВА,  (кафедра  залізобетонних і кам’яних конструкцій) 

 
Член комісії з етики і доброчесності ДВНЗ ПДАБА 
1. Зінченко А., гр. ПЦБ- 20-1; 
2. Кирило КЛЕЦОВ., гр.  ПЦБ-20-2. 
 
Участь студентів у виконанні держбюджетної роботи. 
1. Марія ГОНЧАРОВА, гр. ПЦБ-20-3. 
 

Отримання патенту на корисну модель «Мобільний будівельний 3D-
принтер» (для Місяця) (у співавторстві). 

1. Марія ГОНЧАРОВА, гр. ПЦБ-20-3. 
 



На сайті академії ПДАБА висвітлено результати наукових робіт 2-ох 
студентів «Будівельного» факультету , зокрема: 

1. Катерина МАРТИНЕНКО, гр. ПЦБ-20-1мн., робота із розвитку 3Д друку 
(09.03.2021р.), керівник доц. Олександр КОНОПЛЯНИК, (кафедра  
залізобетонних і кам’яних конструкцій). 

2. Дмитро ЖУК, гр. ПЦБ-20-1мн.:  
- «Застосування новітнього обладнання-крок до поліпшення якості 

бетонних сумішей» (23.06.2021р.); 
-  «Експериментальні дослідження якості бетонних сумішей, виготовлених 

на сучасному бетонозмішувачі марки «Айріх»» від 21.10.2021р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: URL: https://pgasa.dp.ua/news/eksperymentalni-
doslidzhennya-yakosti-betonnyh-sumishej-vygotovlenyh-na-suchasnomu-
betonozmishuvachi-marky-ajrih/керівник доц. Конопляник О.Ю. (кафедра  
залізобетонних і кам’яних конструкцій). 

2.1. Участь у Міжнародних, Всеукраїнських та вузівських наукових 
конференціях, конкурсах, форумах, круглих столах.   

У 2021-2022 н.р. студенти та аспіранти «Будівельного» факультету брали 
участь та були доповідачами на 49-ти Міжнародних, Всеукраїнських та 
вузівських наукових конференціях, конкурсах, форумах, круглих столах в 
Україні та за її межами, зокрема: 

 
№ 
з/п 

Назва заходу ПІБ студента, № групи 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Участь у Х студентській науково-

практичній конференції «Українська 
культура: вчора, сьогодні, завтра: до 30-
річчя незалежності України» 27 вересня 
2021 р., (результат участі – сертифікат 
учасника та публікація тез). 

 Афанасьева Є., гр. ПЦБ-21-1; 
 Льога А., гр. ПЦБ-21-1;   
 Бондаренко А., гр. ПЦБ-21-2; 
 Ворона С., гр. ПЦБ-21-2; 
 Абад А., гр. ПЦБ-20-4п; 
 Юнаш Є., гр. ПЦБ-19-4п. 

2. Публікація тез доповідей у рамках 
Міжнародній науковій конференції 
студентів і молодих учених 
«Modern Technologies: 
Improving the Present and Impacting the Fut
ure» Український державний університет 
науки і технологій, 25.11.2021., 
(результат участі – сертифікат учасника 
та публікація тез). 

 
 Бурчак П., гр. ПЦБ 20-4п; 
 Копацька С., гр. ПЦБ 20-4п. 

 

3. ХІХ Міжнародна студентська наукова 
конференція «Інженер ІІІ тисячоліття», 
місце проведення м. Дніпро, ДНУЗТ 
(2021р.), (результат участі – сертифікат 
учасника та публікація тез).  

 Сіренок К. О., ПЦБ-20мн; 
 Макаренко О., гр. ПЦБ-20-2мп. 

4. XІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Проблеми та 

 Балан О., гр. ПЦБ-20-1мн. 
 

https://pgasa.dp.ua/news/eksperymentalni-doslidzhennya-yakosti-betonnyh-sumishej-vygotovlenyh-na-suchasnomu-betonozmishuvachi-marky-ajrih/
https://pgasa.dp.ua/news/eksperymentalni-doslidzhennya-yakosti-betonnyh-sumishej-vygotovlenyh-na-suchasnomu-betonozmishuvachi-marky-ajrih/
https://pgasa.dp.ua/news/eksperymentalni-doslidzhennya-yakosti-betonnyh-sumishej-vygotovlenyh-na-suchasnomu-betonozmishuvachi-marky-ajrih/


перспективи розвитку сучасної  науки в 
країнах Європи та Азії». 30 листопада 
2021 р., (результат участі – сертифікат 
учасника та публікація тез). 

5. Участь у II Міжнародній науково-
практичній конференції «НАУКОВІ 
ТРЕНДИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО 
СУСПІЛЬСТВА» (Україна, м. 
Запоріжжя, 03.12.2021р.)., (в рамках 
участі було опубліковано тези доповіді). 

 
 Костюкова М., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Галясовський В., гр. ПЦБ-20-1мн. 

6. ХІIІ міжнародна наукова-практична 
конференція «Ефективні організаційно-
технологічні рішення та 
енергозберігаючі технології в 
будівництві», місце проведення м. 
Дніпро (2021 р.), результат участі – 
публікація. 

 Макаренко А., гр. ПЦБ-20мн. 

7. Міжнародна науково-технічна 
конференція «Структуроутворення та 
руйнування композиційних будівельних 
матеріалів та конструкцій, місце 
проведення м. Одеса (08-09.04.2021 р.), 
результат участі – публікація тез. 

 Костюкова М., гр. ПЦБ-20-1мн. 
 

8. Участь у ІІІ науково-практичній 
конференції молодих вчених 
«Інтелектуальна власність в Україні: 
проблеми та перспективи розвитку в 
інформаційному суспільстві», 8-9 грудня 
2021р., (результат участі – сертифікат 
учасника та публікація тез). 

 Муха А., гр. ПЦБ- 21-мп; 
 Рахманін О., гр. ПЦБ- 21-1мп; 
 Вороніна М., гр. ПЦБ- 21-3мп; 
 Гавриленко В., гр. ПЦБ- 21-3мп; 
 Соломенчук Є., гр. ПЦБ- 21-3мп; 
 Токар А., гр. ПЦБ- 21-3мп; 
 Толстих А., гр. ПЦБ- 21-3мп. 

9. Участь у I Всеукраїнська студентська 
наукова конференція «Науковий простір: 
аналіз, сучасний стан, тренди та 
перспективи» (Україна, м. Дніпро, 
10.12.2021р.)., (в рамках участі було 
опубліковано тези доповіді). 

 
 Галясовський В., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Костюкова М., гр. ПЦБ-20-1мн. 

 

10. I Міжнародна науково-теоретична 
конференція «Scienceofxxicentury: 
development, 
maintheoriesandachievements»  стаття на 
тему «Екологічна будівля: зелена 
покрівля» м. Хельсенки., (результат 
участі – сертифікат учасника та 
публікація тез). 

 Журавльова В., гр. ПЦБ- 20-1мн. 
 

11. ХІ науково-практичній студентській  
конференції з української мови ПДАБА, 
22 листопада 2021 року., (результат 
участі – сертифікат учасника). 

 Зінченко А., гр. ПЦБ-20-1. 
 



12. Участь у I International Scientific and 
Theoretical Conference «FEATURES OF 
THE DEVELOPMENT OF MODERN 
SCIENCE IN THE PANDEMIC’S ERA» 
(Германія, Берлін, 03.12.2021р.), 
(результат участі – сертифікат учасника). 

 Галясовський В., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Костюкова М., гр. ПЦБ-20-1мн. 

 
 

13. Міжнародна конференція - II International 
Scientific and Practical Conference 
«RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI 
DELLA LORO REALIZZAZIONE: 
ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ 
DOMESTICHE»12.11.2021  Болонья, ITA., 
(результат участі – сертифікат учасника). 

 Заїченко В., гр. ПЦБ-18-4п; 
 Кравченко А., гр. ПЦБ-18-4п. 

 

14. Наукова міжнародна конференція 
«Scientific developments: yesterday, today, 
tomorrow», місце проведення Білорусь 
(2021р.) – результат участі – публікація. 

 аспірант Луговська Є.В., науковий 
керівник: проф. Сєдін В. Л. (каф. 
інженерної геології і геотехніки). 

15. ХХIV Міжнародній молодіжній науково-
практичній конференції «Людина і 
Космос», Національний центр 
аерокосмічної освіти молоді імені О.М. 
Макарова, м. Дніпро, 25-27 травня 
2022 р. (самостійно). 

 Гончарова М., гр. ПЦБ-20-3. 
 

16. ПЦБ 20-11Х Міжнародна науково-
практична конференція «INNOVATIONS 
AND PROSPECTS OF WORLD 
SCIENCE» Ванкувер, Канада 2022. Тема 
статті «Сучасний підхід до проектування 
вхідних груп багатоповерхових 
житлових будинків». 

 Логвінов О., гр. ПЦБ- 20-1. 
 

17. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ - XXXV 
Міжнародна наукова інтернет-
конференція «Гуманітарний простір 
науки: досвід та перспективи», ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 
Григорія Сковороди», 30 травня 2022 
року 

 Леонова М., гр. ПЦБ-20-1. 

18. Дистанційної науково-практичної 
конференції студентів і молодих вчених 
«Наука і техніка: перспективи ХХ1 
століття» у  ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури». 

 Гайдай К., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Головач М., гр. ПЦБ- 21-1мн; 
 Мамонов О.,  гр. ПЦБ- 21-1мн; 
 Нечипоренко П., гр. ПЦБ- 21-1мн; 
 Правоторова Н., гр. ПЦБ- 21-4п; 

 
19. 1Х Міжнародна науково-практична  Зінченко А., гр. ПЦБ- 20-1. 



конференція «INNOVATIONS AND 
PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 
Ванкувер, Канада 2022.  

 

20. Наука і техніка: перспективи ХХІ 
століття : Міжнародна науково-
практична конференція (Дніпро, ДВНЗ 
ПДАБА 24 березня 2022 р.). 

 Кравець А., гр. ПЦБ- 21-1мн; 
 Леонова М., гр. ПЦБ 20-1; 
 Зінченко Д., гр. ПЦБ-20-2; 
 Майленська А., гр. ПЦБ-21-2мп; 
 Варакута А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Горбонос А., гр. ПЦБ-20-4п; 
 Міллер Є., гр. ПЦБ-21ст. 

21. Дистанційна науково-практична 
конференція студентів і молодих вчених 
«Наука і техніка: перспективи ХХ1 
століття» у  ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури». 
 

 Леонова М.. гр. ПЦБ 20-1; 
 Клецов К., гр. ПЦБ-20-2; 
 Сидорко В., гр. ПЦБ-20-2; 
 Муха А., гр. ПЦБ-21мп; 
 Соломенчук Е., гр. ПЦБ-21мп; 
 Бабошко М., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Корольова А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Яременко В., гр. ПЦБ-21-4п. 

22. ПЦБ-20-21Х Міжнародна науково-
практична конференція «INNOVATIONS 
AND PROSPECTS OF WORLD 
SCIENCE» Ванкувер, Канада 2022. Тема 
статті «Сучасний підхід до проектування 
вхідних груп багатоповерхових 
житлових будинків». 

  Штанько Д.., гр. ПЦБ-20-2. 

23. Х Міжнародна науково-практична 
конференція з архітектури 
INNOVATIONS AND EDUCATION: 
PROBLEMS AND PROSPECTS».  
 

  Штанько Д.., гр. ПЦБ-20-2. 
 

24. Дистанційна науково-практична 
конференція «Наука і техніка. 
Перспективи XXI століття», Дніпро, 
ПДАБА, 24 березня 2022 р. 

 Юнаш Є., гр. ПЦБ-19-4п. 

25. I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-
ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 27 
травня 2022 Стокгольм, SWE 

  Сидорко В., гр. ПЦБ-20-2. 

26. III Міжнародна наукова конференція 
«Науковий простір: Актуальні питання, 
досягнення та іновації», м. 
Хмельницький, 13 травня 2022 р.  
(опублікованя тез). 

  Штанько Д.., гр. ПЦБ-20-2. 
  

27. 1Х Міжнародна науково-практична 
конференція «INNOVATIONS AND 
PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 
Ванкувер, Канада 2022. 

 
 Сидорко В., гр. ПЦБ-20-2. 

28. Всеукраїнська науково-практична  



конференція з міжнародною участю 
«Фізична культура в університетській 
освіті: інновації, досвід та перспективи 
розвитку в умовах сучасності»: (Дніпро, 
11 травня 2022р.). 

 Нікітін А., гр. ПЦБ-20ст; 
 Рожко Н., гр. ПЦБ-21ст; 
 Сітра М., гр. ПЦБ-20-4п. 

29. VIII Всеукраїнської студентської 
науково-методичної інтернет-
конференції «Неолімпійський Спорт: 
Історія, Проблеми Управління та 
Система Підготовки Спортсменів». 
Дніпро, 2022. 

 Заболотній А., гр. ПЦБ 20-2; 
 Микало В., гр. ПЦБ-20-3; 
 Ляшенко С., гр. ПЦБ-20-4п. 

 
 
 
 

30. V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з проблем економіки 
інтелектуальної власності: Київ, 27 
травня 2022 р. 

 Муха А., гр. ПЦБ-21мп. 
  

31. VI Міжнародна науково-практична 
конференція SCIENTIFIC COLLECTION 
INTERCONF «SCIENTIFIC 
COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY 
RESEARCH» - Гамбург, Німеччина, 26-
28 січня 2022 

 Леонова М., гр. ПЦБ-20-1. 

32. V Міжнародна науково-практична 
конференція «TRENDS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE», Анкара, 
Туреччина, 8-11 лютого 2022 р., 
(СЕРТИФІКАТ). 

 Леонова М., гр. ПЦБ-20-1. 

33. Регіональна науково-практична 
конференція присвячена Всесвітньому 
дню води (ДДАЕУ, 2 червня 2022 р.), 
(СЕРТИФІКАТ). 

 Варакута А., гр. ПЦБ-21-4п . 
 

34. II Міжнародна науково-практична 
конференція: SCIENTIFIC GOALS AND 
PURPOSES IN XXI CENTURY 19-20 
січня 2022, Seattle, USA, 
(СЕРТИФІКАТ). 

 
 Голубєва В. гр.  ПЦБ 19-4п. 

 

35. ХІХ міжнародної науково – практичної 
конференції «Інноваційні технології в 
будівництві, цивільній інженерії та 
архітектурі» (м. Чернигів, 12 – 19 
вересня 2021 р.). 

 аспірант, Гусєв В. 
науковий керівник: проф. 
Нікіфорова Т. Д (каф. 
залізобетонних і кам’яних 
конструкцій). 

36.   
КОНКУРСИ 

37.. ІІ Всеукраїнський Конгрес УСЛ 
(українська студентська ліга)- з питань  
самоврядування).м. Львів, Облрада, 
міська рада, Львівський  Нац унів ім. 
Франка, (результат участі – сертифікат 

 Балан О., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Журавльова В., гр. ПЦБ- 20-1мн. 

 
 



учасника). Публікація у співавторстві зі 
студентом. 

38 Участь у Всеукраїнській конкурсній 
програмі «Кращий студент України – 
2021», у номінації «Кращий студент-
науковець України» (листопад 2021 
року)., (результат участі – сертифікат 
учасника). 

 Голубєва В., гр. ПЦБ-19-4п. 
 
 

39. Участь у архітектурному конкурсі STEEL 
FREEDOM, вихід до півфіналу конкурсу, 
(результат участі – сертифікат учасника). 

 Дунда В., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Сіренок К., гр. ПЦБ-20-1мн. 

 
40. Конкурс серед студентів архітектурних, 

будівельних та інженерних 
спеціальностей - GO Buildit., (результат 
участі – сертифікат учасника). 

 Дунда В., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Сіренок К., гр. ПЦБ-20-1мн. 

 

41. Всеукраїнського конкурс студентських 
наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному 
році. (Шифр «Зелене будівництво») 
«Використання ІІ тур сучасних 
технологій озеленення у будівництві. 
Аналіз та оцінка ефективності зелених 
насаджень на фасадах біопозитивних 
будівель» у ДВНЗ ПДАБА 123. 
Технології захисту навколишнього 
середовища, Київ, КНУБА 

 Леонова М., гр. ПЦБ-20-1. 

42. ІІ тур Всеукраїнського конкурс 
студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2021/2022 
навчальному році. Галузь ОХОРОНА 
ПРАЦІ (Шифр «Шум і торгівля») 
ХНАДУ 

 Леонова М., гр. ПЦБ-20-1. 

43. Участь у вузівському турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі «Будівництво та 
цівільна інженерія» зі спеціальності 
«Промислове та цивільне будівництво». 

 Бекіров В., гр. ПЦБ 19-4п 
 

44. Участь у другому турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності Математика та статистика. 
Прикладна математика (механіка) 

 Заварикін Д., гр. ПЦБ-20-3. 
 

45. Участь у другому турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
галузі знань «Механічна інженерія», 
секція «Прикладне матеріалознавство і 
технології конструкційних 
матеріалів»,(діагностика матеріалів і 

 Кобець О. М., гр. ПЦБ-19-1. 
 



конструкцій). Сумський державний 
університет, 2022р. 

46. Участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт з архітектури. 

 Штанько Д., гр. ПЦБ-20-3.  

47. 
 

Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з галузі знань 191 
«Архітектура та будівництво», 2022р. 

 Леонова М., гр. ПЦБ 20-1; 
 Харлампієв Т., гр. ПЦБ-20-3; 
 Шевченко Є., гр. ПЦБ 20-3. 

48. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за 
спеціальністю 49. «Гендерні 
дослідження» та відправлена у 
Херсонський державний університет. 

 Голубєва В., гр.  ПЦБ 19-4п; 
 Харлампієв Т., гр. ПЦБ-20-3; 
 Шевченко Є., гр. ПЦБ 20-3. 

49. Обласний конкурс проєкта «Молоді 
вченні - Дніпропетровщини» 

 аспірант, Гусєв В. 
науковий керівник: проф. 
Нікіфорова Т. Д (каф. 
залізобетонних і кам’яних 
конструкцій); 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ 
50. Участь у науково-дослідній роботі 

«Розвиток наукових основ будівельних 
технологій створення житлового модуля 
місячної бази», за фінансуванням 
Єврокомісії. 

 Сіренок К., гр. ПЦБ-20-1мн. 
 

51. Участь у науково-дослідній роботі 
«PRECEPT - A novel decentralized edge-
enabled PREsCriptivE and ProacTive 
framework for increased energy efficiency 
and well-being in residential buildings», за 
фінансуванням МОНУ. 

 Дунда В., гр. ПЦБ-20-1мн; 
 Сіренок К., гр. ПЦБ-20-1мн. 

 

52. Участь у науково-дослідній роботі 
«Розвиток наукових основ будівельних 
технологій створення житлового 
модуля». 

  Дунда В., гр. ПЦБ-20-1мн. 
 

53. Участь у виконанні держбюджетної 
роботи «Розвиток наукових основ 
будівельних технологій створення 
житлового модуля Місячної бази». 

 Гончарова М., гр. ПЦБ-20-3. 
 
 

54. Захист науково-дослідницької роботи 
на засіданні наукового гуртка «Наука у 
фізичному вихованні та спорті» 21 
квітня 2022 року. 

 Заболотній А. , гр. ПЦБ-20-2. 
 

СТАТТІ 
55. Вісник ПДАБА  Афанасьева Є., гр. ПЦБ-21-1;  

 Вершкова Ю., гр.  ПЦБ-21-4п. 
56. Proceedings of the 2nd International 

Scientific and Practical Conference 
«Scientific Goals and Purposes in XXI 

 Голубєва В., гр. ПЦБ-19-4п. 
 



Century» (January 19-20, 2022) at Seattle, 
USA 

ГУРТКИ 
57.  Студентський 

науковий гурток: «Проблеми гендерної 
рівності в архітектурно-будівельній 
галузі». 

 
 Зінченко А., гр. ПЦБ-20-1 
 Лук’яненко О., гр. ПЦБ-19-2; 

 
 

58. Участь у науковому гуртку каф. 
Архітекттури. 

 Заїченко В., гр. ПЦБ-18-4п; 
 Кравченко А., гр. ПЦБ-18-4п. 

59. Науковий гурток VІІІ Всеукраїнська 
студентська науково-методична 
конференція з міжнародною участю: 
«Неолімпійський спорт: історія, 
проблеми, управління та система 
підготовки спортсменів» м. Дніпро, 
ПДАФКС у 2022 році. 

 
 Заболотній А., гр. ПЦБ-20-2; 
 Ляшенко С., гр. ПЦБ-20-4п. 

 
 
 

60. Студентський науковий гурток «Твоє. 
Подорожі неосяжним: українотворчі 
студії» до Дня гідності й свободи, 24 
листопада 2021 року. 

 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Зінченко А., гр. ПЦБ-20-1 
 Лук’яненко О., гр. ПЦБ-19-2; 
 Сидорка О., гр. ПЦБ-20-2. 

61. Науковий гурток «Простір слова», 
присвяченого  відзначенню 
Європейського дня мов, 20 вересня 
2021р. 

 Лук’яненко О., гр. ПЦБ-19-2; 
 Стельмашенко О., гр. ПЦБ-20-2; 

 

62. Науковий гурток «Простір слова», 
організованому як науково-практичний 
семінар  на матеріалі творчого доробку 
Григорія Сковороди«Гармонійне 
існування людини в соціумі – міф чи 
реальність?», 06 грудня 2021 року. 

 Бабошко М., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Варакута А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Манжара Д., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Наконечна П., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Правоторова А.,  гр. ПЦБ-21-4п; 
 Соломаха Д., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Шапа Г., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Балан О., гр. ПЦБ-20-1мп; 
 Галясовський В., гр. ПЦБ-21мн; 
 Журавльова В., гр. ПЦБ-21мн; 
  Костюкова М., гр. ПЦБ-21мн. 

63. Студентський науковий гурток каф. 
БМВтаК. 

 Шевченко Є., гр. ТБК-19. 
 

64. Круглий стіл з нагоди відзначення 
Всеукраїнського Дня відповідальності 
людини, 08 листопада 2021 року. 
 

 

 Бабошко М., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Варакута А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Манжара Д., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Правоторова А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Соломаха Д., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Шапа Г., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Яременко В., гр. ПЦБ-21-4п. 

65. Гурток: «Резонанс».  Королева М., гр. ПЦБ-21-4п; 



 Шапа Г., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Яременко В., гр. ПЦБ-21-4п. 

66. Об'єднане засідання наукових гуртків 
«Простір слова» й «Твоє», присвяченого  
Дню захисників і захисниць України, 
Дню Українського козацтва, Дню 
створення Української повстанської 
армії і дню святої Покрови Пресвятої 
Богородиці, 12 жовтня 2021 року. 

 Зінченко А., гр. ПЦБ-20-1; 
 Стельмашенко О., гр. ПЦБ-20-2; 
 Бабошко М., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Правоторова А., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Соломаха Д., гр. ПЦБ-21-4п; 
 Яременко В., гр. ПЦБ-21-4п. 

67. Студентський науковий гурток  (кафедра 
ТБВ), дві доповіді. 

 Гончарова М., гр. ПЦБ-20-3. 
 

68. Науковий гурток «Твоє. Цикл 
подорожей неосяжним: українотворчі 
студії» «Студії з українського етногенезу 
та етнопсихології», 31 січня 2022 р. 

 Бєлов С., гр. ПЦБ-20-1; 
 Зінченко А., гр. ПЦБ-20-1; 
 Лук’яненко О., гр. ПЦБ-19-2; 
 Стельмашенко О., гр. ПЦБ-20-2. 

69. Студентський науковий гурток «Твоє» 
«Природні ресурси в екобудівництві: 
екосистема українського степу; водні 
ресурси й гідротехнічні споруди», 12 
травня 2022 р. 

 Леонова М.Д., гр. ПЦБ 20-1; 
 Дробан А., гр. ПЦБ-20-1; 
 Харук О., гр. ПЦБ-20-1;  
 Заварикін Д.А., гр. ПЦБ-20-3; 
 Конопльов Е., гр. ПЦБ-20-3; 
 Панченко Д., гр. ПЦБ-20-3; 
 Штанько Д., гр. ПЦБ-20-3; 
 Хорішман М., гр. ПЦБ-21ст. 

70. Науковий гурток «Наука у фізичному 
вихованні та спорті» 21 квітня 2022 
року. 

 Микало В., гр. ПЦБ-20-3; 
 Рожко Н., гр. ПЦБ-21ст; 
 Ляшенко С., гр. ПЦБ-20-4п; 
 Сітра М., гр. ПЦБ 20-4-п. 

ТРЕНІНГ 
71. «Особистий бренд» (результат участі – 

сертифікат учасника). 
 Вершкова Ю., гр. ПЦБ-19-4п; 
 Бабошко М., гр. ПЦБ-19-4п. 

   
 

3. Міжнародна діяльність 
Студенти Будівельного факультету, що навчаються за кордоном 
1. Костюкова Марія, ПЦБ-20-1мн. Навчання в магістратурі у Вищий  

Національній Інженерній школі м. Сент-Етьен, Франція. 
2. Балан Ольга, ПЦБ-20-1мн. Навчання в магістратурі у Вищий  

Національній Інженерній школі м. Сент-Етьен, Франція. 
3. Галясовський Владислав. Навчання в магістратурі у Вищий  

Національній Інженерній школі м. Сент-Етьен, Франція. 
4. Корольова Марія, ПЦБ-21-4п. Каунаський технічний університет. 

Навчання на 1му курсі. 
5. Морозова Ксенія, ПЦБ-20-4. Лінгвистичне стажування в Сен-Леже-ле-

Геретуа, Франція (Saint Leger le Gueretois, France). 
6. Юнаш Євангеліна, ПЦБ 19-4п. Лінгвістичне стажування,  м. Мансак, 

Франція (Mansac, France ). 



7.  Вороніна Маргарита, ПЦБ-21-3мп. Професійне стажування в 
проектному бюро ARCAD, м. Куллонс, Франція (Bureau ARCAD,  Coullons, 
France). 

8. Ларіонова Дар’я, ПЦБ-21-2мп. Навчання, м.Братислава, Словаччина, 
СТУ. 

9. Довбніч Мар’яна, ПЦБ-21-2мп. Навчання, м.Братислава, Словаччина, 
СТУ. 

10.  Ліліцький Артур, ПЦБ-21-3. Навчання, м.Братислава, Словаччина, 
СТУ. 

11.  Заїченко Вікторія, ПЦБ-18-4п. Навчання, м. Тулуза, Національна 
школа архітектури Тулузи, Франція. 

12.  Копацька Світлана, ПЦБ-20-4п. Навчання , м. Клермон-Ферран, 
Національна школа архітектури Клермон-Ферран, Франція. 

13.  Юнаш Євангеліна, ПЦБ-19-4п. Професійне стажування в 
університеті Раєрсона, м. Торонто, Канада. В рамках програми Mitacs. 

14.  Моргун Богдан, ПЦБ-20. Assistant Lecturer в літня школа в 
м.Каунас, Літва. 
 
Міжнародна діяльність представників Будівельного факультету 

1. Зінкевич О.Г. Участь у щорічному Міжнародному тижні з 21 по 28 
листопада 2021 р. у Вищий  Національній Інженерній школі м. Сент-Етьен, 
Франція. 

- 24-25 листопада 2021 р.  читання лекцій на тему «Виклики і 
трансформації урбанізму в контексті пандемії» («Challenges and Transformations 
of Urbanism in the Context of the Pandemic») для студентів 3-4 курсів факультету 
цивільного будівництва (Зінкевич О.Г.). 

- 25 листопада – участь у Ярмарку університетів з метою популярізації 
ПДАБА серед європейських студентів на предмет навчання, проходження 
виробничої практики, різних професійних стажувань та виконання 
дослідницької кваліфікаційної роботи (магістерської). 

2. Участь та подання заявки на фінансування проекту Ерасмус+ на 
проект PROJECT BRIEF (Bridging the gap between university and industry: the 
development of an interdisciplinary Master curricula in Civil Engineering and 
Architecture based on application software and dual learning approach (BRIDGE)). 

3. Лекції та майстеркласи з архітектором з Франції «Архітектура, 
урбанізм та будівництво: проблемно-орієнтоване навчання,  Франція+Україна» 
, цикл онлайн-занять за темою: «Модульні житлові будинки» - архітектор та 
забудовник Жак Шнідервінд (м.Орлеан) - 14.02-25.02. 

4.  Ворк-шоп за темою «Реновація постіндустріальних територій та 
об'єктів» з  архітектором Комітету з архітектури, урбанізму та навколишнього 
середовища Сільвеном Потьє (м.Гере) – Зінкевич О. та Бордун М. 17.03.22- 
30.07.22. 

 
Економічний факультет 

 



1. Про результати роботи НМР факультетів/інститутів в 2021-2022 
навчальному році 

На засіданнях Навчально-методичної ради (НМР) економічного 
факультету протягом року було здійснено розгляд та затвердження ОПП, РП, 
НМК, силабусів. Також здійснювалося розгляд та затвердження гарантів, зміна 
гарантів. Зокрема: 

– затверджено пропозиції щодо призначення гарантом ОПП 
«Девелопмент нерухомості» к.е.н., доцента МОРОЗОВУ Євгенію та ОПП 
«Маркетинг» к.е.н, доцента ЗАХАРЧЕНКО Наталію; 

– змінено гаранта на спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування регіональних 
економічних систем» за ступенем бакалавра з к. держ. упр., доцента КАХОВИЧ 
Олени на к.е.н., доцента Квактун О.О.  та призначено гарантом к. держ. упр., 
доцента КАХОВИЧ Олену гарантом на спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та 
адміністрування» ступеня магістр; 

– затверджено ОПП  
ЗА СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА за спеціальностями:   
051. ОПП «Економіка будівельного бізнесу» та ОПП «Міжнародна 

економіка і бізнес» (навчання українською та англійською мовами); 
071. Облік і оподаткування ОПП «Міжнародний облік та бізнес-

звітність»; 
072. Фінанси, банківська справа та страхування ОПП «Фінансове 

управління бізнесом»;  
073. Менеджмент ОПП «Менеджмент та адміністрування» та ОПП 

«Логістика»;  
075. Маркетинг ОПП «Маркетинг», ОНП «Девелопмент нерухомості» як 

міждисциплінарна з 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;  
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП 

«Підприємницька діяльність»; 
281. Публічне управління та адміністрування ОПП «Управління та 

адміністрування регіональних економічних систем»; 
292. Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародна туристична 

діяльність» (навчання українською та англійською мовами) й ОПП 
«Міжнародна торгівля та інвестування» (навчання українською та англійською 
мовами) 

ЗА СТУПЕНЕМ МАГІСТРА за спеціальностями:  
071. Облік і оподаткування ОПП «Облік і оподаткування»; 
072. Фінанси, банківська справа та страхування ОПП «Фінанси і кредит»; 
073. Менеджмент ОПП «Менеджмент та адміністрування», ОПП 

«Проектний менеджмент», ОПП «Логістика»; 
075. Маркетинг ОПП «Маркетинг»; 
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП 

«Підприємницька діяльність»; 



292. Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародна економіка і 
бізнес» ; 

281 Публічне управління та адміністрування ОПП «Публічне управління 
та адміністрування» 

Розглянуто та затверджено міждисциплінарну освітньо-наукову програму 
«Девелопмент нерухомості» в межах спеціальностей 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» та 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. 

У цьому навчальному році було пройдено акредитацію за бакалаврською 
ОП «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» в 
рамках спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та за 
магістерською ОП «Підприємницька діяльність» (спеціальність 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).  

Також було акредитовано ОНП для третього рівня вищої освіти за 
спеціальністю 051 «Економіка». Умовну акредитацію отримала ОП 
«Підприємницька діяльність» в рамках спеціальності 076. 

2 Стан забезпечення академічної доброчесності при виконанні та 
захисті кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 

Захист кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП 
другого (магістерського) рівня вищої освіти у цьому навчальному році на 
економічному факультеті не передбачено. 

3 Стан забезпечення академічної доброчесності при виконанні та 
захисті кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОПП першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Захист кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОПП 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на кафедрах економічного 
факультету у цьому році у зв’язку з воєнними діями замінено на 
кваліфікаційний екзамен.  

4 Про участь здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 

На базі кафедри фінансів, економіки та підприємництва у 2021-2022 н.р. 
було заплановано проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціалізації «Економіка будівництва» (далі – Конкурс), 
згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. №1457 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у 
додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457». 
Передбачалося, що роботи Конкурсу будуть надані у відповідності з такими 
професійними спрямуваннями: управління ефективністю будівельного бізнесу; 
інноваційний розвиток будівельних підприємств; ціноутворення в будівництві; 
економічні ризики в реалізації будівельних проектів; логістичне забезпечення 
будівництва; циркулярна економіка в будівельній галузі. Для участі у Конкурсі 
було подано 18 робіт з дев’яти вузів України, розташованих у містах Рівне, 



Львів, Суми, Одеса, Київ, Харків,Черкаси, Дніпро, Донбаського регіону. Однак 
внаслідок повномасштабної російської агресії та введення воєнного стану у 
лютому 2022 року проведення Конкурсу було відмінено. 

Студенти економічного факультету протягом року брали активну участь у 
конкурсах, зокрема: 

– Як Covid-19 вплинув на інтернет-маркетинг? “ Scholarship в Україні” 
для студентів ЗВО (спеціальність 075 «Маркетинг»).  

– Всеукраїнський кейс-чемпіонат  від ГО “Кейсерс”. Вирішення кейсу 
“Концепція  молодіжного хабу для школи  18 ім. Дмитра Чернявського у м. 
Бахмут ГО (спеціальність 075 «Маркетинг»).  

2 студенти спеціальності «Облік і оподаткування», 1 студент 
спеціальності «Маркетинг» та 1 студент спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» перемогли  у І турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та ввійшли у другій. 

Студенти спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Закінян Р.А. та 075 «Маркетинг» Ярлік Т. приймали участь у 
конкурсі «Кращий студент-науковець», у якому перше місце отримав студент 
спеціальності 076 Закінян Р.А. 

Також 2 викладачі економічного факультету – Кононова О.Є. та 
Глущенко А.В. приймали участь у конкурсі «Кращий молодий вчений», у 
якому отримали 1 та 2 місця. 

Аспірант кафедри міжнародної економіки Крістіна Дригола увійшла у 
число переможців конкурсу проектів за ініціативою облдержадміністрації та 
отримала 8 місце. Проєкт мав екологічну спрямованість.  

5 Про особливості організації співпраці з роботодавцями для 
забезпечення професійної підготовки та майбутнього працевлаштування 
випускників академії в контексті впровадження дуальної освіти 

На даний час дуальну освіту на економічному факультеті не 
запроваджено. Але в наступному планується. 

Активно проводяться зустрічі студентів з роботодавцями. Потенційні 
роботодавці, фахівці-практики залучаються до викладання лекцій. Проводяться 
тренінги, семінари, воркшопи, які направлені на підвищення hard та soft skills 
студентів як викладачами кафедри, так і зовнішніми фахівцями, експертами 
(“Постановка SMART-цілі, SWOT- аналіз себе як фахівця”, «Резюме – твій 
ключ до job offer» тощо). Студентам надається інформація щодо гарячих 
вакансій, сприяння проходження співбесід. Також здобувачі проходять онлайн-
курси, прослуховують вебінари з підвищення hard  soft та skills на таких 
платформах, як: 

– онлайн платформа «Освітній Хаб міста Києва»; 
– платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»; 
– національна освітня онлайн-платформа «Дія»; 
– онлайн курс «Студія онлайн-освіти ЕdEra». 
Студенти спеціальності «Маркетинг» пройшли освітній онлайн-проєкт: 

Business podcasts марафон від ТОВ ЕПІЦЕНТР-К з можливістю отримання job 
offer. 2 студенти отримали сертифікати з підвищення кваліфікації. 



6 Про підготовку кафедр та факультетів академії до нового 2022-2023 
навчального року 

На кафедрах економічного факультету розроблено план на наступний 
навчальний рік з: 

– навчально-методичної роботи 
– наукової роботи 
– виховної роботи  
– профорієнтаційної роботи 
На засіданнях кафедр здійснюється перегляд ОП, затверджується РП, 

НМК, готуються силабуси.  
У наступному році планується проходження акредитації за ОП 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для магістерського рівня. 
 

Факультет цивільної інженерії та екології 
 
1. Про результати роботи НМР факультетів/інститутів в 2021-2022 

навчальному році 
Всі заплановані засідання навчально-методичної ради факультету ЦІ та Е 

проведено згідно затвердженого плану. 
 
2. Стан  забезпечення  академічної  доброчесності  при  виконанні  та  

захисті кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 
Захисту кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП ЗУК, 

ЦБ та Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти не було. 
 
Захист кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП ВВ 

(один студент Кріль Аліна Петрівна на захист кваліфікаційної роботи на 
з’явився). Всі 6 робіт мають високий рівень оригінальності твору до 15,1%. 

 

№ 
з/п ПІБ 

Перевірка на плагіат, 
https://corp.eu.unicheck.com/ 

відсоток схожості, % 

Рівень 
оригінальності 

твору* 

1 Білаш Данило 
Олександрович 3,1 % Високий 

2 Жефруа Діана Віталіївна 4,9 % Високий 

3 Литвинов Сергій 
Костянтинович 1,3 % Високий 

4 Литвинова Ольга 
Костянтинівна 14,5 % Високий 

5 Парченко Назар Ігорович 15,1 % Високий 
6 Чуприна Надія Сергіївна 7,1 % Високий 

 

https://corp.eu.unicheck.com/


Захист кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються на ОНП ТВК. 3 
роботи мають Високий рівень оригінальності твору до 18,7%. 8 робіт мають 
Задовільний рівень оригінальності твору до 35,3%. 

 
№  
п/п 

ПІБ студента Перевірка на плагіат, 
https://corp.eu.unicheck.com/ 

відсоток схожості, % 

Рівень 
оригінальності 

твору* 
1 Андрух Валерiй 

Володимирович  
24,7 Задовільний 

2 Воронiн Михайло 
Сергiйович  

29,3 Задовільний 

3 Дроздова Яна Сергiївна  32,6 Задовільний 
4 Онищенко Iгор 

Миколайович  
32 Задовільний 

5 Остапчук Анна Олегiвна  26,8 Задовільний 
6 Савенюк Анна Сергiївна  23,8 Задовільний 
7 Самбор Микола 

Миколайович  
28,1 Задовільний 

8  Шайдулова Надiя 
Олександрiвна  

17,8 Високий 

9 Тур Олена Валерiївна  18,7 Високий 
10 Хачко Ангелiна 

Олександрiвна  
35,3 Задовільний 

11 Шевченко Валентин 
Вадимович  

11,2 Високий 

 
3. Про участь здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 

Секція “Цивільний захист”: КР - керівник: д.т.н., проф. Бєліков Анатолій,  
Тема: “Радіаційна безпека ядерних енергетичних реакторів”, студент: група ЦБ-
18 (4 курс бакалавр) Паламарчук Володимир. 

Секція “Цивільний захист”: КР - керівники: к.т.н., доц. Пилипенко 
Олександр, к.т.н., доц. Шаломов Володимир, Тема: “Вплив хлора на організм 
людини та захист від нього”, студенти: група ПЦБ-20-4п (2 курс бакалавр) 
Горбонос Андрій, група ПЦБ-20-2  (2 курс бакалавр) Штанько Дар'я. 

Секція “Цивільний захист”: КР - керівник: асп. Журбенко Валерія, Тема: 
Дослідження і рішення містобудівних проблем на ж/м Перемога”. студентка: 
група АРХ-20-1 (2 курс магістр) Сизько Вікторія, група ПЦБ-20-2 (2 курс 
бакалавр) Сидорка Влад. 

Секція «Охорона праці»: КР - керівник: к.т.н., доц. Пилипенко Олександр 
Тема: “Охорона праці при будівництві в містах “, студент: група ЦБ-18 (4 курс 
бакалавр) Мовчан Ярослав. 

https://corp.eu.unicheck.com/


Секція «Охорона праці»: КР - керівники: к.т.н., доц. Пилипенко 
Олександр, к.т.н., доц. Рибалка Катерина,  Тема: “Питання охорони праці в 
проекті організації будівництва”, студенти: група ЦБ-21мп (1 курс магістр) 
Жила Артем,  група ЦБз-21мп (1 курс магістр) Стрежекуров Юрій. 

Секція «Охорона праці»: КР - керівники: к.т.н., доц. Рабіч Олена, доктор 
філософії Мещерякова Ірина,  Тема: «Методики психічної діяльності людини», 
студенти: група ЦБ-20 (2 курс бакалавр) Садовенко Олег, група ПЦБ-20-1 (2 
курс бакалавр) Зінченко Аліна. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2021-2022 н.р. 
відправлена робота Жефруа Д.В. «Пошук оптимальних варіантів реконструкції 
систем водопостачання» (керівник Шарков В.В.), яка у першому турі посіла 
перше місце. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі  спеціальності 
101 «Екологія», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка»: студ. гр. ЕКО-20 Толоконнікова А. С., тема роботи «Екологічна 
оцінка ступеня небезпеки забруднення р. Капустянка методом біотестування»,  

Студентка гр.ЗУК-19 Антоненкова Анастасія Валеріївна прийняла участь у 
II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 
193 «Геодезія та землеустрій». Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Г.С. 
Ішутіна. 

Студентка гр.ЗУК-19 Антоненкова Анастасія Валеріївна прийняла участь у 
IX Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Молодь: наука та інновації» з доповіддю «Моделювання 
техногенного забруднення земель м. Дніпро», що відбулась в НТУ 
«Дніпровська політехніка» 11-12 листопада 2021р. Науковий керівник – канд. 
техн. наук, доц. Г.С. Ішутіна. Тези доповіді відправлено для опублікування у 
збірнику конференції. 

Участь в І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення МАН 
України, Відділення «Технічні науки», Секція «Екологічно безпечні технології 
та ресурсозбереження», Тема «МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ПАНЕЛЕЙ ОБІГРІВУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ СИСТЕМИ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДИНКУ» учень 11 класу СЗОШ №33 Петренко 
Богдан, керівник Голякова Ірина, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОВК та ТГП. 
(фіналіст) 

Участь в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення МАН 
України, Відділення «Технічні науки», Секція «Екологічно безпечні технології 
та ресурсозбереження», Тема «МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ПАНЕЛЕЙ ОБІГРІВУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ СИСТЕМИ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДИНКУ» учень 11 класу СЗОШ №33 Петренко 
Богдан, керівник Голякова Ірина, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОВК та ТГП. 
(диплом за участь). 



4. Про особливості організації співпраці з роботодавцями для 
забезпечення професійної підготовки та майбутнього працевлаштування 
випускників академії в контексті впровадження дуальної освіти 

Кафедра БЖД у навчальній роботі тісно співпрацює з потенційними 
роботодавцями випускників спеціальності 263 «Цивільна безпека». Для 
реалізації принципів дуальної освіти кафедрою укладені угоди про співпрацю з 
Головним управлінням у Дніпропетровській області Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України, Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області, Дніпропетровським науково-дослідним інститутом 
судових експертиз та низкою виробничих підприємств. 

На основі цих договорів у вищезазначених організаціях і підприємствах 
проводиться виробнича практика студентів денної форми навчання та надається 
доступ до інформаційної бази у період переддипломної практики студентам 
заочної форми навчання. 

Для формування практичних навичок у студентів з дисциплін 
професійного циклу, а саме: «Організація та проведення аварійно-рятувальних 
робіт», «Пожежна безпека», «Цивільний захист» та інших, на базі підрозділів 
Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Дніпро проводяться 
практичні заняття студентів з виконанням завдань на діючих тренувальних 
майданчиках (наприклад, відпрацювання використання вогнегасників різного 
типу, опанування методик інспектування пожежного режиму об’єкту та ін.). 

З цією ж метою, до навчального процесу на кафедрі залучені, як 
сумісники, виробничі кадри, а саме, у якості доцента на кафедрі працює к.т.н. 
Кульбач А.А., який є Начальником Головного управління у Дніпропетровській 
області Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 

На основі угоди з Дніпропетровським науково-дослідним інститутом 
судових експертиз студенти магістерського рівня підготовки та 4-го курсу 
бакалаврського рівня залучаються у якості дублера у проведенні виїзних 
експертних обстежень місць пожеж, та нещасних випадків на виробництві. 

Навесні 2022 року кафедрою БЖД укладена попередня домовленість на 
проведення навчальної практики студентки другого курсу спеціальності 263 
«Цивільна безпека» на підприємстві м. Рьє-Вольвестр, Департамент Верхня 
Гаронна, Франція. 

Для забезпечення професійної підготовки та майбутнього 
працевлаштування кафедра екології та охорони навколишнього середовища 
активно співпрацює з ТОВ НВП «Центр екологічного аудиту та чистих 
технологій»; Департамент природних ресурсів та екології в 
Дніпропетровській області Мінприроди України. 

Для проходження виробничої практики по кафедрі АДГЗ складені угоди з 
роботодавцями ФОП Кульбака, ФОП Гудзь, ФОП Проценко, ТОВ «Укр Гео 
Карт», ТВФ «АСТРА» ТОВ, КП «Управління контролю за благоустроєм 
міста» Дніпровської міської ради,  ТОВ «Земельний розвиток», ФОП 
Кошеленко Є.О.  для забезпечення професійної підготовки та майбутнього 
працевлаштування випускників академії в контексті впровадження дуальної 

https://dp.dsp.gov.ua/
https://dp.dsp.gov.ua/


освіти. Виробнича практика проводиться он-лайн з використанням 
дистанційних технологій на базі TEAMS, та очно на підприємствах.  

Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки співпрацює з 
ТОВ «Хімічна фабрика «Основа», ТОВ «Базис Н», ТОВ «Дніпроводпроект», 
ТОВ «ІР ДНЕПР», КП «Дніпроводоканал», ТОВ «АВД ТРЕЙД», 
ТОВ «ГЕОМЕТРІЯ-С» для забезпечення професійної підготовки здобувачів 
освіти та майбутнього працевлаштування.  

На сьогоднішній день розглядається можливість навчання здобувачів 
освіти за ОП «Водопостачання та водовідведення» за дуальна формою. 

Кафедра ОВК та ТГП : Договори про співпрацю та взаємодію у 
підготовці фахівців ТГПВ підготовлені для укладання з АТ Дніпрогаз та 
Climatech. Ведуться переговори з іншими фірмами та підприємствами щодо 
співпраці у підготовці студентів. 

Крім того, здобувачі за ОП «Водопостачання та водовідведення» та 
«ТВК» приймають участь в різноманітних семінарах від роботодавців для 
підвищення професійного рівня, наприклад, Академія HERZ «Рішення HERZ 
для систем водопостачання» (01.06.2022 р.), «Гідравлічний розрахунок систем 
опалення із застосуванням ПЗ Audytor CO» (08.06.2022 р.), «Комплексні 
рішення для швидкого монтажу систем опалення та водопостачання» 
(15.06.2022 р.), «Система труб та фітингів HERZ-pipefix & HERZ-line» 
(22.06.2022 р.). 

 
5. Про підготовку кафедр та факультетів академії до нового 2022-2023 

навчального року 
Кафедра безпеки життєдіяльності веде підготовку до нового 2022-2023 

навчального року, а саме: 
- розробляються робочі програми; 
- оновлюються навчально-методичні комплекси, які будуть розміщені в 

корпоративному хмарному середовищі MS 365 електронних НМК; 
- проводиться робота з наповнення віртуального читального залу ПДАБА; 
- активізувалась профорієнтаційна робота у навчальних закладах; 
- продовжуються ремонтні роботи в аудиторіях кафедри. 
Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки готується до 

нового навчального року 2022-2023. В аудиторіях кафедри здійснюється 
необхідний точковий поточний ремонт, оновлюються стенди. Лабораторія 
кафедри (ауд. 012а, 012б) готується для проведення аудиторних занять зі 
здобувачами освіти в умовах військового стану. Підготовлена та подана 
службова записка для облаштування цих аудиторій всім необхідним. 

Кафедру Екології та охорони навколишнього середовища підготовлено до 
2022-2023 навчального року. Відремонтовано оргтехніку, заправлені картриджі, 
придбано лабораторний посуд для проведення лабораторних робіт з дисципліни 
«Біоекологічні аспекти геологічного середовища», «Фітомеліорація», 
«Ґрунтознавство», «Загальна екологія та неоекологія». Створено кафедральну 
бібліотеку наукової літератури та методичних вказівок (в електронному та 
паперовому вигляді) за дисциплінами, які викладаються на кафедрі. 



 
На кафедрі АДГЗ ведуться роботи з підготовки до нового 2022-223 

навчального руку, оновлюються робочі програми навчальних дисциплін, 
проводиться поточний ремонт аудиторного фонду, плануються випуск нових 
методичних вказівок по дисциплінам,  складається звіт кафедри за 2021-2022 
начальний рік. 

Кафедра ОВК та ТГП виконується підготовка до початку занять 1 
вересня 2022 року аудиторії 168, 169а, 169б. Оновлюються робочі програми 
навчальних дисциплін 

 
Архітектурний факультет 

 
Навчально-методична робота на факультеті здійснювалася згідно з 

планом. Всі рекомендації НМР академії розглядалися на НМР факультету та 
своєвчасно доносилися до завідувачів кафедр. 

На засіданнях НМР факультету затверджувались освітні програми. 
Обговорювались результати перевірки кваліфікаційних робіт на 

академічних плагіат. Всі роботи відповідали вимогам чинного положення. 
Активізувалась академічна мобільність студентів. 
 

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 
 
Навчально-методична робота на факультеті здійснювалася згідно з 

планом. Всі рекомендації НМР академії розглядалися на НМР факультету та 
своєчасно доносилися до завідувачів кафедр. 

На засіданнях НМР факультету затверджувались освітні програми. 
Обговорювались результати перевірки кваліфікаційних робіт на 

академічних плагіат. Всі роботи відповідали вимогам чинного положення. 
 
 

Навчально-науковий інститут  
 
Навчально-методична робота на факультеті здійснювалася згідно з 

планом. Всі рекомендації НМР академії розглядалися на НМР факультету та 
своєчасно доносилися до завідувачів кафедр. 

Кафедри завершують підготовку річних звітів про готовність до нового 
2022-2023 навчального року. 


