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Стратегія розвитку 
Енерго - інноваційного 

хабу м. Дніпро
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
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Привіт ! Ми команда ДніпроХаба !
В нас є молода та амбітна команда…
Ми маємофундамент для розвитку …
Є потенціал та окремі досягнення… 
Є проєкти, які впроваджуємо зараз… 
Є плани на майбутнє…
і головне,  є МЕТА !



Стати незалежною інституцією - унікальним 
інформаційно - консультаційно - навчально -

практичним центром в сфері енергоефективності для 
різних груп населення, який маючі сучасне 

обладнання, кваліфікованих фахівців та інноваційні 
європейські навчальні матеріали і технології надає 

повний комплекс послуг з енергетичної 
ефективності в Придніпровському регіоні

― Енерго-інноваційний хаб м. Дніпро

МЕТА ЕНІНХАБУ
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Освітня діяльність

Стратегічні напрямки діяльності ДніпроХабу

Наукова діяльність

Практична діяльність

Соціальна діяльність
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• підготовка магістрів за освітньо-науковою та освітньо- професійною програмами

“Енергоаудит та енергоефективність в будівництві” (Спеціальність: 192. Будівництво та
цивільна інженерія)

• підготовка (перепідготовка) професійних фахівців, які задовільнять всім вимогам
українського бізнесу (професійна підготовка та атестацію осіб, які мають намір провадити
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем);

• підготовка енергоаудиторів для роботи з фондом енергоефективності;
• організація тренінгів з енергетичної ефективності для представників влади, бізнесу та

територіальних громад;
• участь в групах по розробці (вдосконаленню) нормативно-технічної документації в сфері

енергоефективності;
• співпраця на рівні школи – ПТУ - технікуми - ЗВО;
• залучення до освітнього процесу представників бізнесу та влади

Освітня діяльність
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02
• науково-дослідні роботи в сфері енергоефективного будівництва для студентів і аспірантів;
• науковий супровід проєктів підвищення енергетичної ефективності для бізнеса та

муніципалітету;
• участь в міжнародних грантах (HORIZONT 2020) та держбюджетних тематиках

енергоефективності;
• розвиток міжнародних відносин з інституціями, що пов’язані з розвитком

енергоефективності (наприклад, зGIZта енерго-інноваційними хабами Литви та Алжиру)

Наукова діяльність
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Практична діяльність03
• створення правової інституції «Енерго-інноваційний хаб ПДАБА», наприклад громадської

організації;
• створення інструментальної лабораторії Хабу, для чого необхідно провести метрологічну

повірку обладнання Енерго-інноваційного хабу та отримати сертифікати (свідоцтва) про
калібрування з терміном дії не менше 5 років, що виданий лабораторією акредитованою
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO17025;

• участь в тендерах стосовно енергетичної ефективності будівель;
• проведення комплексних інструментальних енергоаудитів;
• сертифікація будівель;
• розробка проектно-конструкторської документації проєктів підвищення

енергоефективності та термореновації;
• створення онлайн платформи в сфері енергоефективності для надання консультативних

послуг для всіх груп стейкхолдерів;
• активна співпраця з бізнес-партнерами (проведення промислового енергоаудиту);
• створення робочої групи для виконання госпдоговорних робіт
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04
• Створити сайт Енерго-інноваційний хаб ПДАБА - онлайн платформи в сфері

енергоефективності для надання консультативних послуг для всіх груп стейкхолдерів;
• стати осередком новітніх знань і місцем демонстрації новітніх матеріалів, технологій та

обладнання в сфері енергоефективності (створення відкритої демо-зони енергоефективності);
• стати платформою для навчальних та просвітницьких заходів в сфері енергоефективності;
• центром знайомства та комунікації роботодавців
та потенційних працівників (проведення конференцій,
семінарів,майстер-класів).
• розповсюдження досвіду проєкту GIZ
(створення енерго-інноваційних хабів в інших містах);
• розвиток спільної співпраці з органами влади
(спільні проєкти з Департаментом інноваційного
розвитку Дніпровської міської ради)

Соціальна діяльність



КРОКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМКУ

Monday

Створення
сайту Хабу

Tuesday

Створення
лабораторії

хабу

Wednesday

Робота
курсів

підвищення
кваліфікації

Thursday Friday

Створення
правової
інституції
Хабу

Робота по
просуванню
діяльності
Хабу в
регіоні
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Науковий потенціал

Сильні сторони Енерго - інноваційного 
хабу м. Дніпро

Тісна співпраця з бізнес
партнерами Хабу і академії

Практичний досвіт

В ПДАБА більш 20 років успішно
існує наукова школа
енергоефективності

Людський ресурс

Працюємо в будівельній сфері
на всіх ланках та включаючи
роботу над нормативними
будівельними документами

Регіон

Локація Бізнес партнери

Придніпровський регіон має
великий потенціал розвитку

Академія знаходиться в
центральній частині м. Дніпра, 
є обладнанні приміщення та
лабораторії

Тісна співпраця з школами, ПТУ, 
ЗВО, громадами
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This is our Team!

Олена КовальЄвгенЮрченкоМарина Ляховецька-
Токарєва

Менеджер Енерго—
інноваційного хабу
ПДАБА

Керівник Енерго—
інноваційного хабу
ПДАБА

Менеджер Енерго—
інноваційного хабу
ПДАБА

+ вс і зацікавлені енергетичною 
ефективністю в Академії та регіоні
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https://pgasa.dp.ua/eih/
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Facebook HUB Contacts
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Thank you!
Do you have any questions?

yurchenko678@gmail.com
+380504879173

https://pgasa.dp.ua/eih/

mailto:yurchenko678@gmail.com
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