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Українська академія друкарства (далі УАД), вищий навчальний заклад IV 

рівня акредитації, готує фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та 

наукові кадри для видавничо-поліграфічної, пакувальної галузей, мережі 

розповсюдження друкованої продукції, електронних засобів масової 

інформації, інших галузей економіки України та інших держав. Випускники 

академії безпосередньо формують соціально-культурний та інформаційний 

простір України, працюють у видавництвах, редакціях періодичних видань, на 

радіо і телебаченні, в рекламних організаціях, на поліграфічних підприємствах, 

які виготовляють видавничу (газети, журнали, книги тощо) та невидавничу 

продукцію (пакування, етикетки, цінні папери і документи суворої звітності, 

географічні карти, марки, конверти тощо), на підприємствах з виготовлення 

поліграфічних матеріалів, в організаціях розповсюдження друкованої продукції 

(книготорги, книгарні, бібліотечні колектори, книжкові бази тощо), у СКБ та на 

заводах поліграфічного машинобудування, підприємствах інших галузей. 

Серед випускників академії: 7 лауреатів Державної премії України ім. Т. Г. 

Шевченка, 8 народних художників України, 58 заслужених діячів мистецтв 

України та заслужених художників України, заслужених діячів науки і техніки 

України, заслужених працівників освіти України. 

До складу академії входять: 4 факультети з 20 кафедрами; Львівський 

поліграфічний коледж УАД;  центр післядипломної освіти; підготовче 

відділення; обчислювальний центр; бібліотека; идавництво «Українська 

академія друкарства»; навчальний відділ; науково-дослідна частина з 

відповідними науковими лабораторіями та відділом аспірантури і 

докторантури; адміністративно-господарська частина; спеціалізована вчена 

рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій за двома 

спеціальностями; відділ міжнародних зв'язків; навчально-демонстраційний 

центр поліграфічних технологій і обладнання, відділ інформаційного 

забезпечення. 

Академія має 5 навчально-лабораторних корпусів, 2 студентські 

гуртожитки, необхідну спортивну базу та об'єкти соціально-культурного 

призначення. Навчальні лабораторії УАД обладнані сучасною поліграфічною 

та офісною технікою. Сучасні комп'ютерні технології студенти академії мають 

можливість вивчати в 25 комп'ютерних класах, оснащених новітніми 

комп'ютерами з необхідним програмним забезпеченням.  

УАД постійно удосконалює свою матеріально-технічну базу. Знання з 

комп'ютерних технологій студенти отримують у спеціалізованому 

комп'ютерному центрі, а також у навчальних комп'ютерних класах при 

кафедрах академії, що об'єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет.  

Наукова бібліотека оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, 
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електронним каталогом видань та має достатній бібліотечний фонд, до якого 

входять найсучасніші підручники та посібники, авторами багатьох із яких є 

науково-педагогічні працівники УАД. В академії функціонують кабінети 

книгознавства та редакторської майстерності, де, крім навчального процесу, 

здійснюється презентація нових книжок та проводяться зустрічі з 

письменниками й видавцями. У 2014 році створено спеціалізований 

структурний підрозділ « Освітній центр Autodesk».  

УАД здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавр, спеціаліст, магістр; а також перепідготовку і підвищення кваліфікації 

за такими напрямами по 17 спеціальностях за 7 галузями знань: 

 0202 Мистецтво; 

 6.020205, 7.02020501, 8.02020501 Образотворче мистецтво; 

 0303 Журналістика та інформація; 

 6.030302 Реклама та зв’язки з громадськістю; 

 6.030303, 7.030303, 8.030303 Видавнича справа та редагування;  

 0305 Економіка та підприємництво; 

 6.030509, 7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит;  

 6.030507, 7.03050701, 8.03050701 Маркетинг; 

 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства;  

 6.030510, 7.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність;  

 0505 Машинобудування та матеріалообробка; 

 6.050502, 7.05050201, 8.05050201 Технологія машинобудування;  

 6.050502, 7.05050206, 8.05050206 Машини і технологія пакування;  

 6.050502, 7.05050317, 8.05050317 Поліграфічні машини і автоматизовані 

комплекси;  

 0502 Автоматика та управління; 

 6.050202, 7.05020201, 8.05020201 Автоматизоване управління 

технологічними процесами;  

 6.050202, 7.05020202, 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва;  

 0515 Видавничо-поліграфічна справа; 

 6.051501, 7.05150103, 8.05150103 Комп’ютерні технології та системи 

видавничо-поліграфічних виробництв;  

 6.051501, 7.05150101, 8.05150101 Технологія друкованих видань; 

 6.051501, 7.05150102, 8.05150102 Технологія електронних 

мультимедійних видань; 

 6.051501, 7.05150105, 8.05150105 Технологія розробки, виготовлення та 

оформлення паковань; 
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 6.051501, 7.05150104, 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних 

виробництв;  

 0201 Культура; 

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність. 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

 У 2014 році основна увага всіх підрозділів УАД була зосереджена на 

питаннях підвищення якості освіти через удосконалення навчальних планів, 

покращення навчально-методичного забезпечення, запровадження сучасних 

методів контролю якості освіти, використання в  навчальному процесі 

результатів науково-дослідних розробок, оснащення лабораторій сучасним 

обладнанням та комп’ютерною технікою. Значна увага приділялась 

імплементації основних положень Закону України «Про вищу освіту» в 

організацію навчального і наукового процесів  академії. Продовжувалась 

робота з інтеграції академії в європейський освітянський і науковий простір. 

 У 2014 році академія успішно пройшла акредитацію з 15-ти 

спеціальностей за IV рівнем акредитації, а спеціальність  «Товарознавство і 

комерційна діяльність» акредитована за ІІІ рівнем. Уперше пройшли  

акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», спеціальність  

«Реклама та зв’язки з громадськістю», та ліцензування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» з двох спеціальностей «Реклама» і «Зв’язки з 

громадськістю». Академію було акредитовано за IV рівнем акредитації в 

цілому. 

 Ліцензовано освітню діяльність з надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти з підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) з ліцензованим обсягом прийому  60 осіб та з 

підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади з 

ліцензованим обсягом прийому 100 осіб. За результатами акредитації та 

ліцензування отримано нову ліцензію з наступними ліцензійними обсягами: за 

ОКР «бакалавр» – денна форма навчання – 1010 осіб, заочна форма навчання – 

640 осіб; за ОКР «спеціаліст» – денна форма навчання – 742 особи; заочна 

форма навчання – 502 особи; за ОКР «магістр» – денна форма навчання – 243 

особи; заочна форма навчання – 113 осіб. 

 У 2014 році продовжувалась робота над удосконаленням державної 

складової стандарту освіти в частині внесення змін в напрямки підготовки та 

назв спеціальностей у галузі знань «Видавничо-поліграфічна справа». В МОН 

України та Мінпраці України надані обґрунтування щодо внесення до галузі 

знань «Видавничо-поліграфічна справа» два напрямки підготовки: «Видавничо-

поліграфічні та мультимедійні технології» і «Видавничо-поліграфічний 

дизайн» з переліком спеціальностей, назви яких відповідають сьогоденню. 

Академія підготувала і подала у МОН України пакет документації з  

ліцензування двох спеціальностей: управління фінансово-економічною 

безпекою за ОКР «магістр»  та дизайн друкованої продукції за ОКР «бакалавр». 
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В академії розпочалася робота з імплементації Закону України «Про вищу 

освіту», створена робоча група, що займається внесенням необхідних змін до 

навчальних планів, Статуту академії, Положень, які регламентують діяльність 

усіх підрозділів. 

Продовжувався процес адаптації до визначених вимог  системи 

електронного тестування знань Open Test. На сьогодні створений банк складає 

більше ніж 3000 завдань та понад 10000 варіантів відповідей до них. З 

допомогою системи проведено більше 14000 сеансів тестування. Досвід 

використання системи підтвердив, що з її застосуванням можна якісно 

оцінювати знання студентів з будь-якої дисципліни, чи то природничої, чи 

гуманітарної. Продовжувалася робота з удосконалення програмного 

забезпечення, яке використовується в навчальному процесі. Академія є 

учасником програми Dream Spark, що дає можливість використання в 

навчальному процесі новітніх технологій і продуктів Microsoft при мінімальних 

грошових витратах. УАД підписала угоду з фірмою Аuto Desk (США), 

відповідно до якої академія має право безкоштовно використовувати програмне 

забезпечення, призначене для автоматизованого проектування окремих вузлів 

обладнання та розгорток картонного паковання. Для координації роботи  з 

фірмою щодо виконання умов договору в академії створений спеціалізований 

структурний підрозділ «Освітній центр Autodesk». 

Цьогорічна вступна кампанія здійснювалася виключно через Єдину 

державну електронну базу з питань освіти (ЄДБО), яка дозволяла подавати 

абітурієнтам заяву про вступ в електронній формі, забезпечувала контроль за 

подачею заяв. Через інтернет абітурієнт мав можливість слідкувати за 

процесом зарахування до академії. Система використовується для проведення 

всіх наказів на переміщення студентів та рейтингування ВНЗ за певними 

критеріями МОН України. 

У 2014 році до академії для здобуття ОКР бакалавра всього зараховано 

654 особи (у 2013 році – 615 осіб), у тому числі на перший курс прийнято 501 

особу, з них на денну форму навчання зараховано 380 осіб, на заочну форму – 

121 особу. На держбюджетну форму навчання на 1-й курс усього зараховано 

377  осіб, з них 312 – на 1-й курс денної форми навчання, 65 – на 1-й курс 

заочної форми навчання. В цілому обсяги державного замовлення порівняно з 

2013 роком на денну форму зросли на 1%, на заочну форму зменшилися на 

13%. На навчання за контрактом на ОКР бакалавр зараховано 245 осіб, що 

складає 36% від загальної кількості прийнятих, з них 68 осіб – на 1-й курс 

денної форми навчання (у 2013 році – 50) і 7 – на 2-й курс за скороченою 

програмою підготовки. На заочну форму навчання зараховано 170 осіб (в 2013 

році – 141), з них на 1-й курс – 56 осіб, на старші курси – 114 осіб. Для 

навчання за ОКР спеціаліста зараховано: на денну форму навчання –  201 

особу, з них за державним замовленням – 183; на заочну форму навчання – 150 

осіб, з них за державним замовленням – 56 осіб. В цілому на навчання за 

контрактом на ОКР спеціаліста зараховано 115 осіб, що складає 33% від 

загальної кількості зарахованих на ОКР спеціаліста. Для навчання за ОКР 

магістра зараховано відповідно 139 осіб на денну форму навчання, з них за 
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державним замовленням – 102, та 69 осіб на заочну форму навчання, з них за 

державним замовленням – 20 осіб. В цілому на навчання за контрактом на ОКР 

магістра зараховано 88 осіб, що складає 42% від загальної кількості 

зарахованих на ОКР магістра. Загалом у 2014 році до академії зараховано на всі 

ОКР 1213 осіб, з них 448 – за контрактом, що складає 37% від загальної 

кількості зарахованих. До Поліграфічного коледжу УАД зараховано на 

навчання 279 осіб, з них на державну денну форму навчання – 163 особи та 84 

особи на платну форму навчання, 32 особи – на заочну державну форму 

навчання. Таким чином, загальна кількість зарахованих на навчання до академії 

в 2014 році за всіма ОКР та в усі структурні підрозділи становить 1492 особи. 

Загальний випуск по академії склав 1250 осіб, з них: за ОКР «бакалавр» 704, за 

ОКР «спеціаліст» – 350, за ОКР «магістр» – 196. З відзнакою академію 

закінчили 50 осіб. 

Виховна робота зі студентами академії є важливою складовою процесу 

формування фахівців із загальним високим рівнем культури, почуттям 

патріотизму та шанобливого ставлення до культурно-історичної спадщини, 

традицій і звичаїв українського народу. В минулому навчальному році в 

академії з цією метою проведено низку мистецько-літературних, патріотично-

виховних та спортивно-оздоровчих заходів. У рамках Форуму видавців у 2014 

році для студентів та викладачів в академії відбулися презентації книг, зустрічі 

з представниками різних видавництв, письменниками, поетами та 

громадськими діячами України. 

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка відбувається в академії щорічно. 

Студенти виступають на науково-практичних конференціях, присвячених дню 

народження Великого Кобзаря, готують сценічні виступи, змагаються в 

декламуванні Шевченкових поезій, проводять тематичні виставки. 

За звітній період на кафедрі видавничої справи і редагування УАД 

відбулася щорічна всеукраїнська олімпіада з видавничої справи та редагування, 

а також конкурс студентських наукових робіт. 

В академії відбувся традиційний конкурс краси «Міс УАД». Академія 

традиційно відзначила, розвиваючи народні і власні традиції, свято «Різдво 

разом». 

Було проведено щорічну виставку «Графіка. Поступ молодих» у 

художньо-меморіальному музеї О. Кульчицької, де студенти-графіки 

представили свої роботи. Студенти академії організували свято літературного 

читання «Весняні передзвони». З ініціативи викладачів і студентів кафедри 

технології друкованих видань і паковань відбулася зустріч з авторкою книги 

«Експедиція понад смертю» Надією Максимів. В академії відбулася щорічна 

акція «Розмалюй писанку!», спрямована на підтримку українських традицій 

писанкарства. Крім того, студентський клуб організував цікаве і водночас 

неординарне свято, присвячене Дню матері та народним забавам, пов’язаним із 

Пасхою.  

У 2014 р. вагомими здобутками відзначилися й наші студенти-

спортсмени. На чемпіонаті України з аеробіки команда УАД виборола І місце, а 

також стала бронзовим призером Кубку України. Студентка академії Гусяк 
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Ірина Степанівна стала срібним призером ХХVII Всесвітньої літньої 

універсіади в Казані (РФ). На «Універсіаді Львівщини – 2014» спортсмени 

академії взяли участь у 13-ти видах спорту і в загальному рейтингу серед 16-ти 

ВНЗ області зайняли почесне третє місце, отримавши кубок. В академії 

успішно проведені щорічні Кубки Ректора з баскетболу, футболу, аеробіки, 

армреслінгу. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукова та науково-технічна діяльність в академії здійснюється 

відповідно до законів України  «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 

науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів та статуту 

академії. Наукові дослідження координуються «Державною програмою 

розвитку книговидання та преси», галузевими науково-технічними програмами. 

Як провідний науковий центр видавничо-поліграфічного комплексу 

України академія концентрує свій науковий потенціал на таких пріоритетних 

напрямах:  

- удосконалення організаційного забезпечення наукової та науково-

технічної діяльності; 

- розширення міжнародного науково-технічного співробітництва; 

- вдосконалення науково-видавничої діяльності; 

- інтеграція науки і виробництва;  

- удосконалення системи підготовки науково-педагогічних кадрів; 

- підтримка і нові форми роботи з обдарованою молоддю. 

Особливу увагу в академії приділяють пріоритетним напрямам, які 

визначені постановою КМ України № 942 від 7 вересня 2011 р., а саме: 

- наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-

технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

- технології та засоби захисту інформації; 

- розробка і вдосконалення поліграфічного устаткування та 

технологічних процесів для поліграфічної промисловості; 

- проблеми розвитку особиcтості, суспільства, демографія та 

соціально-економічна політика; 

- нові речовини та  матеріали. 

Ефективне використання наукового потенціалу  дозволяє отримати 

вагомі наукові та науково-технічні результати, забезпечити якісну підготовку 

фахівців вищої кваліфікації. У 2014 році науковцями УАД виконувалося: 

-  3  держбюджетні теми на загальну суму 514,1 тис. грн.; 
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-  2  госпдоговірні теми на суму 49,0 тис. грн., на замовлення державних 

і приватних підприємств,  у тому числі другий рік поспіль виконується 

міжнародний проект з Республікою Словенія ««Дослідження технологій 

нанесення шрифту Брайля та створення програмно-апаратного забезпечення 

для оцінки якості його відтворення»  на суму 35,0 тис. грн. 

Продано в Республіку Польща 2 ліцензійні угоди на суму 33,5 тис. грн.  

Усі науково-технічні розробки захищені 25 патентами України на 

винахід, подано 29 заявок на видачу охоронних документів. 

Велика увага в академії приділяється підготовці кадрів вищої 

кваліфікації. В аспірантурі академії за 10 спеціальностями навчалося 54 

аспіранти, в докторантурі – 3 докторанти. 

В академії успішно працювала спеціалізована вчена рада по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.05.01 «Машини 

і процеси поліграфічної промисловості» та 05.13.06 «Інформаційні технології». 

Працівниками УАД у 2014 році захищено 1 докторську і 10 кандидатських 

дисертацій. Ефективність аспірантури склала 45%. 

Студенти, аспіранти і науковці академії є стипендіатами стипендій 

Президента України, КМ України, Голови облдержадміністрації для відомих і 

молодих вчених. 

Академія є видавцем таких фахових періодичних наукових збірників і 

журналів, як: науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа» 

(виходить з 1964 р.), науково-технічний збірник «Наукові записки» (виходить з 

1999 р.), збірник наукових праць «Комп'ютерні технології друкарства» 

(виходить з 1996 р.), збірник наукових праць «Квалілогія книги» (виходить з 

1996 р.). 

Науково-педагогічними працівниками академії видано 5 підручників, 39 

навчальних посібників та 16 монографій (одна монографія видана за кордоном, 

Ольштин, Польща); опубліковано 711 наукових статей у фахових вітчизняних 

та зарубіжних виданнях. 

У рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних 

Sсорus  академія займає 65 місце серед усіх ВНЗ України. 

УАД активно брала участь у виставковій діяльності, а саме  у 32 

міжнародних та вітчизняних виставках, семінарах, конференціях. За 

результатами участі у цих виставках отримано 28 дипломів та медалей. У 2014 

році значні успіхи досягнуті в студентській науковій роботі, до якої залучено 

483 студенти. За участь у всеукраїнських та міжнародних заходах зі 

студентської наукової роботи  21 студент нагороджений медалями, грамотами 

та дипломами. Студенти опублікували 214 наукові статті, з них 199 –  

самостійно. 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2014 році успішно проводилась міжнародна діяльність. Академія 

розвивала співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, передусім  

Німеччини, Польщі, Хорватії, Словаччини, Бельгії, Болгарії, Сербії, Румунії, 

Литви та Латвії. 

У рамках підписаних угод викладачі та студенти академії мали 

можливість стажуватися в іноземних навчальних закладах, проходити 

виробничу практику на закордонних поліграфічних підприємствах, брати 

участь у міжнародних проектах та конференціях. В академії навчається 51 

іноземний студент.  

Ректор проф. Б. В. Дурняк та проректор Я. М. Угрин у березні 2014 року 

провели переговори з керівництвом Педагогічного університету в Кракові 

(Польща), в результаті яких була підписана угода про співпрацю (визначені 

координатори  від обох закладів і сьогодні відбувається її реалізація). У березні 

2014 року для ознайомлення з роботою академії мистецтв LISAA  доцент Н. Й. 

Дядюх-Богатько здійснила відрядження у Париж (Франція), були обговорені 

напрями співпраці. Завідувач кафедри книгознавства та комерційної діяльності 

О. В. Антоник і доц. Н. Н. Зубко у квітні 2014 року взяли участь у конференції 

у м. Кєльце (Польща). 

Група студентів на чолі з завідувачем кафедри фізвиховання Г. Г. 

Лапшиною та головою студентського профкому Л. Л. Тупичак виступили на 

щорічному  молодіжному міжнародному фестивалі у м. Кросно (Польща). На 

сьогодні налагоджена тісна співпраця із університетом у м. Кросно. 

Результатом візиту ректора проф. Б. В. Дурняка та проректора Я. М. 

Угрина у Мюнхен (Німеччина) стало підписання угоди з Українським вільним 

університетом та проведення переговорів про співпрацю з Мюнхенським  

технічним університетом, де відбулося ознайомлення з їх матеріально-

технічною базою. У рамках спільного проекту проректор з НР В. З. Маїк та ст. 

викл. кафедри іноземних мов О. С. Чорна у червні 2014 року для спільного 

виконання робіт здійснили візит до Люблянського університету (Словенія). 

Результатом угоди з польським Інститутом поліграфії і паперу 

Лодзинської політехніки (Польща) став обмін студентами між нашими 

навчальними закладами. У рамках цього договору дев’ять студентів УАД з 

викладачем кафедри іноземних мов Г. М. Кімак спершу відвідали Інститут 

папєрніцтва м. Лодзі, а згодом приймали делегацію з восьми студентів з цього 

інституту в м. Львові та нашому ВНЗ. 

Викладач кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції 

доцент Б. М. Ружак взяв участь у роботі ХХІ Міжнародного мистецького 
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фестивалю-пленеру, який проводився наприкінці вересня – на початку жовтня у 

м. Сніна (Словаччина). Ректор УАД Б. В. Дурняк і проректор Я. М. Угрин 22–30 

жовтня 2014 року взяли участь у щорічній міжнародній конференції 

східноєвропейських ВНЗ та поліграфічних підприємств  InPEQ у м. Загреб (Хорватія) 

та підписали угоду про співпрацю з Загребським технічним університетом. У рамках 

цього візиту взяли участь у конференції, присвяченій презентації нових 

лабораторій фірм XEROX і CANON у Варшавській політехніці, обговорили 

можливості співпраці між академією та цими фірмами, а також провели переговори з 

представниками вищої школи управління у м. Варшава ( Польща). Одним із основних 

предметів переговорів з вищими навчальними закладами Європи була подальша 

співпраця для покращення мобільності студентів та, як наслідок, отримання 

подвійних дипломів, що в подальшому стане пріоритетом у співпраці з іноземними 

ВНЗ. 

Щороку підписані угоди про міжнародну співпрацю дають усе більше 

реальних результатів з обміну студентів та викладачів, проведення спільних 

наукових досліджень, конференцій та інших заходів, участь в яких бере щоразу 

більша кількість викладачів та студентів академії. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

У 2014 році продовжувалася робота з покращення матеріально-технічної 

бази академії. Особлива увага приділялася тепло- та водопостачанню з 

використанням енергозберігаючих технологій, а також побутовим умовам 

проживання в гуртожитках УАД.   

У студмістечку на вулиці Підголоско завершено ремонт теплотраси і 

водопроводу. В гуртожитках проведено промивку системи опалення.  

Відремонтовано покрівлю студентського клубу та гуртожитку № 1, у якому  

відремонтовано ще й коридори, сходові клітки та житлові кімнати з заміною 

117 дверей та кухні. Кухні обладнані новими електроплитами та замінено вікна 

на металопластикові. На першому поверсі введено в експлуатацію 2 блоки для 

гостей академії. У гуртожитку № 3 також відремонтовані всі кухні з заміною 

вікон та електроплит. У коридорах проведена часткова заміна балконних 

дверей на металопластикові. Кухні укомплектовані необхідним обладнанням.  

Для покращення водопостачання гуртожитків завершуються роботи з 

монтажу додаткових резервуарів води та систем її підкачування. В 

навчальному корпусі на вулиці Підголоско, 19 проведено капітальний ремонт 

внутрішнього водопроводу, що забезпечило цілодобове водопостачання, а 

також здійснено поточний ремонт системи теплопостачання. Виконано 

частковий ремонт коридорів і фасаду. Розпочато роботу з утеплення потокових 
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аудиторій. Замінені вікна на металопластикові  в 6-ти аудиторіях. Розпочаті в 

2014 році роботи продовжуватимуться і в наступному році.  

Закуплено 60 сучасних комп’ютерів та моніторів, а також інше 

периферійне обладнання для лабораторій академії. Матеріально-технічну базу 

навчального процесу вдалося кардинально покращити, придбавши всю техніку, 

якою був оснащений навчально-демонстраційний центр фірми Гейдельберг. 

Для кафедри технології додрукарських процесів придбано кольоровий  

фотовивідний пристрій.  

У 2014 році з метою оздоровлення студентів та викладачів академії було 

виділено 42 путівки. Для здешевлення вартості путівок було виділено 64 тисячі 

гривень.  

Витрати за звітний 2014 рік по УАД (у т. ч. ЛПК) становили: 

по бюджетному фінансуванню – 45547026 грн., у тому числі 

- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 28951143 грн.; 

- стипендія – 12767343 грн.; 

- комунальні витрати – 1877246,00 грн.; 

- матеріали, харчування, одяг дітей-сиріт – 1951288 грн.; 

по позабюджетних коштах – 14525000 грн., у тому числі 

- заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 7910100 грн.; 

- поточний ремонт, послуги, інвентар, матеріали – 2574600 грн.; 

- капітальний ремонт – 542000 грн.; 

- обладнання та бібліотечний фонд – 120000 грн.; 

- комунальні витрати – 3203300 грн.; 

- відрядження – 109000 грн. 

Станом на 01.01.2015 року заробітна плата працівникам і стипендія 

студентам академії виплачені повністю, заборгованості по комунальних 

послугах немає. Протягом 2014 року виплачені кошти науково-педагогічним та 

педагогічним працівникам УАД на оздоровлення згідно зі ст. 57 Закону  «Про 

освіту». 

Умови колективного договору між адміністрацією академії та трудовим 

колективом у 2014 році виконані.  

 


