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Звіт  

ректора Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

Кравця Василя Анатолійовича 

про результати виконання умов контракту, Статуту навчального закладу, 

показників ефективності використання державного майна, видання підручників, 

посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері 

діяльності навчального закладу. 

 

І. Об’єктивні дані. Кравець В.А. – доктор технічних наук, професор, 1956 року 

народження (62 роки).  

ІІ. Виконання п. 6 Контракту від 04 червня 2015 року №І-104 по пунктах: 

6.1 Підготовка фахівців згідно стандартам вищої освіти. 

Основними напрямами діяльності ДонНАБА, як переміщеного ЗВО, в 2018 році 

були:  

- збереження академії як самостійної одиниці в освітньому полі України;  

- розбудова на новому місці (м. Краматорськ) матеріальної бази, 

поліпшення організації освітнього процесу, створення потужного 

навчального, наукового та практичного центру підготовки будівельників 

(в подальшому – Північного філіалу ДонНАБА);  

- інтеграція навчального процесу у європейський освітній простір згідно 

Закону України «Про вищу освіту». 

Всім випускникам рівнів бакалавр та магістр видавалися додатки до дипломів 

європейського зразку. 

Високий рівень підготовки підтверджується досягненнями студентів у 

престижних конкурсах.  

У 2018 році у міжнародних конкурсах були нагороджені студенти:  

- Василенко О.В. і Карпов В.С. (гр. ПЦБ-67мп) – 5 (призове) місце у 

Міжнародному конкурсі професійної майстерності «Knauf MGK 2018 Ukraine»  
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за професією монтажник гіпсокартонних конструкцій серед команд  навчально-

практичних центрів КНАУФ (м. Івано-Франківськ);  

- Комолова С.О., архітектура, бакалавр, диплом I ступеня у номінації 

«Громадські будівлі і споруди». Міжнародний XXVII огляд-конкурс дипломних 

проектів випускників архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів 

(м. Полтава). 

- Татаренко І.В., архітектура, бакалавр, диплом I ступеня у номінації 

«Громадські будівлі і споруди». Міжнародний XXVII огляд-конкурс дипломних 

проектів випускників архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів 

(м. Полтава); 

- Шутько А.Ю., архітектура, бакалавр, диплом II ступеня у номінації 

«Громадські будівлі і споруди». Міжнародний XXVII огляд-конкурс дипломних 

проектів випускників архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів 

(м. Полтава); 

- Лахонько Ю.Е., архітектура, магістр, диплом II ступеня у номінації 

«Громадські будівлі і споруди». Міжнародний XXVII огляд-конкурс дипломних 

проектів випускників архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів 

(м. Полтава); 

- Лахонько Ю.Е., магістр, диплом Національної спілки архітекторів України в 

рамках цього ж конкурсу за магістерську роботу: «Принципи і прийоми 

архітектурно-планувальної організації еко-готелів»;  

- Рахуба А.В. (ЕП-25) – 1 місце у першому етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Шевченка; 

- Рахуба А.В. (ЕП-25) – 1 місце у першому етапі Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика.  

Студенти–магістранти Жмихова Вероніка Русланівна та Скубко Юрій 

Володимирович  (напрям «Будівництво та цивільна інженерія») у 2018 році 
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захистили дипломи магістрів в Португалії в Політехнічному університеті м. 

Лейрія у рамках програми подвійних дипломів.  

Всього в міжнародних конкурсах та програмах були задіяні 17 студентів, з 

яких 9 були нагороджені. 

      У 2018 році у всеукраїнських конкурсах були нагороджені студенти: 

- Попаденко А.О. (МГБ-18м) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі 

«Винахідницькі і раціоналізаторські проекти еколого-натуралістичного 

напряму» у рамках міжнародного конкурсу «Енергія і середовище»; 

- Попаденко А.О. отримав 2 грамоти за високі показники та творчі здобутки у 

другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності; 

- Павліщев А.О. – 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Галузеве машинобудування», якій проходив у 

Київському національному університеті будівництва і архітектури; 

- Марісенков Ю. П. – заохочувальна грамота за інноваційне рішення у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Галузеве машинобудування», якій проходив у Київському національному 

університеті будівництва і архітектури;  

- Габріель А.І. (Екол-22) – 1 місце у Всеукраїнській акції «Птах року»;  

- Кріклій Поліна, (Ар-41а) (1 курс), диплом І ступеня у номінації «Рисунок/етюд 

з натури». IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих 

вчених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті 

професійної освіти». (Полтавський національний технічний університет); 

- Афанасьєв Григорій, (Ар-41а) (1 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова.; 

- Тараско Олександр, (Ар-40а) (3 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова.; 
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- Лахонько Юлія, (Ар-36м) (6 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова.; 

- Антипова Вікторія,  Ар-39б (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Афанасьев Григорій Ар-41а (2 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Болтенко Лілія, Ар-39а (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Забродіна Софія, Ар-42б (1 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Кропива Олександр Ар-39а (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Кубрак Ростислав Ар-40б (3 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Мілінтеєєва Ольга Ар-39б (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Пуліна Анна Ар-39б (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного конкурсу 

«Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Сікан Вікторія Ар-40б (3 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Скалянська Олеся Ар-40а (3 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Суков Артур Ар-40б (3 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного конкурсу 

«Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Тараско Олександр Ар-39 (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова; 

- Тулупова Анастасія Ар-39а (4 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова. 

- Шмоніна Олена Ар-38м (5 курс) фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова.; 
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- Шутько Аліна Ар-38м (5 курс) . фіналіст Всеукраїнського благодійного 

конкурсу «Архітектор-2018». Проводився фондом Бориса Колеснікова.   

 Всього у всеукраїнських заходах приймали участь 47 студентів, з яких 22 

отримали нагороди. 

6.2 Підвищення кваліфікації працівників.  

У спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук в 2018 році було захищено 2 дисертації:  

- Савченко Наталя Панасівна захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук на тему «Регулювання графіка 

навантаження електричних мереж за допомогою споживача-регулятора з 

кінетичним енергонакопичувачем» (05.14.02 – електричні станції, мережі і 

системи) у спеціалізованій вченій раді К.64.050.06 НТУ «Харківський 

політехнічний інститут» (м. Харків); 

- Єщенко Марина Георгіївна захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток довузівської 

підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних 

закладах України (друга половина ХХ століття» (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки) у спеціалізованій вченій раді К18.053.01 

Мелітопольського державного педагогічного інституту ім. Богдана 

Хмельницького (м. Мелітополь).  

 Докторські дисертації в 2018 році не захищалися. Вчені звання професора 

та доцента в 2018 році не присвоювалися.  

Викладач ДонНАБА в 2018 році пройшла стажування за кордоном - Чумак 

Олена Олександрівна (м. Катовіце, Республіка Польща. 29 січня – 16 квітня 2018 

р. Тема – «Інноваційні технології  в освіті»).  

З 29.01 по 30.06.2018 року 32 викладача ДонНАБА пройшли підвищення 

кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАН України (каф. 
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філософії і освіти дорослих, м. Київ). Форма навчання очно-заочна, 7 кредитів. 

Викладачі получили свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

 В 2018 році в ДонНАБА проходили стажування 3 викладача Донбаського 

державного педагогічного університету (м. Слов’янськ).  

 Працівники ДонНАБА залучалися у 2018 році до роботи спеціалізованих 

наукових рад з захисту дисертацій як офіційні опоненти:  

- Кравець Василь Анатолійович, д.т.н., проф. – офіційний опонент на захисті 

дисертації Ткаченко Т.М. на здобуття наукового ступеня д.т.н. у спеціалізованій 

вченій раді Д 26.056.05 Київського національного університету будівництва і 

архітектури (м. Київ); 

- Губанов Олексій Володимирович, к. арх., доцент – офіційний опонент на 

захисті дисертації Чуба О.М. на здобуття наукового ступеня к. арх. у 

спеціалізованій вченій раді Д 64.056.02 Харківського національного 

університету будівництва і архітектури (м. Харків). 

6.3. Виконання держзамовлення. 

Державне замовлення виконано не повністю. Результати виконання 

держзамовлення з прийому (в %) у 2015-2018 рр. надані в таблиці. Детальні 

данні наведені у звіті 2-3НК за 2018р. 

 

Освітній рівень 

Денна форма Заочна форма 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Бакалавр, % 24,5  24,0  44,8 68,4 20,5  40,3  44 93,3 

Магістр, %  15,2  34,0  79,6 94,1 18,2  55,2  60 76,9 

 Причини невиконання держзамовлення носять об’єктивний характер і 

пов’язані з надзвичайними обставинами, а саме: 

 1. Втрата електоральної бази. 

Основна маса абітурієнтів ДонНАБА в Макіївці поступала з Донецько-

Макіївської агломерації, де проживало близько 1,7 млн. осіб. Абітурієнти з 
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Півдня Донецької області поступали до Маріуполя у Приазовський державний 

технічний університет (ПДТУ), де є будівельний факультет, а з Півночі 

Донецької та Луганської областей – у Харківський національний університет 

будівництва та архітектури (ХНУБА). 

 Після переміщення до Краматорська практично повністю втрачено 

електоральну базу. Абітурієнти Півдня, як і раніш, поступають до ПДТУ, а на 

Півночі ми конкуруємо із ХНУБА. При цьому населення Півночі Донбасу 

становить близько 0,7 млн. осіб, що значно менше за Донецько-Макіївську 

агломерацію.  

2. Демографічна ситуація.  

Кількість випускників шкіл в 2016, 2017 і 2018 році знижувалася. При 

цьому в Донецькій та Луганській областях спостерігається значне зменшення 

кількості населення, більшими темпами ніж в Україні в  середньому. 

 3. Академія не мала власного гуртожитку. 

Відсутність житла не давала можливості приймати на навчання 

абітурієнтів за межами близьких міст. Наприкінці 2017 року МОНУ передало 

нам на баланс гуртожиток будівельного професійного училища. Ми залучили 

кошти Чеського Агентства Розвитку і 01 листопада 2018 почали капітальний 

ремонт гуртожитку. До 01 вересня 2019 року ми розраховуємо ввести в 

експлуатацію 2/3 гуртожитку (близько 250 ліжко-місць), що вирішить проблему. 

 4. Імідж Краматорська. 

Ми зіткнулися з ситуацією, коли випускники шкіл бажають уїхати з 

Краматорська. У міста затвердилася репутація провінційного містечка, де немає 

перспектив, а рівень вищої освіти нижче, ніж у крупних центрах.  

При цьому ДонНАБА готує будівельні кадри, в яких є гостра потреба. Ми 

вже принесли у Краматорськ понад 11 млн. грн. прямих іноземних інвестицій, 

створили понад 120 робочих місць, навчаємо близько 600 студентів, виконуємо 
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для міста та області господарчих робіт близько 1,0 млн. грн. на рік. Таким 

чином, ДонНАБА працює над зміною іміджу міста, але ми не маємо підтримки з 

боку обласної та міської адміністрації.  

 Не зважаючи на це, ДонНАБА досягла прогресу в виконанні 

держзамовлення у порівняні з 2015-2017 роками. 

6.4 Дотримання ліцензійних умов . 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності в 2018 році 

дотримувалися. 

6.5. Наукова та інноваційна діяльність, міжнародне наукове 

співробітництво. 

У 2018 році виконувалися наукові прикладні дослідження з пріоритетних 

тематичних напрямів у рамках держбюджетних робіт. Обсяг фінансування НДР 

за рахунок видатків загального фонду державного бюджету  склав 200,0 тис. 

грн., в тому числі за  категоріями робіт:  

- фундаментальна робота «Соціально-економічні основи відновлення території 

Донецької області на підставі розвитку будівельної та екологічної складової, як 

запоруки сталого розвитку» (керівник – Точонов І.В. держреєстрація № 

0117U001088). 

Прикладні роботи в 2018 році не виконувалися. 

Виконувалися 21 господарський договір на виконання науково-технічних 

робіт з загальним обсягом фінансування 887,131 тис. грн. 

Фінансові результати за 2015-2018 роки наведено у таблиці.  

Види робіт Обсяг виконання, тис. грн. 

2015 2016  2017 2018 

Держбюджетні  410,7 515,7 414,2 200,0 

 Господарчі  76,6 410,2 1741,0 887,1 
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ДонНАБА приймає участь у міжнародних освітніх проектах та наукових 

програмах Tempus, Erasmus+, RETHINK. У рамках проекту RETHINK діють 

чотири договори подвійних дипломів та один договір щодо академічної 

мобільності викладачів, науковців та студентів із 8 університетами Португалії.  

Чеською Агенцією Розвитку (CzDA) було виділено для ДонНАБА у 2016 

році 3,2 млн. гривень та в 2017 році додатково 0,98 млн. грн на ремонт 

навчального корпусу в Краматорську. Кошти були освоєні у повному обсязі і в 

оговорений термін. Зважаючи на успіх проекту, CzDA в 2018 році виділила 7,0 

млн. грн на ремонт гуртожитку. Капітальний ремонт розпочався 01 листопада 

2018 року. Закінчення проекту – в 2019 році. ДонНАБА прийняла на себе всі 

видатки та роботи щодо створення та погодження проектно-кошторисної 

документації на будівельні роботи.  

29.11.2018 року до ДонНАБА нанесла візит урядова делегація Чехії, до 

складу якої входили сенатори, представники уряду та посол Чехії в Україні. 

Враховуючи позитивний досвід, терміни та якість виконання робіт, досягнута 

принципова домовленість про продовження співробітництва у 2019 році. 

6.6 Одержання конкурентноздатних наукових і науково-прикладних 

результатів. 

В 2018 році проводилася робота з інформаційного просування 

інноваційних досягнень.  

З метою популяризації наукових розробок ДонНАБА з 2015 року видається 

електронний науковий журнал. Протягом 2018 року вийшли чотири онлайн 

випуски, в яких опубліковано 67 статей. Електронний журнал ДонНАБА 

зареєстрований в реєстрі періодичних видань ISSN та у наукометрічній базі 

Ulrich's Periodicals Directory.  

Продаж ліцензій та ноу-хау у 2018 році не було.  

6.7 Захист прав інтелектуальної власності.  

Відомості про винахідницьку діяльність наведені в таблиці  
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Роки 2015 2016 2017 2018 

Подано заявок  1 8 5 7 

Получено 

патентів  
0 4 9 5 

В 2018 р. у винахідницькій роботі брали участь 16 осіб, з яких 3 – студенти.  

6.8 Застосування нових наукових знань при підготовці кадрів з вищою 

освітою. 

Нові науково-технічні знання обов’язково використовуються при 

підготовці кадрів з вищою освітою. У дипломних проектах рівня магістр 

присутні обов’язкові науково-дослідницькі розділи, обов’язковою вимогою є 

наявність наукових публікацій.  

Викладачі постійно відстежують нові розробки у своїй галузі і застосують 

цю інформацію у навчальному процесі.   

6.9 Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти. 

Із об’єктивних причин в 2018 році ДонНАБА не могла забезпечити 

повністю організацію навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти. Причини:  

1.  Нестача матеріальної бази: відсутні власний спортзал, актовий зал, 

лабораторний корпус, гостра нестача медійних пристроїв та 

лабораторного обладнання.  

2.  Нестача кадрів вищої кваліфікації.  

У 2018 році питання нестачі матеріальної бази вирішені шляхом оренди 

спортзалу та актового залу у коледжі та у професійному будівельному училищі 

м. Краматорська. Лабораторні роботи виконуються на базі Дружківського 

житлово-комунального коледжу. Це незручно для студентів (вартість проїзду 

складає 60 грн), а обладнання комп’ютерних класів та лабораторій ДЖКК не 
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повністю відповідає вимогам навчального процесу у ЗВО, але інших варіантів 

в 2018 році ми не мали. 

Значним досягненням є організація реальної виробничої практики на 

спеціалізованих підприємствах Краматорська та Дружківки (міськводоканал, 

проектні підприємства, екологічна інспекція, міськгаз, виробничі будівельні), на 

базі Краматорського вищого будівельного професійного училища, геодезичної 

практики із застосуванням приборів та обладнання Дружківського житлово-

комунального коледжу.  

Згідно договору з CzDA, студенти ДонНАБА беруть участь у ремонтно-

будівельних роботах по капітальному ремонту гуртожитку на платній основі. Це 

також зараховується студентам як виробнича практика. 

Кадрова проблема вирішується поступово шляхом підготовки власних 

кадрів вищої кваліфікації, але для повного вирішення проблеми потрібен час.  

6.10 Дотримання прав та законні інтереси осіб з особливими 

потребами. 

Права та законні інтереси осіб з особливими потребами в ДонНАБА 

дотримуються. 

6.11 Стабільне фінансово-економічне становище. 

Фінансово-економічне становище ДонНАБА у 2018 році було 

нестабільним. З державного бюджету кошти на зарплату та стипендію 

поступали стабільно, але на інші потреби у дуже недостатньому обсязі. 

Спеціальний фонд (освіта) на початок 2015 року був приблизно 1 млн. грн., у 

2016-2017 роках він поступово зменшувався і в 2018 році стабілізувався у межах 

200-300 тис. грн.  

Такий низький рівень фінансових ресурсів та різкі коливання не дають 

можливості стабілізувати фінансовий стан академії та виконувати завдання 

перспективного стратегічного зростання шляхом сталого розвитку. 
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Для стабілізації фінансово-економічного стану академія постійно працює 

над збільшенням кількості студентів, що навчаються за контрактом. Також 

виконуються численні господарчі договори з науково-технічних робіт для 

підприємств та міських громад Донбасу.  

Незважаючи на це, фінансово-економічний стан ДонНАБА ще 

нестабільний. Академії потрібна фінансова допомога.  

6.12 Звітність щодо використання майна. 

Звітність про використання майна подається у зазначені законом терміни 

та у повному обсязі. 

6.13 Дотримання умов колективного договору, статуту. 

Умови колективного договору і статуту у 2018 році дотримувалися. 

6.14 Захист інформації. 

Виконувалися вимоги про захист персональної інформації.  

На виконання указів Президента заблоковані сторінки академії в 

соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники». Академія змінила всі 

електронні адреси з .ru.   

6.15 Дотримання законодавства, вимог Державної фінінспекції та її 

територіальних органів. 

Вимоги фінінспекції та її територіальних органів в 2018 році 

дотримувалися. В березні 2017 року у ДонНАБА пройшла планова перевірка КРУ 

за період 2014-2017 років. КРУ знайшло незначні порушення, які були виправлені 

у ході перевірки. 

6.16 Дотримання вимог державного нагляду у сфері господарської 

діяльності, а також вимог засновника. 

Вимоги державного нагляду у сфері господарської діяльності, а також 

вимоги засновника у 2018 році дотримувалися. 
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6.17 Заходи до вдосконалення управління, зміцнення фінансово-

господарської та трудової дисципліни. 

Значних порушень фінансової та трудової дисципліни в 2018 р. не було. 

6.18 Виконання навчальних планів, дотримання штатно-фінансової 

дисципліни. 

Усі підрозділи ДонНАБА дотримувалися штатно-фінансової дисципліни і 

виконували навчальні плани.  

6.19 Створення належних умов праці. 

У 2015-2016 роках з об’єктивних причин не були створені належні умови 

праці. Тільки після переїзду у жовтні 2016 року до власного корпусу появилася 

можливість надати викладачам та студентам гідні умови. В 2017 році на умовах 

оренди працювали їдальня та магазин канцелярських товарів. В 2018 році ці 

договори було розірвано згідно новий редакції Закону «Про освіту». Це привело до 

проблем із забезпеченням студентів та викладачів можливістю поїсти протягом 

робочого дня. За вимогою Ради трудового колективу та студентського 

самоврядування було прийняте рішення про створення їдальні як власного 

підрозділу. Їдальня почне роботу у 2019 році. 

Не вирішені повністю питання фізичного виховання та спорту за 

відсутністю власного спортзалу та інвентарю. Через відсутність актового залу не 

маємо можливості проводити повноцінні заняття з художньої самодіяльності та 

розвивати студентське самоврядування. Не створені належні умови для виконання 

студентських лабораторних робіт та наукових і прикладних досліджень. Є гостра 

нестача навіть елементарних приборів та приладів. Тому основна частина 

досліджень виконувалася на експериментальній базі інших установ за кошти 

викладачів та за рахунок їх ентузіазму.  

У Краматорську існує Міжрегіональне вище професійне будівельне 

училище яке має велике приміщення для майстерень, що зараз практично не 

використовується і потребує капітального ремонту. У грудні 2018 року майнова 
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комісія МОНУ прийняла рішення про передачу майстерні на баланс ДонНАБА. 

У 2019 р. планується його використання як навчально-лабораторний корпус. 

Для залучення коштів ДонНАБА буде приймати участь у конкурсу проектів 

"Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України", номер 

конкурсу проектів: EuropeAid/161559/DD/ACT/UA.  Європейської комісії. Проект 

розрахований на 24-36 місяців із загальним кошторисом до 900 000 Євро. Ми 

готуємо необхідну документацію. Якщо ми отримаємо цей грант це надасть нам 

можливість значно покращити умови мешкання та навчання у ДонНАБА та 

ДЖКК. Але, навіть у цьому випадку, нам буде недостатньо коштів для розбудови 

повноцінної технічної освіти.  

Дуже гострою для викладачів та студентів академії є житлова проблема. 

Протягом 2016-2017 років в Краматорську різко піднялися ціни на оренду житла, 

при тому, що побутові умови не забезпечують нормальне життя.  

Для вирішення житлового питання академія ініціювала передачу на баланс 

ДонНАБА гуртожитку професійного будівельного училища. Гуртожиток передано 

на баланс академії в грудні 2017 року. Капітальний ремонт третини гуртожитку 

почався 01 листопаду 2018 року. В 2019 році заплановано здійснити капітальний 

ремонт всій будівлі. В гуртожитку будуть проживати учні будівельного училища, 

студенти та викладачі академії.  

Перевищувалася навчальна загрузка викладачів.  

Навчальна аудиторна загрузка фактично становила 700 часів на рік при 

нормативі 600 часів, згідно закону про вищу освіту. Також більшість викладачів 

протягом 2018 року були завантажені фактично на 1,5-2,0 ставки, при заробітній 

платні у розмірі до 1,5 ставки. Причиною такого становища була різниця між 

кількістю ставок згідно кількості студентів та реальним навантаженням. Звернення 

до Міністерства із проханням виділити додаткові ставки, зважуючи на статус 

переміщеного вища, для якого згідно закону повинен застосовуватися коефіцієнт 

0,8 при розрахунку нормативної загрузки, не мали результатів.  
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Зараз ДонНАБА для не перевищення належної загрузки потрібно 

додатково 10 викладацьких ставок.  

6.20 Своєчасність розрахунків з фізичними та юридичними особами. 

Розрахунки з фізичними та юридичними особами в 2018 році проводилися 

своєчасно.  

Є заборгованість із заробітної плати викладачам та стипендії студентам за 

липень-грудень 2014 року. Цей борг неможливо сплатити через відсутність 

бухгалтерської документації, що залишилася на окупованій території.  

6.21 Цільове та ефективне використання коштів держбюджету. 

Кошти держбюджету в 2018 році використовувалися за цільовим 

призначенням.  

6.22 Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед 

державним бюджетом, органами Пенсійного фонду, державними соціальними 

фондами. 

Зобов’язання перед держбюджетом, Пенсійним фондом, державними 

соціальними фондами виконані своєчасно та у повному обсязі.  

6.23 Виконання кошторису, недопущення заборгованості. 

Кошторис доходів і видатків виконаний, заборгованості із заробітної плати 

(крім заборгованості 2014 року), енергопостачання та комунальні послуги немає.  

6.24 Заходи по запобіганню корупційних правопорушень. 

Для запобігання корупції на громадських засадах засновано посаду 

уповноваженого з боротьби із корупцією.  

6.25 Подання засновникові річного кошторису. 

Річний кошторис доходів і видатків поданий засновникові на 

затвердження вчасно. 
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6.26 Подання засновникові звіту про виконання контракту. 

Звіт про виконання ректором контракту в 2018 році буде подано 

засновникові до 15 січня 2019 року. 

6.27 Звітування перед органом громадського самоврядування про 

результати роботи, виконання колективного договору. 

Конференція трудового колективу 10 січня 2019 року затвердила звіт 

ректора про результати роботи, виконання контракту та колективного договору.  

6.28 Розвиток студентського спорту. 

Академія зараз не має власного спортивного залу. Заняття фізкультурою 

проводяться в приміщеннях, які орендуються в будівельному училищі. 

Використовується також спортивний інвентар цього закладу. Заняття проводять 

викладачі училища на умовах сумісництва.  

Але незважаючи на труднощі, ми маємо серед молоді великий ентузіазм і 

прагнення займатися спортом, що підтримується керівництвом академії.  

За 2018 рік проведені змагання з видів спорту: баскетбол, настільний теніс, 

бадмінтон, волейбол, легка атлетика, шахи, пляжний волейбол, футзал, футбол 

серед студентів 1 та 2 курсів. З цих видів спорту були сформовані збірні 

команди ДонНАБА, які прийняли участь у Універсіаді Донеччини 2018 серед 

ВНЗ Донецької області. Загальна кількість учасників 65 осіб. Команди з футболу 

та футзалу посіли треті місця серед ВНЗ Донецької області.  

Під час проведення змагань травм і порушень не було. Рахуба Ганна 

зайняла друге місце у особисто-командних змаганнях з пауерліфтінгу (312,5 кг) 

у «Чемпіонаті області серед юніорів» та перше місце жим штанги лежачи (65 кг), 

Смірнова Марія зайняла перше місце в змаганнях зі спортивного орієнтування у 

«Кубку Донецької області 2018». 

Збірні команди ДонНАБА прийняли участь у спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих обласних та міських заходах.  
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№ з/п Назва та програма заходів 

Кількість 

студентів, що 

взяли участь 

1 Всеукраїнський забіг «Зелена миля 2018» в Донецькій 

області 
14 

2 Олімпійський день ДонНАБА (забіг 1000 м) 67 

3 Всеукраїнський олімпійський день (забіг 1000 м) 16 

4 Всесвітній олімпійський день студентського спорту  23 

5 Обласний захід присвячений «Дню Захисника Вітчизни 8 

Всього у заходах прийняло участь 128 осіб.  

Ректор ДонНАБА особистим прикладом агітує молодь за здоровий спосіб 

життя та заняття спортом.  

6.26 Діяльність студентського самоврядування  

Протягом 2018 року активно діяла Рада студентського самоврядування. За 

ініціативою та при активної участі студентів було проведено 22 заходи, з яких 

найбільш значущими були:  

- конкурс «Містер і Міс ДонНАБА» (03.04.2018);  

- фестиваль аматорського мистецтва ім. Марії Примаченко (20.05.2018);  

- архітектурний фестиваль ArchFest 2018 (01.07.2018);  

- марафон з політичних реформ в Україні: роль громадян (29.11.2018);  

- дебют першокурсника (05.12.2018).  

 Заходи проводилися в орендованих приміщеннях, в парках та скверах та з 

широким використанням інтернет-простору.  

 Члени Ради студентського самоврядування брали участь у численних 

семінарах та тренінгах, що проводилися громадянськими організаціями, 

молодіжними центрами, благодійними фондами та апаратом Верховної Ради.  

 У цілому студентська молодь та студентське самоврядування проявляють 

велику активність та ентузіазм.  
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III. 3arc.nro.rna rracrrrrra.

flpofaruro 4 porcr s qacy repeMirqerilrfi ,,{or+IAEA go Kparr,ratopcrr<a. Eyrm ycniunro

npone4eni scrymri xarvnranii 2015-2018 porcir. rlzcem,nicrr crygenrin nocriftro epocrana i

3apa3 crarroBr4rb ruaioxe 600 oci6. Oviryerr.ro, rqo s 2019 polli Kir6xicr6 cry4emin AocffHe

750 oci6.

B 2016 poqi na 6a,ranc arcaAelvrii 6yno uepe4ano naeqaJmrfld xoprryc. Bin

si4penrorrronaruai 3a Korrrrr,r r{ecrroi fuemlii' po3Br{fl(y i arcalerr,ris rrpoBo4{rb nas.IaJnltrfli

4poqec y BrracHr.x nprnr.rirqennn<. B rpyro* 2017 potcy xa 6ananc aragervrii [epeAarro

ryprolruroK. Eyaiwrr norpeSye xauhamnoro peMorrry, .nonl nxte fioalaBct i 6yle

sAificHeHni rroeraruro n 2019-2020 porax. Ey4ns, napemi, crnopeui rffi yrvrou,r 4nx

npoxrrBanxrr u-mna4avir m cry4erria. B .pyruti 2018 MOHy nprdrnrlo piruerurx npo

nepeAaqy na 6ananc ,{or*IABA nauirspyftronanoi 6yaiad uaficrepenr 6y4inenrnoro

l^l,lrmula..f,taqo 6y,ryrr snaftaeni QiHalrcoaipecypcr.rma4ifiurermi xaniraroludpeMolrr, y

axa,qervrii 6yAe nas'ranruo-na6oparopruni Kop[yc. I{e sarura:ronano sAificHrrm s2019-2020

pp.

II-{e nevae HarrexrrrD( WoB AJrfi QisrcynrSpu ra cflopry, gm xygoxcroi

carr,roAi.$rrnocri. ,II,nx nnpiruerurx ulo( rur€rnb nanr uorpi6na nircpnrma MOH y rurramri

npue4ramu 6y4iaemnoro yuarunqa

Ycniumo flpoBo,eiJr€rcr po6ora no irrrerpaqii IoTIIAEA 4o oponeftcrroro

ocsirrrLorc rpocropy. ,[pa crygerrra y par\fl<ax nporparer no4nifuua< 4nurouin rrawrcrwra

,ururowr rraaricrpin n llopryranii. lla6yno rroAaJrbruoro posBrrflry cniryo6imqrno s

llecrroro arerudao poBBr,ilKy.

-f,rcicrrui m rinrricnal apim arcri4ervrii e ocxonrunu nigrymionr 4irmxocri peKropa 3a

2018 pir.

Kpaneqr B.A.
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