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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 (63 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 2019 р. 

були:  

- збереження академії як самостійної одиниці в освітньому полі України;  

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

потужного навчального, наукового та практичного центру підготовки 

будівельників (в подальшому, після реінтеграції Донбасу, – Північного 

філіалу ДонНАБА);  

- інтеграція ДонНАБА у європейський освітній простір. 

Всім випускникам рівнів бакалавр та магістр видавалися додатки до дипломів 

європейського зразку. 

Високий рівень підготовки підтверджується досягненнями студентів у 

престижних конкурсах.  

У 2019 році у міжнародних конкурсах взяли участь 9 студентів, з них 6 

були нагороджені:  

1. Суков А.М. (Ар-40б, 3 курс) –диплом І ступеню міжнародного архітектурного 

огляду «Архітектурне середовище аеропортів» (2019 р). 
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2. Комолова С.О. (Ар-38мп – магістр 1 курс) -– вихід в фінал  національного  

етапа  міжнародного  конкурсу Society of  British and Internetional Design (Спілки 

британського  та міжнародного  дизайну) (2019р). 

3. Татаренко І.В. (Ар-38мп - магістр 1 курс) -– вихід в фінал національного етапа 

міжнародного конкурсу Society of British and Internetional Design (Спілки 

британського та міжнародного дизайну) (2019р). 

4. Іванов О. (ПЦБ-70а, 4 курс) – заохочувальна нагорода “Tandem Partnership 

Germany – Ukraine – Academic Self-Governance” participating in the international 

workshop organized by Technical University Dresden and TU Bergakademie Freiberg  

with support of the German Federal Foreign Ofice.  

5. Дрига М. (АДА-25, 1 курс) – заохочувальна нагорода “Tandem Partnership 

Germany – Ukraine – Academic Self-Governance” participating in the international 

workshop organized by Technical University Dresden and TU Bergakademie Freiberg  

with support of the German Federal Foreign Ofice.  

6. Вердіян А. (ПЦБ-73а, 1 курс) - заохочувальна нагорода “Tandem Partnership 

Germany – Ukraine – Academic Self-Governance” participating in the international 

workshop organized by Technical University Dresden and TU Bergakademie Freiberg 

with support of the German Federal Foreign Ofice.  

У 2019 році у всеукраїнських конкурсах взяли участь 17 студентів, з них 

11 були нагороджені:  

1. Томкович А.Г. (гр. Ар-39б)– диплом І ступеню у номінації на ХХVІІІ огляді-

конкурсі  дипломних проектів випускників архітектурних та художніх  

спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю (2019 р). 

2. Лісогуб У.Ю. (гр. Ар-39б) – диплом ІІ ступеню у номінації на ХХVІІІ огляді-

конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх  

спеціальностей закладів вищої освіти  України з міжнародною участю (2019 р). 

3. Парфілко Д.А. (гр. Ар-39а) – диплом  ІІ ступеню у номінації  на ХХVІІІ 

огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх 

спеціальностей закладів вищої освіти з міжнародною участю (2019 р). 

4. Тараско О.О. (гр. Ар-39а) – диплом ІІ ступеня у номінації на ХХVІІІ огляді-

конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх  

спеціальностей закладів  вищої освіти  України  з міжнародною участю (2019 р). 

5. Тараско О.О. гр. (Ар-39а, 4 курс) – диплом Національної спілки архітекторів 

України на ХХVІІІ огляді-конкурсі дипломних проектів випускників 

архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з 

міжнародною участю (2019 р).  
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6. Криклій П.О. –диплом І ступеню в конкурсі архітектурного рисунку «КАР 

2019» в межах ІV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  студентів, 

молодих  учених  і науково-педагогічних  працівників « Архітектурний  рисунок 

у  контексті професійної освіти». 

7. Суков А.М. (гр Ар-40б, 3 курс) – переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Архітектор-2019» Благодійного фонду Бориса Колесникова, нагорода - поїздка 

до м. Мілана, Італія 

8. Мілінтєєва О.Є. (гр Ар-39б, 4 курс) - переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Архітектор-2019» Благодійного фонду Бориса Колесникова, нагорода - поїздка 

до м. Мілана, Італія 

9. Тараско О.О. (гр. Ар-39а, 4 курс, в співавторстві з арх. В’язовським В.Є.) – 

диплом та грошова премія Національної спілки архітекторів України у номінації 

«Будівлі, комплекси та споруди». 

10. Пономаренко І. (гр.зТГВ-50) – почесна грамота ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіаді зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». 

11. Солод В. (гр.ТГВ-51) – почесна грамота ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіаді зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». 

 У 2019 році у престижних регіональних конкурсах взяли участь 19 

студентів, з них 4 були нагороджені: 

1. Тараско О.О. (гр. Ар-39мп, 1 курс, магістр) - 1 місце та грошова премія у 

закритому студентському конкурсі на кращу предпроектну пропозицію з 

реконструкції  колишнього кінотеатру «Софія» та прилеглої території у 

місті Мирноград  Донецької області.  

2. Томкович А.Г. (гр. Ар-39мп, 1 курс, магістр) - 2 місце у закритому 

студентському конкурсі на кращу предпроектну пропозицію з 

реконструкції колишнього кінотеатру «Софія» та прилеглої території у 

місті Мирноград  Донецької області.  

3. Анюхіна А.Р. (гр. Ар-39мп, 1 курс, магістр) - 3 місце у закритому 

студентському конкурсі на кращу предпроектну пропозицію з 

реконструкції колишнього кінотеатру «Софія» та прилеглої території у 

місті Мирноград  Донецької області.  

4. Афанасьєв Г.Є. (гр. Ар-41а, 2 курс) – переможець конкурсу «Кращий 

дизайн багатофункціонального івент-холлу адміністративного будинку 

Донецької торгово-промислової палати». 

 

6.2 Підвищення кваліфікації працівників.  



 5 

В 2019 році була захищена 1 дисертація:  

- Капкан Олена Олександрівна захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ШКОЛЯРІВ 8–9 КЛАСІВ» в 

Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т Г. Шевченка за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура основи 

здоров̓ я).  

 Докторські дисертації в 2019 році не захищалися. Вчені звання професора 

та доцента в 2019 році не присвоювалися.  

 Викладач ДонНАБА Беззубко Б.І. проходив стажування у рамках 

міжнародного проекту «Sense of Initiative – Be Entrepreneur» за програмою 

«Еразмус+» (м. Бад Лар, Німеччина). 

 Викладачі ДонНАБА в 2019 році підвищували кваліфікацію на курсах і 

тренінгах: 

1. Шамріна Г.В. Навчальний курс з підготовки енергоаудиторів для Фонду 

енергоефективності на базі ВНЗ в рамках проекту «Підтримка національного 

Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S2I) в Україні», що 

виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

GmbH від імені Федерального міністерства довкілля, охорони природи та 

безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU). 

2. Грицук Ю.В. Навчання на платформах Prometheus, Microsoft Digital 

Literacy Certificate Test № 292261, ВУМonline, IPD Week, February 2019 - Cisco 

Networking Academy, Сертіфікат №292 учасника Digital Academy з 

інформаційної безпеки.  

3. Кондакова Н.Ю. Стажування в Українському інституті енергоефективності і 

низькокарбонових технологій. 

 Викладач ДонНАБА, кандидат педагогічних наук Єщенко М.Г. получила 

другу вищу освіту, скінчивши магістратуру зі спеціальності «Англійська мова і 

література» (Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ).  

https://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu/novyny-kafedry/720-dotsent-kafedry-menedzhmentu-kandydat-nauk-z-derzhavnoho-upravlinnia-bezzubko-bi-vziav-uchast-u-druhii-chastyni-mizhnarodnoho-proektu-sense-of-initiative-be-entrepreneur-za-prohramoiu-erazmus
https://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu/novyny-kafedry/720-dotsent-kafedry-menedzhmentu-kandydat-nauk-z-derzhavnoho-upravlinnia-bezzubko-bi-vziav-uchast-u-druhii-chastyni-mizhnarodnoho-proektu-sense-of-initiative-be-entrepreneur-za-prohramoiu-erazmus
https://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu/novyny-kafedry/720-dotsent-kafedry-menedzhmentu-kandydat-nauk-z-derzhavnoho-upravlinnia-bezzubko-bi-vziav-uchast-u-druhii-chastyni-mizhnarodnoho-proektu-sense-of-initiative-be-entrepreneur-za-prohramoiu-erazmus
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 В 2019 році в ДонНАБА проходили стажування 2 викладача Донбаського 

державного педагогічного університету (м. Слов’янськ), 4 викладача 

Донбаського державного коледжу машинобудівної академії (м. Краматорськ) і 5 

викладачів Дружківського житлово-комунального коледжу (ДЖКК, 

м. Дружківка).  

 У лютому 2019 р. ректор ДонНАБА Кравець В.А. та ще 5 співробітників 

академії пройшли навчання, здали іспити та отримали посвідчення про знання 

законів і нормативних актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки, 

цивільного захисту, тощо.  

6.3. Виконання держзамовлення. 

Державне замовлення з прийому виконано не повністю. Результати 

виконання держзамовлення (в %) у 2015-2019 рр. надані в таблиці. Детальні 

данні наведені у звітах 2-3НК.  

 

Освітній рівень 

Денна форма Заочна форма 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Бакалавр, % 24,5  24,0  44,8 68,4 42,5 20,5  40,3  44 93,3 106,7 

Магістр, %  15,2  34,0  79,6 94,1 94,6 18,2  55,2  60 76,9 100 

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.  

 Після переміщення до Краматорська практично повністю втрачено 

електоральну базу. Абітурієнти півдня Донбасу поступають до Приазовського 

державного технічного університету (ПДТУ), а на півночі Донбасу ми 

конкуруємо із Харківським національним університетом будівництва і 

архітектури (ХНУБА). При цьому населення півночі Донбасу становить близько 

0,7 млн. осіб, що значно менше за Донецько-Макіївську агломерацію.  
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2. Демографічна ситуація.  

Кількість випускників шкіл в Донбасі у 2016-2019 році знижувалася. При 

цьому в Донецькій та Луганській областях спостерігається значне зменшення 

кількості населення, більшими темпами ніж в Україні в середньому. Лише з 2020 

року демографічна ситуація почне поліпшуватися.  

 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 занедбаний гуртожиток будівельного професійного училища. Ми 

залучили кошти Чеського Агентства Розвитку і у листопаді 2019 року ввели в 

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

на вступну кампанію 2020 р. 

 4. Імідж Краматорська. 

Ми зіткнулися з ситуацією, коли випускники шкіл бажають уїхати з 

Краматорська. У міста затвердилася репутація провінційного містечка, де 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 12 млн. грн. прямих іноземних інвестицій, 

створили понад 120 робочих місць, навчаємо близько 550 студентів, виконуємо 

для міста та області господарчих робіт близько 1,0 млн. грн. на рік. ДонНАБА 

працює над зміною іміджу міста, але ми не маємо підтримки з боку обласної та 

міської адміністрації.  

6.4 Дотримання ліцензійних умов. 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності в 2019 році 

дотримувалися. 

6.5. Наукова та інноваційна діяльність, міжнародне наукове 

співробітництво. 
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У 2019 році наукові дослідження у рамках держбюджетних робіт не 

виконувалися. Виконано 28 господарських науково-технічних робіт з загальним 

обсягом фінансування 879,51 тис. грн. 

Фінансові результати за 2015-2019 роки наведено у таблиці.  

Види робіт Обсяг виконання, тис. грн. 

2015 2016  2017 2018 2019 

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

 Господарчі  76,6 410,2 1741,0 887,1 879,51 

 

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

2019 роках 11,5 млн. гривень на ремонт навчального корпусу та гуртожитку в 

Краматорську. Кошти були освоєні у повному обсязі і в оговорений термін.  

19.11.2019 року Президент України В.О. Зеленський на зустрічі в Києві з 

прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем висловив щиру подяку Чехії за 

допомогу переміщеним закладам вищої освіти, зокрема, ДонНАБА. 

ДонНАБА приймає участь у міжнародних освітніх проектах та наукових 

програмах Tempus, Erasmus+, RETHINK. У рамках проекту RETHINK діють 5 

договорів подвійних дипломів та 2 договори щодо академічної мобільності 

викладачів, науковців та студентів із 8 університетами Португалії та 

університетом Литви. 

Надходження міжнародних коштів за період 2016-2019 років наведені в 

таблиці. 

Залучення міжнародних коштів, млн. грн. 

Джерело фінансування 2016 2017 2018 2019 

CzDA 3,5 - 0,98 7,0 

RETHINKe - 1,0 - - 

Всього, млн. грн. 3,5 1,0 0,98 7,0 
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Таким чином, за 2016-2019 роки ДонНАБА залучила до України близько 

12,5 млн. грн. іноземних коштів, що були витрачені на інфраструктурні проекти та 

розвиток академії.  

У 2019 році ДонНАБА взяла участь у конкурсу проектів "Підтримка ЄС для 

переміщених навчальних закладів на сході України", номер конкурсу: 

EuropeAid/161559/DD/ACT/UA Європейської комісії. Ми виграли цей конкурс і 19 

грудня 2019 року підписаний меморандум про виділення ДонНАБА коштів. 

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

6.6 Одержання конкурентноздатних наукових і науково-прикладних 

результатів. 

З метою популяризації наукових розробок ДонНАБА з 2015 року видається 

електронний науковий журнал. Протягом 2019 року вийшли 3 онлайн випуски, в 

яких опубліковано 58 статей. Електронний журнал ДонНАБА зареєстрований в 

реєстрі періодичних видань ISSN, у наукометрічній базі Ulrich's Periodicals 

Directory і пошуковій базі Google Scholar.  

Продажу ліцензій та ноу-хау у 2019 році не було.  

6.7 Захист прав інтелектуальної власності.  

Відомості про винахідницьку діяльність наведені в таблиці В 2019 р. у 

винахідницькій роботі брали участь 13 осіб, з яких 3 – студенти.  

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Подано заявок  1 8 5 7 2 

Получено патентів  0 4 9 5 4 

 

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 є 
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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 2019 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 2019 році питання відсутності спортзалу вирішене частково за рахунок 

використання спортзалу професійного будівельного училища м. Краматорська, а 

частково шляхом проведення занять з фізкультури у парках. 

За відсутності актового залу масові заходи проводилися в вестибюлі та у 

парку.  

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 повністю 

відповідає вимогам навчального процесу у ЗВО, але інших варіантів в 2019 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 

фірми), геодезичної практики із застосуванням приборів та обладнання 

Дружківського житлово-комунального коледжу.  
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Згідно договору з CzDA, студенти ДонНАБА брали участь у будівельних 

роботах по капітальному ремонту гуртожитку на платній основі. Це також 

зараховано студентам як виробнича практика. 

Кадрова проблема вирішується поступово шляхом підготовки власних 

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

Ми не можемо долучити до викладання у ДонНАБА професорів з інших міст, бо 

не маємо можливості надати їм житло у Краматорську. Наші звернення до 

міської влади за допомогою в цьому питанні не дали результатів.  

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 2019 році було 

нестабільним. З державного бюджету кошти на зарплату та стипендію 

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

Спеціальний фонд (освіта) стабілізувався у межах 200-300 тис. грн на місяць, що 

дуже мало. Катастрофічний удар був нам завданий у червні 2019 року, коли за 

рішенням суду з нашого рахунку було знято 350 тис. грн на користь Нафтогазу 

України як компенсацію за газ, що постачався на окуповану територію для 

потреб юридично не існуючої структури – академії будівництва і архітектури 

ДНР. Рішенням Касаційного суду ці кошти були нам повернуті у листопаді 2019 

року, але протягом липня-жовтня 2019 р. у ході вступної кампанії та на початку 

навчального року ми господарювали фактично з нулем на рахунках.  

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 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 2019 році дотримувалися. 

6.14 Захист інформації. 

Виконувалися вимоги про захист персональної інформації.  

6.15 Дотримання вимог Державної фінінспекції та її територіальних 

органів. 

Вимоги фінінспекції та її територіальних органів в 2019 році 

дотримувалися.  

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 2019 році дотримувалися. 

6.17 Вдосконалення управління, зміцнення фінансово-господарської та 

трудової дисципліни. 

Значних порушень фінансової та трудової дисципліни в 2019 р. не було. 
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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 дотримувалися належні умови 

праці. 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 почала 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 грудні 2018 року майнова комісія МОНУ прийняла рішення про передачу 

на баланс ДонНАБА напівзруйнованої майстерні будівельного училища м. 

Краматорськ. У 2020 р. планується будівництво на місці майстерні навчально-

наукового лабораторного корпусу. Кошти на це закладені у гранті Єврокомісії на 

2020-2021 роки. 
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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. В 2018-2019 роках здійснено капітальний 

ремонт 2/3 гуртожитку. В 2020 році заплановано здійснити капітальний ремонт 

всій будівлі. В гуртожитку будуть проживати учні будівельного училища, 

студенти та викладачі академії.  

Перевищувалася навчальна загрузка викладачів.  

Аудиторна загрузка на ставку фактично становила 700 часів на рік при 

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

протягом 2019 року були завантажені фактично на 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.  

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 2019 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. 
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Кошти держбюджету в 2019 році використовувалися за цільовим призначенням.  

6.22 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 діє уповноважений з 

боротьби із корупцією.  

6.25 Подання засновникові річного кошторису. 

Річний кошторис доходів і видатків поданий засновникові на 

затвердження вчасно. 

6.26 Подання засновникові звіту про виконання контракту. 

Звіт про виконання ректором контракту в 2019 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 13 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 та в 

парках. Заняття проводять викладачі-сумісники.  
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Але, незважаючи на труднощі, ми маємо серед молоді великий ентузіазм 

і прагнення займатися спортом, що підтримується керівництвом академії.  

Рахуба Ганна (гр. ЕП-25) стала бронзовою призеркою Чемпіонату України 

з пауерліфтингу серед юніорок у місті Коломия 22–26 червня 2019. Вона 

кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу, кандидат у національну збірну 

України. 

За 2019 рік проведені змагання з видів спорту: баскетбол, настільний теніс, 

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

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

збірні команди ДонНАБА, які прийняли участь у Універсіаді Донеччини 2019 

серед ВНЗ Донецької області. Команди з шахів, бадмінтону, футболу та футзалу 

посіли треті місця серед ВНЗ Донецької області, а команда з скелелазіння посіла 

друге місце.  

Гевлич Т.І. (гр.Екол-23) був визнаний найкращім гравцем Чемпіонату 

Донецької області серед студентів з міні футболу. 

Під час проведення змагань травм і порушень не було.  

Ректор ДонНАБА активно займається бойовими єдиноборствами (самбо, 

дзюдо), особистим прикладом агітує молодь за здоровий спосіб життя та заняття 

спортом. У 2019 році він став чемпіоном всеукраїнського (травень 2019, 

м. Славутич) та міжнародного (вересень 2019, м. Ірпень) турнірів з самбо серед 

ветеранів, а у жовтні 2019 року у складі національної збірної взяв участь у 

чемпіонаті світу з самбо серед ветеранів (м. Лімасол, Кіпр), де посів 5-е місце. 

6.26 Діяльність студентського самоврядування  

Протягом 2019 року активно діяла Рада студентського самоврядування. За 

ініціативою та при активної участі студентів було проведено 21 захід, з яких 

найбільш значущими були:  

- конкурс «Містер і Міс ДонНАБА»;  

- фестиваль аматорського мистецтва ім. Марії Примаченко;  

- архітектурний фестиваль ArchFest 2019;  
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- виготовлені ігрові відео-ролики про студентське життя; 

- дебют першокурсника.  

 Заходи проводилися в орендованих приміщеннях, в парках 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 жовтні 2019 року пройшли вибори нового складу Ради студентського 

самоврядування та її Голови. Вибори пройшли демократично, згідно 

законодавства та без істотного втручання з боку керівництва ДонНАБА. Новим 

головою Ради студентського самоврядування вибраний Черняховський Олексій 

Євгенович, студент першого курсу будівельного факультету. 

 У цілому студентська молодь та студентське самоврядування проявляють 

велику активність та ентузіазм.  

 

ІІІ. Державні нагороди та нагороди громадських організацій  

 В 2019 році ректор ДонНАБА Кравець В.А. нагороджений Почесною грамотою 

МОН України за «вагомий внесок в становлення тимчасово переміщених ЗВО в нових 

місцях розташування». 

 Перший проректор ДонНАБА Точонов І.В. отримав Подяку МОН України за 

«вагомий внесок в становлення тимчасово переміщених ЗВО в нових місцях 

розташування».  

 Декан архітектурного факультету В’язовський Віталій Євгенович отримав 

головний приз «Простір» Національної спілки архітекторів  України в номінації 

«Малоповерхові житлові будинки- реалізація» 2019 (в співавторстві з Л.І. 

Колісник і А.В. В’язовською). 
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Викладач архітектурного факультету Ємельянова Ольга Іванівна 

отримала Подяку Управління містобудування та архітектури Донецької 

обласної державної адміністрації  за багаторічну  плідну працю, професіоналізм, 

вагомий внесок у підготовку молодих архітекторів.  

Завідувач кафедри Лисак Л.К. стала Лауреатом ХХ 

Загальнонаціонального літературного конкурсу «Українська мова – мова 

єднання», який проходив в Одесі 22 серпня 2019 року, у номінації «Країна. 

Витоки. Родовід» за історико-краєзнавчі видання «Життя, яке віддане людям», 

«Літопис села Прелесне», «Люди і село». Також вона отримала Подяки від 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді «за вагомий внесок у розвиток 

українського краєзнавства, високофахову працю з проведення Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді «Південно-

Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» та Донецького обласного 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді «за високий професіоналізм, 

творчі педагогічні здобутки, вагомий внесок у справу залучення молодого 

покоління до краєзнавчої пошуково-дослідницької роботи». 

 Ректор ДонНАБА Кравець В.А. отримав Подяку асоціації ветеранів єдиноборств 

України за «визначні спортивні досягнення, активну участь в діяльності асоціації та 

особистий внесок в розвиток ветеранського руху». 

 

 IV. Заключна частина 

 У 2019 році ми відзначали сумний ювілей – 5 років переміщення ДонНАБА до 

Краматорська. Пора підводити деякі підсумки та намітити плани на майбутнє.  

 Першого грудня 2014 року було видано наказ про переміщення ДонНАБА з 

Макіївки до Краматорська. Ця дата стала днем народження академії на новому місці. 

 Усе керівництво ДонНАБА перейшло на бік сепаратистів. Лише 25 викладачів та 

близько 250 студентів переїхали до Краматорська. На новому місці дислокації в нас не 

було ніякої бази, міська та обласна адміністрації не надали нам ніякої допомоги. 

 Але у важких умовах ми розпочали навчальний процес і прийняли стратегічні 

рішення по виживанню академії. Було прийняте ключове рішення: ми не уходимо з 

Донбасу. Це наша земля і ми будемо працювати на цей регіон. 
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 Була сформульована стратегія виживання і поставлені стратегічні цілі:  

- збереження академії як самостійної одиниці в освітньому полі України;  

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

- інтеграція ДонНАБА у європейський освітній простір.  

Пройшло 5 років і можна впевнено сказати, що стратегія виживання в основному 

виконана. 

Чисельність студентів зросла до приблизно 550 осіб, з них близько 400 – стаціонар. 

Зростання контингенту відбувалося на фоні демографічного спаду. Ми плануємо 

подальший ріст чисельності студентів до 1000 осіб у 2022-2023 роках. 

Ми заклали в Краматорську основи матеріальної бази академії. В нас є навчальний 

корпус, гуртожиток і будівля для лабораторного корпусу. На 2020-2021 роки 

планується капітальний ремонт гуртожитку та лабораторного корпусу.  

Ми плануємо подальше розширення, бо нам потрібні спортивний і актовий зали та 

ще один навчальний корпус. 

Паралельно з закладанням матеріальної бази йде інтеграція ДонНАБА у Європейський 

освітній простір. Заключено договори співробітництва з університетами Португалії, 

Польщі, Литви, США. Три студенти пройшли стажування в Політехнічному 

університеті Лейрії (Португалія) та получили португальські дипломи магістрів. Доцент 

Чумак О.О. пройшла стажування в Катовіце (Польша), доцент Беззубко Б.І. пройшов 

стажування у м. Бад Лар, (Німеччина). 

З 2019 року в рамках програми обміну в нас працює викладачем англійської мови 

громадянин США Габріель Пімслер.  

В 2018-2019 році нами на новому місці були акредитовані 8 бакалаврських програм 

та 11 магістерських. 

Фактично за 5 років на пустому місці створено новий заклад вищої освіти. 
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Hacrae qac nepexoAr4rr4 ei4 crparerii sHxHBaHHx Ao crparerii cra6ilssoro po3BI4TKy.

Tarca Crparerin 6yna HaMH po:po6neHa ra npuiruxra Bqeuorc paAorc y 2019 poui. OcrroeHi

uini Crparerii crailoro po3BI4rKy:

1 . IoAa.nrurnfi po:nulorc uarepia.'ruroi 6agr s Kpanaaropcrrcy. Arq I{boro, Ha

saJry.{eHi y irioseurno< irmecropin Koruru, B 2020 poqi BI{KoHar? ranira.,runai peMolrr

rypro)Kr4rKy, trlo 3a6e3ner{Lnb KoM$oprHe rpo)KnBaHH-fl 350 oci6.Y 2020-21 porcax Ha

3arryrqeHi rcourm BHKoHaTH pei(oHcrpyKuirc Sydn,ri vraficrepHi ra 36yAyBarv cYraeHffi

HaBqaJrF,Iro-HayKoBr4ff Jla6oparcpHr,rH Kopnyc. 3a6esneqvrrkr AoHFIAFA loAarrcoBo IrIe

OAHI4M HaBqaIbHI4M KOprryCOM, CnOpTHBHI4M Ta aKTOBHM 3aJIaMI,I.

2, Ha ocHoBi po3BuHyroi MarepiaJrbHoi 6asi sade:nequru 3posraHHfl KoHTI{HreHTy

crygeHTie ao 1000 oci6 rra crarrioHapi Ta cra6inirynarl,Icfl rla uboMy pinni.

3. 3a6e:nerrurr{ HayKoBi aoc"rripneHHfl Ta HaBrraJrbHlrfr flpouec Ha cyqacHoMy pinHi.

DIA ubofo crBopr4r?I cyqacHi la6oparopii, cninpo6iruvnaru 3 6isuecovt,

B[poBaA]KyBarH eJreMeHTH AyaJrr,Hoi ocBiTH, po3lruaptrrl4 B3aeMoAiIo 3 yHiBepcI4TeraIvII4

EC.

4. Crnoplr'rn JraHrlror lracKpi3uoT rriAroroBKI,I 6yainenbHux KaApiB AJIn {oH6acy.

lStn ubofo o6'eAuaru y eilttuufi HaBLraJrbrtuit xorlllHr 6ylinenrne y{ILtII4IrIe,

{pyxtrci B cbKHfi )KHrJIo Bo - KoMyH urbtmit KoJIeA)K ra f, o UHAEA.

5. Ilicrq peiHTerpauii fon6acy repeHecru ao ManiinKn rlinroroBKy Maricrpin, a n

KpanraropcbKy crBopr{TH flierri.rHvrir Si.nian, Ae rIpoBoAHTkr uiAroroBKy

6ana.naBpiB.

B Hac eernxi rr.rraHu, ane KepieHl,ru'rno i KorreKrr4s AonI-{AEA roroei ao ix peanisaqii.

Percrop douFIAEA.
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Kpaneqr B.A.


