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Вітаю вас, шановні співробітники академії, колеги, друзі, всі, хто 

сумлінно працює, продовжує славні традиції, зустрічає нові виклики 

сьогодення і розвиває нашу Альма-матер!  

В цьому стислому звіті надано аналіз нашої діяльності за рік, а також 

зосереджено увагу на шляхах вирішення існуючих проблем за окремими 

складовими нашої діяльності. 

 

Організаційні заходи з реструктуризації академії 

В 2019 році в академії були здійснені непопулярні, але життєво 

необхідні заходи з реструктуризації підрозділів з оптимізацією кількості 

факультетів, скороченням і об’єднанням кафедр. Такі заходи були 

обумовлені скороченням контингенту студентів, а отже, і скороченням 

обсягів фінансування, необхідністю об’єднання структурних підрозділів за 

напрями підготовки студентів, оптимізацією управлінської ланки на рівні 

деканатів і навчальних інститутів, на рівні кафедр, на рівні допоміжного 

персоналу.  

Нажаль, відбувався і болісний процес скорочення персоналу. Це, 

насамперед, обумовлено умовами нашого виживання. Керівництво 

намагалося в цьому процесі зберегти принцип об’єктивності, справедливості 

і переважання інтересів колективу над особистими інтересами.  

Ліквідовано три інститути, на їх базі створено Навчально-науковий 

інститут інноваційних освітніх технологій. Замість шести факультетів 

залишилось п’ять зі зміною назв. З тридцяти восьми кафедр зазнали 

реорганізації кафедри хімії, інтенсивної лінгвістичної підготовки та навчання 

іноземних студентів, теоретичної механіки, інформаційно-вимірювальних 

технологій та систем, системного аналізу та моделювання у 

теплогазопостачанні. Створено кафедру дизайну та реконструкції 

архітектурного середовища. Декілька кафедр змінили назву. 

В зв’язку з зменшенням фінансування скорочено 36 ставок допоміжно-

обслуговуючого персоналу та 63 ставки професорсько-викладацького складу.  

Нажаль, за наявними тенденціями процесу реформування вищої освіти, 

ризик скорочення персоналу буде існувати і надалі. Тому нам необхідно 

розробити об’єктивні критерії оцінки роботи кожного члена нашого 

колективу, кожного структурного підрозділу, кожної кафедри в вирішенні 

загальних задач діяльності академії. Це і за показниками, запропонованими 

нашим міністерством (абсолютно неприпустимо, що деякі наші викладачі не 

мають і необхідних 4 пунктів і не можуть входити навіть в групу 



забезпечення спеціальності), це і критерії діяльності, які уже були розроблені 

в академії, і відношення до доручень, трудова дисципліна. Над цим ми 

працюємо і незабаром ці матеріали будуть винесені на обговорення. 

 

Освітня діяльність 

Станом на сьогодні за всіма освітньо-кваліфікаційними, освітніми, 

освітньо-науковими рівнями вищої освіти навчалось 3825 осіб. 

В академії здійснюється підготовка за 67 освітньо-професійними та 

освітньо-науковими програмами, ліцензовано 28 спеціальностей із 14 галузей 

знань. 

Вдосконалення освітньої діяльності академії відбувається відповідно до 

змін в системі вищої освіти України. За цих змін в рамках внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

підготовлені та затверджені Вченою радою низка Стандартів академії. Серед 

них – Положення «Про дуальну освіту», «Про анкетування», «Про 

преміювання викладачів за наукові здобутки» тощо. Підготовлені до 

затвердження основоположні документи нашої діяльності – це Статут 

академії і Стратегія розвитку. 

Розроблені та затверджені понад 20 освітніх програм зі спеціальностей, 

в тому числі 19 – відповідно до наявних стандартів вищої освіти. 

Протягом року виконано великий обсяг роботи з акредитації. 

Навесні вперше акредитовано 8 освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також 8 

напрямів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Успішно пройдено ліцензування підготовки іноземних громадян за 

спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» та «Архітектура та 

містобудування». 

Нещодавно в академії працювали 7 комісій з акредитації 12 освітньо-

професійних магістерських програм за новими критеріями. В цьому процесі 

були задіяні, без перебільшення, всі працівники академії, але хочу відзначити 

роботу навчального відділу, особливо – заступника начальника відділу 

Тетяну Новицьку та гарантів освітніх програм Олену Нагорну, Тетяну 

Нікіфорову, Анжелу Черчату, Олександра Лиходія. Отримані перші 

результати експертної оцінки, вони достатньо оптимістичні, за винятком 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства». 

Подано заявку на проходження акредитації в цьому навчальному році 

ще 4 освітньо-наукових магістерських програм та – 6 бакалаврських, а також, 

вперше – 2 освітніх програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти. 



Готується до ліцензування підготовка магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» та бакалаврів за спеціальністю 

«Дизайн». 

Розпочато роботу з переробки навчальних планів з метою розширення і 

оновлення їх варіативної складової. 

Здійснено велику роботу по перегляду та розробці нових програм 

навчальних та виробничих практик студентів. За усіма спеціальностями 

підготовлено 26 наскрізних програм та 174 окремих програм практик. 

Укладено майже півтисячі угод про практику з підприємствами, проектними 

та науковими інститутами. 

Протягом року за ініціативою ректорату та кафедри українознавства 

відбулися дві сесії курсів державної мови, які відвідували понад 300 

викладачів та співробітників академії. 

З метою залучення додаткових коштів в академії відкрито і вже діють 

курси підвищення кваліфікації: 

Енергоаудиторів та експертів з інженерних мереж; 

Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (групи будинків); 

Наладжена тісна співпраця з центрами зайнятості для підвищення 

кваліфікації майже по всім напрямкам професійного навчання. 

Вченою радою Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх 

технологій.ННІІОТ (протокол №3 від 24.10.2019р.) розглянули та затвердили 

напрямки, плани і робочі програми для підвищення кваліфікації фахівців 

підприємств та фірм відділом підвищення кваліфікації ННІІОТ, які 

проводяться за денною, вечірньою та дистанційною формою навчання за 

напрямками: 

– проектування та будівництво в складних інженерно-геологічних 

умовах; 

– технічний та авторський нагляд в будівництві; 

– кошторисно-договірна справа у будівництві та її автоматизація ; 

– ринок земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 

останній етап формування ринкових відносин в Україні; 

– будівельні матеріали і конструкції; 

– технологія будівельного виробництва; 

– планування і організація виробництва; 

– обстеження, паспортизація та нагляд за безпечною та надійною 

експлуатацією будівель та споруд; 

– оцінка впливу на навколишнє середовище; 

– комп’ютерна графіка та основи дизайну: AutoСad, PhotoShop, Corel 

Draw, 3DMax, Archi Cad; 

– система управління якістю у будівництві та на підприємствах 

будівельної індустрії; 



– сертифікація автомобілів, будівельної техніки, тракторів, 

сільськогосподарської техніки та комплектуючих; 

– програма CIPA для бухгалтерів, економістів, фінансистів; 

– практична психологія; 

– управління якістю продукції на основі ISO 9000; 

- основи інженерних систем та споруд для співвласників 

багатоквартирних будинків; 

- основи енергозбереження систем інженерно-технічного забезпечення; 

житлово-комунального господарства міста; 

- підприємець-початківець; 

- основи підприємницької діяльності; 

- землевпорядкування та кадастр; 

- основи комп`ютерних інформаційних технологій та машинної графіки; 

- користувач програмними засобами широкого вживання; 

- менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків); 

-  викладачів вищих навчальних закладів; 

- експлуатація газових мереж і обладнання. 

Перспективні задачі з освітньої діяльності: відкриття нових 

перспективних спеціальностей (з БІМ-технологій, девелопменту нерухомості, 

інженерної педагогіки з підготовки викладачів для ПТУ і т.і.) і закриття 

економічно недоцільних, де немає набору контингенту. Позитивним 

прикладом є відкриття спеціальності «Енергоаудит та енергоефективність в 

будівництві» на Будівельному факультеті.  

Міжнародна освітня діяльність.  

У 2019 – 20 навчальному році в нашій академії навчається 147 іноземних 

студентів, на підготовче відділення для іноземних громадян було зараховано 

18 слухачів.  

У 2019 – 20 навчальному році академія успішно підготувала 

випускників-іноземців: 17 іноземних студентів успішно склали державний 

іспит і отримали диплом бакалавра; 1 іноземний студент успішно склав 

державний іспит, захистив магістерський диплом і отримав диплом магістра; 

62 іноземця отримали свідоцтва про закінчення підготовчого відділення. 

Станом на 13.12.2019 р. видано 133 запрошення на навчання (128 на 

підготовче відділення, 5 студентам). Зараховано 49 іноземних студентів на І 

курс та 1 іноземний студент на І курс магістратури.  

Здійснювалось співробітництво з Посольствами Франції, Марокко, 

Туркменістану, Нігерії, Китаю, Йорданії, Іраку, Палестини, Лівану, Судану, 

Сірійської Арабської Республіки.  

Профорієнтаційна робота. 

За період 2019 року проводилась планова та конструктивна 

профорієнтаційна робота зі студентами та майбутніми абітурієнтами.  



Було відвідано 120 шкіл, 6 ліцеїв, 13 технікумів та професійних училищ 

в місті Дніпрі, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, 

Запорізькій областях.  

На базі нового відділу якості освіти, профорієнтаційної роботи та 

маркетингу розроблено план заходів, відкритих лекцій та семінарів для 

школярів міста та області. Розроблено новий формат рекламної продукції та 

буклет для абітурієнтів, в якій можна знайти всю інформацію про 

спеціальності академії, студентське життя та інше. Проводиться активна 

робота з поширенням інформації в соціальних мережах про заходи, які 

відбуваються та плануються в академії.  

Профорієнтаційна робота повинна стати справою кожного члена нашого 

колективу, ми повинні проводити активну, я би сказав, агресивну і 

багатопланову агітаційну роботу, щоби не допустити зменшення контингенту 

студентів. Невипускові кафедри також повинні брати активну участь у цьому 

процесі. 

В 2019 році підписано 4 угоди про співробітництво з Дніпровським 

коледжем будівельно-монтажних технологій та архітектури, Дніпровським 

індустріально-педагогічним технікумом, Дніпровським вищим професійним 

училищем будівництва, Дніпропетровським регіональним центром 

професійно-технічної освіти. Це надає нам можливості тісно співпрацювати з 

цими закладами з профорієнтаційної роботи. А 6 учнів ПТУ №6 працюють в 

нашій АГЧ на практиці і мотивовані до вступу в академію. Такі зв’язки 

потрібно розширювати і залучати в нашу орбіту якомога більше подібних 

закладів освіти. 

Підсумки вступної кампанії. 

За результатами прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2019 році маємо наступні 

показники: всього прийнято на ступінь «Бакалавр» – 546 студентів; на 

ступінь «Магістр» – 640 студентів (майже 1200 студентів). Нажаль, 

тенденцію до скорочення контингенту студентів не подолано. 

Проблеми та задачі. 

1. зменшення кількості бюджетних місць, які виділяються МОНУ; 

2. введення обов’язкового ЗНО з іноземної мови для магістрів на 

економічні спеціальності та комп’ютерні науки, а також ЗНО з української 

мови для вступників на базі «молодшого спеціаліста»; 

3. підвищення прохідного балу широкого вступу у порівнянні з 

минулим роком за всіма спеціальностями; 

Позитивні моменти приймальної кампанії у 2019 році. 

1. проведено ремонт залу та приміщень приймальної комісії та 

закупівля нових комп’ютерів; 



2. результат олімпіади, що була проведена на заходах «Дні відкритих 

дверей» – з 54 вступників, що пройшли олімпіаду 28 стали нашими 

студентами; 

3. за результатами вступу на спеціальність «Архітектура та 

містобудування» практично закрита вся ліцензія; 

4. завдяки роботі ректорату з міністерством додатково академія 

отримала 50 бюджетних місць; 

5. за результатами додаткового ЗНО з іноземної мови (5 листопада 

2019 р.) на сьогодні 11 оcіб подано до наказу на зарахування на магістра 

економічних спеціальностей («третя хвиля»); 

6. за підсумками прийому за напрямом 192 Будівництво та цивільна 

інженерія  ДВНЗ ПДАБА займає серед ЗВО України 3 місце після КНУБА та 

Університету «Львівська політехніка», що дає оптимістичний настрій на 

майбутню роботу і збереження статусу нашої академії. 

 

Наукова діяльність та міжнародне науково-технічне співробітництво  
Фінансові показники, наукові теми та господарчі договори 

 Обсяг бюджетного наукового  у 2019 році складає 2.3 млн. грн. Наукові 

теми: 

 Розробка інноваційних архітектурних, конструктивних та 

технологічних систем будівництва методом 3D-друку (керівник 

Савицький М.В.) 

 Проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль» 

(молоді вчені, керівник Бабенко М.М.) 

 У 2019 році виконано госпдоговірних робіт на 14.4 млн. грн., з яких  4.2 

млн. грн. складає дебіторська заборгованість (станом на 9 грудня 2019).

 Провідні керівники робіт за господарчими договорами: 

 Бауск Є.А. - 8.25 млн. грн. 

 Головко С.І. - 2.54 млн. грн. 

 Кірічек Ю.О. - 1.83 млн. грн. 

 Савицький М.В. - 0.71 млн. грн. 

Науково-технічне співробітництво. 

 Державна німецька компанія GIZ реалізує в Україні масштабний 

інвестиційний проект, спрямований на впровадження реформ у сфері 

енергоефективності. Освітня складова цього проекту передбачає створення 

трьох “Енерго-Інноваційних Хабів” – осередків підготовки фахівців, розвитку 

освітніх та наукових програм у галузі енергоефективності та сталого 

розвитку. Пишаємось, що наша академія виборола перемогу у конкурсі та 

стала одним із трьох таких Хабів (на всю Україну!) В рамках проекту 

заплановано низку конференцій, воркшопів, тренінгів, конкурсів. Фахівці 

нашої академії вже проходять інтенсивне навчання, організоване GIZ як в 

Україні, так і в Німеччині. 17-18 грудня у ПДАБА відбулася масштабна 



конференція з енергоефективності, в якій приймали участь більше 100 

провідних вчених та керівників з університетів та підприємств  У наступному 

році академія отримає найсучасніше науково-технічне обладнання. В 

результаті ПДАБА стане одним із провідних науково-освітніх закладів 

України у галузі енергоефективності. Координатор проекту від академії – 

к.т.н. доц. Юрченко Є.Л. 

 Укладено договір про співробітництво із всесвітньо відомою 

машинобудівною компанією Eirich (Німеччина). Академія одержала 

найсучасніший змішувач Eirich R05T, що дозволяє виконувати широкий 

спектр робіт для приготування сумішей, розробки та виготовлення нових  

інноваційних матеріалів. Ми стали першим із університетів України, який 

співпрацює з Eirich та одержав обладнання такого високого класу. Сьогодні 

змішувач вже працює: проводяться дослідження з виготовлення оптимальних 

сумішей для будівельних 3D принтерів. 

 Створено Центр колективного використання наукового обладнання, до 

складу якого увійшли Дніпровський національний університет, ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 

Національна металургійна академія України та Український державний 

хіміко-технологічний університет. У 2019 році Центр виграв бюджетний 

грант у розмірі 2.5 млн. грн. на придбання сучасного устаткування, яким 

тепер можуть користуватись вчені нашої академії. 

 Укладено договір про співробітництво із товариством “Європа-Дніпро”. 

Це офіційний представник іспанського концерну PORCELANOSA, який 

спеціалізується на виробництві керамічної плитки, а також пропонує передові 

конструкційні рішення для сучасної архітектури та дизайну. Договір, зокрема, 

орієнтований на стажування вчених та аспірантів академії на підприємствах 

PORCELANOSA в Іспанії. 

 Підписано угоду про співробітництво із Спілкою наукових та 

інженерних об’єднань України. Спілка є членом Європейської федерації 

національних інженерних асоціацій (FEANI). Угода дає можливість 

співробітникам академії пройти сертифікацію та одержати європейський 

паспорт інженера. В рамках участі в асоціації ми долучилися до роботи EU 

BIM групи з впровадження БІМ технологій в країнах Європи. 

 Підписано договір про співробітництво із міжнародною громадською 

організацією “Асоціація НООСФЕРА”, яка займається розвитком наукових 

досліджень, інноваційних проектів та стартапів, зокрема, галузях ІТ-

технологій та аерокосмічної техніки. 

 Академія стала членом Міжнародного енергетичного кластеру, який 

об’єднує 11 підприємств, що випускають та поставляють металоконструкції, 

енергетичне обладнання, виконують проектні і будівельні роботи, а також 3 

партнерські наукові установи, що провадять свою діяльність у галузі 

будівництва та енергетики. Члени МЕК працюють над спільними проектами 

в Україні, Литві та інших країнах ЄС. Мета кластеру – сприяти 

підприємствам у співробітництві, розвивати партнерство та економічну 



діяльність, підвищувати конкурентоздатність учасників кластера, просувати 

їх на міжнародному рівні. 

 Підписано угоду про науково-технічне співробітництво між ПДАБА та 

компанією ЮДК Газобетон, яка є найбільшим виробником автоклавного 

газобетону в Україні. Попереду – амбітні плани з розробки інноваційних 

метаматеріалів та акустичних кристалів на основі газобетону для захисту 

будівель від шуму, вібрацій, сейсмічних навантажень. 

Підготовка наукових кадрів. 

 У 2019 році співробітниками академії захищено 2 докторських 

(Налисько М.М.,  Яковишина Т.Ф.) та 4 кандидатських дисертації. 

У 2019 році поступили до докторантури 1 особа (Шехоркіна С.Є.) та до 

аспірантури 14 осіб. Усього навчаються в докторантурі 2 особи та в 

аспірантурі 46 осіб. 

В зв’язку зі зміною умов захисту з 2021 року нам потрібно провести 

роботу по завершенні підготовки дисертаційних робіт і працювати над 

формуванням спецрад за новими принципами. 

Видавнича діяльність. 

 Завершено роботу щодо приведення показників “Вісника наукових 

праць ПДАБА” у відповідність до нових вимог МОН України, що стосуються 

фахових видань. Для проходження атестації сформовано та подано до МОН 

України відповідний пакет документів. У кінці листопада “Вісник” успішно 

пройшов розгляд експертною радою Міністерства та був рекомендований до 

включення до “Переліку наукових фахових видань України” за категорією 

“Б”. Результат досягнуто завдяки наполегливій праці відповідального 

секретаря “Вісника” к.т.н., доц. Тимошенко О.А. 

Конференції, конкурси, олімпіади. 

 Проведено цілу низку наукових конференції, що організовані та 

проведені академією: 

1. Стародубівські читання, квітень 2019 (Большаков В.І.) 

2. Безпека життєдіяльності у ХХІ столітті – 2019, квітень 2019 (Бєліков 

А.С.) 

3. Науково-практична конференція зі сталого розвитку та зеленого 

будівництва, травень 2019 (Савицький М.В.) 

4. Науково-практична конференція студентів ПДАБА, травень 2019 

(Данішевський В.В.) 

5. Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, 

промислового і транспортного призначення, вересень 2019 (Савицький 

М.В.) 

6. Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науки та 

управлінні, жовтень 2019 (Єршова Н.М.) 

7. Інтелектуальна власність в Україна: проблеми та перспективи розвитку 

в інформаційному суспільстві, листопад 2019 (Євсєєва Г.П.) 

8. Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки фахівців у сфері 

енергоефективності, грудень 2019 (Савицький М.В., Юрченко Є.Л.) 



 Вперше в академії організовано архітектурний та дизайнерський 

конкурс за підтримки іспанського концерну PORCELANOSA. У рамках 

роботи “Енерго-Інноваційного Хабу” у грудні 2019 р.- на розробку проектів 

енергоефективного житла. Студенти ПДАБА – переможці конкурсів – 

пройдуть професійні стажування на підприємствах PORCELANOSA в 

Іспанії. 

 Студенти архітектурного факультету приймають участь у конкурсі з 

міського благоустрою “Територія майбутнього”, який проводиться за 

підтримки обласної ради. 

 На базі академії проведено фінальні етапи Всеукраїнських 

студентських олімпіад за спеціальностями “Економіка підприємства” та 

“Фінанси”. В олімпіадах взяли участь близько 150 студентів закладів вищої 

освіти III-IV рівнів акредитації з усіх регіонів нашої держави. 

 Для мотивації й підтримки молодих науковців проведено конкурси 

"Кращий молодий вчений" та "Кращий студент". Переможців нагороджено не 

тільки грамотами, але й грошовими призами. Планується, що такі заходи 

стануть щорічними. 

 Перемоги наших молодих вчених та студентів у конкурсах: 

1. 28-й конкурс випускників архітектурних та художніх спеціальностей 

закладів вищої освіти України, 18 дипломів першого ступеня. 

2. Всеукраїнський конкурс «Архітектор-2019» фонду Бориса 

Колеснікова», 5 переможців від ПДАБА нагороджені поїздкою в Італію 

(Мілан) на виставку з дизайну. 

3. Всеукраїнський конкурс інтер’єрного дизайну від Асоціації 

британського і міжнародного дизайну SBID. 1 місце Пучка І., 

нагороджений 6-місячним стажуванням у Лондоні в студії дизайну 

JetiCo Whiles. 

4. Конкурс на академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні на 2019-

20 навчальний рік, переможець студентка архітектурного факультету 

Хоружевська Г.В. 

5. Міжнароднй архітектурнй фестиваль CAN-actions, фіналіст Лисенко Б., 

увійшов у ТОП-10 молодих архітекторів України. 

6. Найбільша архітектурна міжнародна конференція “Архітектура 

майбутнього” цього року відбулася у Київі, 2000 учасників з 25 стран. 

Учасники від ПДАБА: Мерилова І.О. та 2 студенти. 

7. Національний архітектурний студентський конкурс “Steel Freedom - 

2019”, фіналісти - 3 студентські команди ПДАБА. 

8. Всеукраїнський воркшоп «Archi-Integration» за темою “Реновація 

гуртожитків ДВНЗ ПДАБА”, організований Національною спілкою 

архітекторів України та компанією Knauf. Учасники від ПДАБА: 

близько 10 студентів і 2 викладачі. 

 Перемоги наших студентів у Всеукраїнських олімпіадах: 

1. Дисципліна «Екологія», 1 місце, студент факультету цивільної 

інженерії та екології Ріпний О.Ю., керівник Гільов В.В. 



2. Дисципліна «Економіка підприємства», 1 місце, студент економічного 

факультету Куденко В.І., керівник Спірідонова К.О. 

3. Дисципліна «Фінанси», 1 місце, студент економічного факультету Жара 

А.М., керівник Захарченко Н.В. 

Ми розуміємо, що це наполеглива праця наших викладачів і вдячні їм 

за це. 

Діяльність бібліотеки. 

 Запроваджено обов’язкову перевірку на плагіат всіх дисертацій, що 

приймаються до захисту у спеціалізованих вчених радах академії; розпочато 

роботу з перевірки магістерських робіт. Розроблено проект Положення про 

перевірку на антиплагіат. 

 Створено та введено в роботу репозитарій наукових праць, що відтепер 

доступні онлайн у відкритому доступі. Це не тільки дозволяє забезпечити 

атестаційні вимоги Міністерства, але й сприяє максимальному поширенню 

інформації про одержані наукові результати, зміцнює авторитет академії у 

міжнародному науковому співтоваристві та підвищує її рейтинг. На сьогодні 

репозитарій містить вже більше 2000 документів і продовжує активно 

поповнюватись. 

 У 2019 році, вперше за останні 5 років, відновлено підписку бібліотеки 

на найважливіші наукові видання. При оформленні підписки було враховано 

пропозиції та потреби всіх кафедр. Також заплановано підписку на наступний 

2020 рік. 

 Оформлено підписку на інформаційно-довідкову систему "Зодчий", яка 

визнана найкращим в Україні збірником нормативних документів, 

законодавчих та відомчих актів у галузі будівництва. Система оновлюється 

щотижня і відтепер кожен працівник академії має доступ до найновішої і – 

що важливо – повністю ліцензійної документації. 

 

Міжнародна діяльність 

 Виграно гранти Європейської комісії для міжнародного академічного 

обміну студентами й науковцями за програмою Erasmus: 

 Кільський університет (Великобританія).  

 Університет західної Аттики (Греція). 

 Лодзинський технічний університет (Польща). 

У рамках програми Erasmus надається фінансування для стажування за 

кордоном аспірантів, а також для поїздок за кордон і читання лекцій 

викладачами. Передбачено симетричні візити іноземних колег до нашої 

академії. 

 У 2019 році підписано нові договори про співпрацю із закордонними 

університетами: 

 університет Ля Рошель (Франція); 

 університет прикладних наук Мітвайда (Німеччина); 

 Лодзинська гуманітарно-економічна академія (Польща). 

 Продовжується робота над спільними грантами та/або програмами 

подвійного дипломування з 2 європейськими університетами: 



 Технічний університет м. Аахен, Фрайберзька гірнича академія, 

університет прикладних наук Мітвайда (Німеччина); 

 Університети Орлеан, Ля Рошель, Ле-Ман, Страсбург, Париж 

(Франція); 

 Варшавський і Лодзинський  технічні університети, Лодзинська 

гуманітарно-економічна академія (Польша); 

 Словацький технологічний університет у Братиславі (Словаччина); 

 Будапештський університет технологій та економіки (Угорщина); 

 Ризький технічний університет (Латвія). 

 Молоді вчені та студенти брали участь у міжнародному семінарі-

конкурсі у Словацькому технічному університеті, Братислава, проект “InStep 

training” за грантом Вишеградського фонду. Учасники – к.т.н. доц. Бабенко 

М.М., ст. викладач Бондаренко О.І., к.т.н. доц. Зінкевич О.Г., к.т.н. доц. 

Шехоркіна С.Є. і 6 студентів з різних факультетів. 

 Проводилося стажування студентів академії за кордоном у Франції: 

 Професійні стажування студентів-архітекторів у Парижі та Стразбурзі, 

Франція (травень-липень 2019) 

 Лінгвістичне стажування у Страсбурзькому університеті, Франція 

(липень 2019) 

 Академію відвідала низка іноземних вчених та керівників, з якими 

розроблено плани розвитку наукового та академічного співробітництва (8 

візитів). Відкриті лекції прочитали: 

 проф. Бернд Маркерт, директор Інституту механіки Технічного 

університету м. Аахен (Німеччина), 

 проф. Ян Аврайцевич, завідувач кафедри автоматики, біомеханіки та 

мехатроніки Лодзинського технічного університету (Польща), 

 проф. Лукаш Качмарек, Лодзинський технічний університет (Польща), 

 проф. Станіслав Дукат, архітектор (Австрія), 

 доктор В’ячеслав Куксенко, державне управління атомної енергетики 

Великобританії, 

 проф. Жан-Поль Меєр, Страсбурзький університет (Франція), 

 проф. Клод Ноель, архітектор (Франція), 

 проф. Рудольф Бренман, економіст (Франція). 

 Академію відвідав співпрезидент FEFU (Федерації обмінів Франція – 

Україна) пан Жак Форжерон. Підписано новий договір про співпрацю між 

ПДАБА та FEFU строком на два роки. Договір передбачає проведення 

лінгвістичних та професійних стажувань наших студентів у Франції. Пан 

Форжерон особисто провів співбесіди, за результатами яких було відібрано 

20 найкращих студентів, які у наступному році пройдуть стажування у 

Франції за підтримки FEFU. 

 Встановлено контакти з Міжнародним центром вивчення французької 

мови при Університеті м. Ліон, Франція, та досягнуто домовленості про 

організацію нових літніх стажувань для наших студентів. На відміну від 

стажувань у Страсбурзі, стажування в Ліоні будуть проводитись 

професійними французькими викладачами, а також коштуватимуть 



приблизно на 12% дешевше (у перерахуванні на той самий проміжок часу). 

Розпочато набір бажаючих. 

 В академії відбувся міжнародний семінар із розвитку студентського 

самоврядування та громадянського суспільства, у якому прийняли участь 

студенти Технічного університету м. Дрезден (TU Dresden), ПДАБА та 

Національної металургійної академії України. Впродовж трьох днів 

інтернаціональні студентські команди розробили креативні проекти, які 

стосувалися низки актуальних питань: ефективної організації студентського 

самоврядування, подолання корупції, розвитку комунікацій, інфраструктури, 

вирішенню проблем екології, розвитку благочинності тощо. Обрано кращі 

проекти, які запропоновані до практичного втілення. Захід проведено за 

фінансової підтримки німецької сторони. 

 З нагоди семінару, академію відвідав канцлер (перший заступник 

ректора) TU Dresden доктор Андреас Хандчук. За результатами візиту 

досягнуто домовленостей про розвиток наукової співпраці ПДАБА та TU 

Dresden у галузі будівельного 3D-друку. Доктор Хандчук підтримав ідею 

створення у ПДАБА сучасної лабораторії 3D друку за допомогою німецької 

сторони. 

 Поряд з позитивними моментами слід звернути увагу на необхідність 

поліпшення наукової діяльності молодих вчених. Не подано жодної роботи на 

грантове фінансування Міністерством освіти і науки України, не дивлячись 

на те, що обсяги фінансування значно збільшилися. Академія не брала участі 

в обласному конкурсі на фінансування наукових проектів, в конкурсі на 

кращу раду молодих вчених. 

 

Виховна робота 

Одним з найбільш важливих напрямків роботи навчально-педагогічного 

колективу академії була і залишається виховна робота. Академія повинна 

стати українським закладом вищої освіти. Доброю нагодою стане виконання 

Закону про мову.  

В минулому навчальному році якраз і було посилено цей вектор у 

патріотичному вихованні. У нас вже є традиційно історичні, значущі дати, на 

які ми повинні реагувати якісними заходами. До Дня захисника України, дня 

українського козацтва було організовано заходи у межах засідання 

дискусійного клубу «Простір слова» (кафедра українознавства).  

В академії вперше, на Шевченківські дні, відбувся великий концерт на 

честь Кобзаря, концерт – на День Європи. Завдання, які стоять перед 

колективом академії – це формування позитивних якостей особистості – 

усвідомленого патріотизму, духовності, моральності, ведення здорового 

способу життя. 

В роботі кураторів академічних груп задіяні 147 кураторів в академії, 

майже третя частина всього викладацького складу, кафедри суспільних наук, 

якими проводяться заходи патріотичного, краєзнавчого, правознавчого, 

пізнавального характеру: круглі столи, студентські конференції, кінозал – 



кафедра філософії, дискусійний клуб «Простір слова», творчі портрети діячів 

українського мистецтва, виставки студентських робіт. 

Важливою ланкою виховної роботи в академії залишається бібліотека. 

Всі пам’ятні дати, національно-патріотичні свята бібліотека відзначає своїми 

заходами, в першу чергу – це виставки спеціальної та художньої літератури з 

презентаціями. Клуб «Джерело» вже давно є невід’ємною частиною 

естетичного виховання. Цього року клуб відгукнувся своїм засіданням на 

міжнародний День поезії. 

Активніше запрацював музей академії. Цього року були зустрічі в 

пам’ять про Чорнобильську аварію, з Радою ветеранів, із студентами-

учасниками АТО, з випускниками Дніпропетровського інженерно-

будівельного інституту. Музей постійно поновлює свою експозицію, 

залучаючи студентів-архітекторів. 

У виховній роботі академії бере участь і психологічна служба. Спільно 

з кафедрою філософії проводяться конференції до Дня Землі (доц.. 

Скадановська М.Г.).  

В виховній роботі зі студентами дуже яскраво проявила себе кафедра 

фізичного виховання та спорту, Всі викладачі кафедри брали активну участь у 

організації та проведенні Healthy Challenge 2019, де академія стала 

переможцем у Всеукраїнському масштабі і була нагороджена грошовою 

премією в розмірі 30 тис. грн. на придбання спортивного інвентарю. 

Вперше в цьому році на базі академії був створений дитячий табір для 

дітей співробітників та викладачів. Більше п’ятдесяти дітей віком від шести 

до дванадцяти років змогли відвідувати різноманітні спортивні, навчальні, 

творчі та інтелектуальні заняття. У зв’язку з таким інтересом і позитивних 

відгуків дітей цей табір має місце на існування і повинен стати доброю 

традицію в стінах нашого вищого навчального закладу. 

Слід відмітити і негативні моменти нашої діяльності. Прийнято 

рішення про економічну недоцільність періодичного видання друкованої 

версії газети «Молодий будівельник», залишили тільки електронну версію 

газети. 

Поки що не вдалося нам організувати асоціацію випускників. 

Загальмувалося питання створення музею архітектури і будівництва 

Придніпров’я. 

  В 2020 році ми будемо відзначати 90 років з дня створення ДІБІ – 

ПДАБА. Ця подія повинна мобілізувати наш колектив на виконання заходів з 

виховання студентства, як патріотів академії, слугувати нагадуванням про 

славні традиції академії, вшанування пам’яті наших попередників, 

відзначення кращих працівників академії, допомагати в профорієнтаційній 

роботі. Створено оргкомітет для розробки заходів до цієї події. 

 

Розвиток матеріально-технічної бази  

Станом на 01.01.2019 р. в академії налічуються 1159 комп'ютерів. За 

сучасні вважаються 780 комп’ютерів. 



Протягом 2019 року було закуплено 13 сучасних комп’ютерів з них 9 у 

приймальну комісію, та 4 у НДЧ. Закуплене обладнання для створення WIFI-

точок безкоштовного доступу до мережі Internet. Для спрощення 

користування Корпоративною електронною поштовою системою (КЕПС) на 

сьогоднішній день налаштовано WIFI доступ 15-ти точок на кафедрах та 

підрозділах академії, робота в цьому напрямі буде активно продовжується і 

на далі. 

В 2019 році були отримані 10 ліцензій на програмні продукти, які 

наведені в таблиці. 

 Найменування продукту Кількість, шт. Період, рік 

1 Microsoft Office 365 Без обмежень Довічно 

2 Google G Suite 10 000 Довічно 

3 3ds Max 2020 1250 3 

4 3ds Max 2019 1250 3 

5 Inventor Professional 2020 1250 3 

6 Revit 2020 1250 3 

7 AutoCAD Civil 3D 1250 3 

8 AutoCAD 2020 1250 3 

9 AutoCAD Architecture 2020 1250 3 

10 САПР ЛИРА 50 Довічно 

Ці ліцензії використані для організації електронного документообігу та 

корпоративної електронної пошти в академії. Розроблене та затверджене 

положення та введена в дію корпоративна електронна пошта (КЕПС). На 

сьогоднішній день в системі зареєструвалося понад 94% співробітників 

академії, створення електронної бази співробітників з присвоєнням кожному 

електронної адреси можна вважати завершеною. 

Продовжується створення групових поштових скриньок відповідно до 

затвердженої структури академії і підключенням до них співробітників. 

Налагоджена розсилка пошти та продовжується розробка листів 

розсилки пошти. 

Розроблений довідник електронних адрес співробітників академії в 

електронному вигляді та розроблений файл для підключення контактів 

співробітників академії до середовища Gmail. 

Також проводиться планова робота що до оптимізації комп’ютерних 

класів та ефективності їх використання в навчальному процесі. 

Наступний крок який ми повинні виконати – це організація 

електронного документообігу, електронної бази студентів, бази майбутніх 

абітурієнтів. 

 

Фінансово-економічний стан академії за період січень-липень 2019 р.  



В кошторисі академії на 2019 рік передбачено фінансування на 

підготовку студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету України 

в розмірі 131,1 млн. грн. За 11 місяців поточного року витрачено 111,3 млн. 

грн. із загального фонду, в тому числі на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 86,6 млн. грн. 

(77,8%); 

- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне забезпечення 

дітей-сиріт – 14,3 млн. грн. (12,9%); 

- комунальні послуги – 9,7 млн. грн. (8,7%); 

- господарське забезпечення – 0,7 млн. грн. (0,6%). 

Для забезпечення наукової діяльності у 2019 році з державного бюджету 

академія повинна отримати 2,3 млн. грн. За 11 місяців 2019 року наукові 

розробки профінансовані на 1,8 млн. грн. 

Витрачання коштів проводиться згідно з планами використання 

бюджетних коштів та їх цільовим призначенням. 

Джерелами надходження коштів, необхідних для виконання академією 

своїх статутних функцій, є надання платних послуг по платному навчанню, 

здаванню в оренду приміщень академії, послуг спорткомплексу, проживанню 

в гуртожитках академії, виконання науково-дослідних робіт. Залишок коштів 

на розрахункових рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2019 року 

становив: основна діяльність – 14,6 млн. грн., наукова-дослідна діяльність – 

2,4 млн. грн. За 11 місяців 2019 року від надання цих послуг на рахунки 

академії надійшло 46,5 млн. грн., з них: 

- основна діяльність – 34,7 млн.грн., в тому числі: 

- освітні послуги – 24,7 млн.грн. 

- господарська діяльність – 9,5 млн.грн. 

- оренда – 0,5 млн.грн. 

- науково-дослідна діяльність – 11,8 млн.грн. 

По спеціальному фонду академією по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» за 11 місяців 2019 року було використано 34,3 

млн.грн., з них на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 26,5 млн.грн. 

(77,3 %); 

- комунальні послуги – 5,1 млн.грн. (15,0%); 

- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та господарської 

діяльності – 2,7 млн.грн. (7,8%). 

Витрати з науково-дослідної діяльності за 11 місяців 2019 року склали 

13,7 млн.грн. 



Станом на 01.12.2019 р. залишок коштів на розрахункових рахунках 

спеціального фонду по основній діяльності становить 14,9 млн. грн., по 

НДЧ – 768 тис. грн. 

Видатки по захищеним статтям проводяться своєчасно, заборгованості 

не має. 

Заробітна плата співробітникам академії нараховується та виплачується 

в повному обсязі згідно з фінансуванням і в межах фонду оплати праці, 

затвердженого в штатному розписі та кошторисі академії. Підвищення 

посадових окладів та інших виплат проводиться відповідно до законодавства 

України. 

Підвищення оплати праці має позитивний соціальний ефект, але з 

іншого боку, підвищується фінансове навантаження на спеціальний фонд 

академії, питома вага видатків на оплату праці в структурі витрат 

збільшується. За аналогічний період 2018 року питома вага видатків на 

оплату праці з нарахуваннями становила 69,0%, в 2019 році – 77,3%. Не 

зважаючи на це, керівництво академії забезпечує диференціацію заробітної 

плати, надає матеріальну допомогу на лікування, для вирішення соціально-

побутових проблем за умови їх підтвердження документально. За 11 місяців 

2019 року було виплачено 391,6 тис. грн. матеріальної допомоги. 

Нарахування стипендії студентам, аспірантам, докторантам проводиться 

згідно з діючими нормативно-правовими актами України. Заборгованості з 

виплати заробітної плати та стипендії за звітний період немає. 

Також в повному обсязі забезпечуються особи з категорії дітей-сиріт і 

дітей, прирівняних до них, що знаходяться на повному державному 

забезпечення і отримують всі соціальні виплати, що передбачені 

законодавством. Крім цього, згідно з колективним договором для підвищення 

соціальної захищеності, таким студентам додатково за рахунок спеціального 

фонду виплачуються кошти щоденно на харчування. 

Відповідно до умов договору між первинною профспілковою 

організацією ПДАБА та академією за період з січня по листопад 2019 року 

первинній профспілковій організації ПДАБА на оздоровчу, культурно-

масову роботу було перераховано 107,3 тис. грн.  

На відрядження працівників академії, які пов’язані з основною 

діяльністю, було витрачено за 11 місяців 2019 року 259,6 тис.грн., із них 51,3 

тис. були виділені на відрядження студентів для участі у всеукраїнських 

студентських олімпіадах. Відрядження науково-педагогічних працівників 

профінансовано на 170,3 тис. грн. За рахунок коштів НДЧ відрядження 

профінансовані на 996,4 тис. грн. 



Після оплати всіх захищених статей видатків (зарплата, комунальні 

послуги) залишається мінімум грошових коштів на оплату послуг по 

забезпеченню господарської діяльності і навчального процесу (оплата за 

товари і послуги, придбання основних засобів, проведення поточних 

ремонтів). За 11 місяців 2019 року на придбання товарів, обладнання було 

витрачено за рахунок власних надходжень академії 770,0 тис.грн., на оплату 

послуг, крім комунальних – 924,2 тис.грн. За рахунок коштів загального 

фонду витрачено на забезпечення господарської діяльності 700 тис. грн., 

менше 1% від кошторису. 

Загальні витрати за 11 місяців 2019 року на утримання та покращення 

інфраструктури академії склали 2,3 млн. грн. 

Були виділені кошти на заміну обладнання системи водопостачання 

висотного корпусу на суму 21,1 тис. грн. За рахунок благодійних коштів було 

проведене оновлення основних засобів на суму 110,8 тис.грн. 

Закупівлі академії проводяться за принципами ефективності, доцільності 

та економії бюджетних коштів. Всі закупівлі академії можна переглянути на 

сайті ProZorro . Відділом матеріально-технічного постачання АХЧ 

налагоджена система моніторингу цін на ринку. Так, наприклад, на промивку 

системи опалення гуртожитків №1, 5-9 в 2019 році витрачено 27,5 тис.грн, 

тоді як в 2018 році – 49,9 тис.грн., економія склала 81% без погіршення 

якості промивання. Вдвічі збільшилося надходження від платних послуг 

басейну академії. 

Як неодноразово інформувалося, академії були виділені кошти із 

державного бюджету на капітальні ремонти у розмірі 7 млн. грн. 

Слід відмітити, що в цьому році академія вперше скористалася правом 

та розмістила на депозитному рахунку тимчасово вільні кошти з 5 квітня по 

30 листопада. Додаткові кошти у вигляді відсотків за їх користування склали 

502,7 тис.грн. За рахунок цих коштів було оновлено матеріально-технічну 

базу приймальної комісії. 

Ректорат академії веде постійний контроль за економним і 

цілеспрямованим використанням коштів для найбільш ефективного рівня 

забезпечення життєдіяльності академії і підтримки належного рівня 

освітнього процесу. Постійно спрямовуються зусилля на пошук та залучення 

власних надходжень, розширюється перелік платних послуг, ведеться 

постійний моніторинг цін на аналогічні послуги в інших закладах вищої 

освіти та корегується цінова політика академії з урахуванням попиту. 

 

Розвиток інфраструктури. 



Службами АГЧ постійно ведуться роботи по утриманню, ремонту і 

належній експлуатації всіх об’єктів ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури». 

Протягом останніх років вкладення в ремонти та розвиток 

інфраструктури академії були мінімальними. Занепала виробнича база 

механічної майстерні, столярного цеху, служби головного механіка, служби 

головного енергетика. На січень місяць поточного року в академії, в учбових 

корпусах працював один електрик та три робітники ремонтної групи. Не 

виконувались роботи по перевірці трансформаторних підстанцій, досі ми 

були підключені на одному вводі, бо альтернативний виведено з ладу, що 

могло привести до повної зупинки роботи академії. Потребують повної 

заміни системи водопостачання та водовідведення, пожежного водопроводу, 

теплових мереж, аварійних фасадів, аварійних покрівель. 

Стан гуртожитків нашої академії, теж залишає бажати кращого. На 

сьогоднішній день зношеність мереж та житлового фонду гуртожитків не 

піддається жодній критиці. Потребують капітального ремонту приміщення  

та заміни майже всі мережі.  

Система фінансування витрат на забезпечення функціонування 

гуртожитків зі спецфонду призводить до того, що все фінансується по 

залишковому принципу. 

Для забезпечення функціонування будівель і споруд академії було 

видано наказ ректора від 29 травня 2019 року про підготовку об’єктів 

академії до роботи в опалювальний період 2019 – 2020 р.р. Всі цілі та задачі, 

що були передбачені наказом, виконуються згідно наміченого плану. 

Затримки з фінансуванням та забезпеченням матеріалами немає. 

Зупинюсь на окремих питаннях що вирішувались для поліпшення 

ситуації з станом господарства академії: 

 Ведеться комплектація підрозділів АГЧ персоналом. прийнято на 

роботу електрогазозварювальника, токаря. 

 Вперше за останні роки відновлено роботу столярної та механічної 

майстерень, відновлено роботу токарного обладнання.  

 Вперше за останні роки придбано інструмент, устаткування та 

матеріали для виконання робіт ремонтною групою.  

 Для потреб гуртожитків за благодійні кошти закуплено 16 електроплит 

та дві пральні машини. 

 Організована система послуг з гарячого харчування для студентів та 

викладачів шляхом залучено орендарів. 



 Виконано роботи з ремонту приміщень приймальної комісії, проведено 

демонтаж аварійних ділянок фасаду, облаштовано санвузол для 

маломобільних груп населення. 

 Проведено поточні ремонти покрівель спортивного комплексу, 

котельної, складу та санвузла приймальної комісії, покрівель приймальної 

комісії та висотного корпусу. 

 Розроблена проектно-кошторисна документація, проведена державна 

експертиза, отримано фінансування і організовано тендерні процедури, 

проведено відкриті торги в системі Прозоро для проведення робіт з 

капітального ремонту жорстких покрівель корпусів, часткової заміни вікон 

висотного корпусу, спортзалу, навчально-лабораторного корпусу. Ці роботи 

повинні завершитися до Нового 2020 року. 

 Розпочато ремонт і облаштування мультифункціонального 

конференцзалу - телестудії ДВНЗ ПДАБА для залучення студентів до 

медійної роботи і виходу в зовнішній інформаційний простір. 

 Встановлено нові циркуляційні насоси фільтраційної станції басейну 

академії, економія електроенергії складає 66 Квт. на годину або 171 грн на 

годину. 

 Проведені ремонти теплотрас та систем гарячого водопостачання, 

встановлено новий циркуляційний насос на постачання гарячої води. Вперше 

за останні роки гаряча вода подається на 2 та 3 гуртожитки централізовано, 

що дало змогу відмовитись від електричних водонагрівачів, суттєво 

скоротити фінансові витрати і покращити умови проживання студентів. 

 Проведено роботи по заміні електрокабелю підключення гуртожитку № 

2 до електромережі, що надало змогу отримати економію фінансових коштів 

в розмірі 300 тис грн. щорічно.  

 До опалювального сезону проведено роботи з планового ремонту 

обладнання котельної, зокрема, встановлено новий циркуляційний насос в 

котельній. 

 Проводяться позапланові, аварійні роботи мереж тепло-, водо-, 

електропостачання, мереж каналізації. 

 Виконуються роботи з поточного ремонту електричних мереж та 

приладів, зокрема заміна масла в трансформаторі за спонсорську допомогу. 

 Ведуться роботи по опорядженню внутрішньої та зовнішньої  території 

академії, зокрема: проводиться ямковий ремонт дорожнього покриття 

подвір’я Академії, корчування дерев, ремонт системи поливу території перед 

головним фасадом академії, проведено демонтаж аварійної теплиці. 



 Проведено технічне обстеження і енергоаудит навчальних корпусів та 

гуртожитків академії. 

 Проведено обстеження аварійних конструкцій фасаду гуртожитку №1, 

по червоній лінії пр. Гагаріна, виставлення огорожі з попереджувальними 

знаками, для обмеження руху пішоходів. Прийнято рішення про відселення 

мешканців гуртожитку оскільки збитки від експлуатації за рік становлять 

майже 1 млн. грн. 

 З метою раціонального використання гуртожитків підготвлено 

договори і проведено поселення 150 студентів митної академії. 

 В повному обсязі закуплено матеріал для заміни стояків каналізації 

висотного корпусу. 

 Складаються плани ремонтів на поточний та наступний роки. 

 Розроблено ескізні рішення  на ремонт всіх санвузлів академії з 

урахуванням потреб маломобільних груп населення. 

 Складено кошториси: 

на проектні роботи капітального ремонту фасаду учбового корпусу;  

з улаштування протипожежної та охоронної  сигналізації; 

на ремонт ганку Академії з вул. Чернишевського. 

 Наполеглива наша робота з Міністерством освіти і науки завершилася 

наказом «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання енергоресурсів» №1197 від 16 вересня 2019 року про проведення 

в академії (наряду з Одеським національним економічним університетом) 

робіт з підвищення енергоефективності будівель і споруд за механізмом 

ЕСКО. Підготовлена технічна документація на гуртожитки 5-9 і розміщена в 

системі ProZorro для проведення тендерних закупівель. Для нас це 

привабливо, оскільки всі заходи проводяться за рахунок зовнішніх 

інвестицій, зменшується енергоспоживання і покращуються умови 

проживання студентів.  

 Вперше за багато років існування академії розроблена землевпорядна 

документація на земельні ділянки академії по вул. Чернишевського, 24-А і 

проспекту Гагаріна (Гуртожиток №1). 

Які виклики і задачі стоять перед нами: 

1. Розробка організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки. Всі ми 

пам’ятаємо останню трагедію в Одесі, де загнуло 16 людей. Створюємо 

комісію, проводимо обстеження, розробляємо заходи, звертаємось в 

міністерство за допомогою в фінансуванні, але надіємося на себе і вирішуємо 

задачі. 



2. Ремонт туалетів в навчальних корпусах академії. Оскільки ми обмежені 

в фінансуванні, то ректор, кожен проректор, декан, зав. кафедрою геотехніки 

проф. Сєдін В.Л. (думаю до цього списку приєднаються і інші успішні 

керівники структурних підрозділів), взяли на себе зобов’язання 

відремонтувати по одному туалету за рахунок спонсорської допомоги наших 

випускників. Ця робота і буде критерієм наших зв’язків з виробництвом і 

діяльності на благо академії.  

3. В цьому питанні існує і інша сторона проблеми – це наявність актів 

вандалізму. Приклад – через 2 дні після облаштування туалету приймальної 

комісії були вибиті вхідні двері, розбитий умивальник і унітаз. Для 

попередження таких актів вандалізму і забезпечення охорони і безпеки 

необхідно встановлення системи відеоспостереження, і потрібно діяти в 

цьому напрямі. 

4. Нагальна необхідність в проведенні ремонтів гуртожитків, залучення 

механізму приватно-державного партнерства. 

5. Для отримання фінансування на розвиток інфраструктури потрібна 

наявність проектно-кошторисної документації, яка пройшла державну 

експертизу. Тому ми сподіваємося на допомогу профільних кафедр у 

виконанні наступних проектів: 

- Проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт фасадів 

учбових корпусів. 

- Проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт систем 

опалення учбових корпусів. 

- Проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт систем 

водопостачання та водовідведення учбових корпусів. 

- Проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт систем 

вентиляції та кондиціонування учбових корпусів. 

- Проектно – кошторисну документацію на будівництво систем 

пожежної та охоронної сигналізації учбових корпусів з виведенням на 

центральний пульт. 

- Проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт 

котельної з переоснащенням на енергоефективні котли опалення. 

- Проектно – кошторисна документація на комплексний капітальний 

ремонт будівель гуртожитків. 

- Проектно – кошторисна документація на будівництво зон відпочинку 

студентів у внутрішньому дворі академії. 

- Проектно – кошторисна документація на озеленення території 

академії. 

 



6. Організація системи роздільного збору сміття та (по можливості) 

сортувальної станції. 

7. Ще раз звертаю увагу керівників випускних кафедр на необхідності 

зв’язку навчального процесу (курсові, дипломні, магістерські, кандидатські 

роботи) з потребами академії. 

8. Чекаємо більшої віддачі від нашого архітектурного факультету у 

виконанні проектів: 

- Дизайн внутрішнього середовища академії; 

- Проекти благоустрію внутрішнього двору і площадок по головному 

фасаду вул. Чернишевського, 24-А; 

- Благоустрій території площадки на розі вул. Мосаковського і 

Чернишевського (в районі 5 гуртожитку). 

9. Виконання звернення до міністерства про недоцільність використання 

будівель полігону в селищі Мирне і відновлення аварійної будівлі 

Хрестовоздвиженського собору на території академії. 

10. Проектування і облаштування музею архітектури і будівництва 

Придніпровського регіону.  

Все це направлено на поліпшення умов праці кожного співробітника 

нашої академії, умов проживання і навчання студентів.  

 

Рейтинги академії 

 За підсумками 2019 року, в рейтингу університетів “ТОП-200 Україна” 

наша академія посіла 55 місце (проти 75 місця у 2018 році). 

 За даними консолідованого рейтингу, який враховує середньозважені 

показники трьох національних рейтингів – “Топ 200”, “Scopus” та “Бал ЗНО 

на контракт” – у 2019 році академія посіла 43 місце, випередивши усі 

будівельні та комунальні університети України, окрім КНУБА (32 місце). 

Серед ЗВО Придніпровського регіону, ми четверті після ДНУ (10 місце у 

загальному рейтингу), медичної академії (16 місце) та політехніки (33 місце). 

 У 2019 році академія суттєво підвищила свої позиції у рейтингу 

університетів світу за рівнем інтернет-присутності, який складається відомою 

міжнародною компанією “Webometrics”. Оцінюються такі показники, як 

ступінь присутності інформації в Інтернеті, її впливовість, рівень відкритості, 

якість досягнень. У 2018 році ми посідали 86 місце серед вишів України, а у 

2019 – 57. 

Ось короткі підсумки нашої діяльності за рік. Ми рухаємося вперед, ми 

прагнемо позитивних змін, працюємо на результат. То ж хочу побажати вам 

здоров’я, наснаги, оптимізму і впевненості у вирішенні задач, які стоять 

перед нашим колективом! 

 

Ректор          М. Савицький 


