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Вступ 

Минулий рік був непростим, але для багатьох підрозділів, співробітників 

та в цілому академії наповненим великою роботою, значними змінами та 

результатами. 

У рейтингу закладів вищої освіти України «ТОП - 200 Україна» наша 

академія в 2018 році з 104-го місця піднялася на 99. 

У 2018 році академія взяла участь у 9-й міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти» (м.Київ). В рамках конкурсу академією був отриманий гран-прі 

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності». 

За Динамічний розвиток та здобуткі академии присуджено Почесна 

нагорода «Краще підприємство України - 2018» в галузі освіти. 

Одночасно, минулий рік відзначається значним посиленням конкуренції 

серед закладів вищої освіти. Внесено ряд змін до Закону України «Про вищу 

освіту», прийняті нові ліцензійні умови. 

У наступаючому році необхідно докласти всіх зусиль на різке збільшення 

привабливості нашої академії на ринку освітніх послуг, підвищення її престижу 

та ролі в місті, регіоні. 
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1. Вдосконалення навчально-виховного процесу 

1.1. Акредитація та ліцензування 

На сьогодні в академії здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеню бакалавр за 10 спеціальностями, освітнього ступеню 

магістр за 12 спеціальностями та третього (освітньо-наукового) ступеню доктор 

філософії за 4 спеціальностями. 

У 2018 році успішно пройдено процедуру чергової акредитації та 

отримано акредитаційні сертифікати за двома спеціальностями, Таблиця 1. 

Таблиця 1 
 

 

№ 
з/п 

Шифр/ 
Галузь знань 

Шифр спеціальності/  
Назва спеціальності 

1. 0601 Будівництво та 
архітектура 

6.060102 Архітектура 

2. 0601 Будівництво та 
архітектура 

6.060101 Будівництво 

 

Успішній акредитації передувала плідна робота усіх деканатів, більшості 

випускаючих кафедр, навчального і методичного відділів. 

Продовжено термін дії сертифікатів з підготовки здобувачів освітнього 

рівня бакалавр на термін дії сертифікатів з підготовки за освітнім рівнем 

магістр по наступним спеціальностям: 

– 075  «Маркетинг» галузь знань   07 « Управління та адміністрування»;  

– 193 «Геодезія та землеустрій»,  галузь знань  19 «Архітектура та 

будівництво»; 

– 133 «Галузеве машинобудування»,  галузь знань  13 «Механіча 

інженерія». 

Велика робота з підготовки документів проведена була викладачами: 

Сторожук С.С., Суряніновим М.Г., Перпері А.О.,  Балдуком П.Г., 

Молчанюк І.В., Хропотом С.Г., Великим Д.І, Яременко І.С., Аксьоновою І.М., 

Прогульним В.Й. Дмитрієвою Н.В. та іншими.  
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Діяльність академії в даному напрямку буде продовжена і в наступному 

на році.  

У травні 2018 року Кабінетом Міністрів внесено зміни до ліцензійних 

умов. Це практично нова редакція ліцензійних умов, в якій вводиться декілька 

нових і змінених визначень, які слід детально вивчити, проаналізувати і 

керуватися в процесі роботи.  

З 1 вересня 2018 року набули чинності Ліцензійні умови, які перш за все 

стосуються кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти. Встановлено, що за останні п’ять років 

науково-педагогічний працвник повинен відповідати не менш ніж чотирьом 

показникам ліцензійних умов. Тому наступний рік повинен стати для кожного 

працівника більш продуктивним в навчально-методичному та науковому 

спрямуванні. 

Істотно змінюються вимоги до підготовки студентів-іноземців. Виникла 

необхідність в ліцензуванні діяльності з післядипломної освіти. Залишається 

важливим питання проведення акредитації освітніх програм підготовки. У 

зв'язку з цим, новий рік для кожного співробітника повинен стати більш 

продуктивним, особливо в навчально-методичному і науковому напрямку. 

У 2018 році розпочато активну роботу з акредитації освітніх програм та 

ліцензування нових спеціальностей в академії. Підготовлені ліцензійні справи 

за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа», 022 «Дизайн», 144 

«Теплоенергетика». 

Вченою радою академії прийнято рішення про відкриття підготовки за 

сучасними спеціалізаціями (освітніми програмами підготовки): 

− Реконструкція та реставрація будівель, споруд та їх комплексів; 

− Архітектурно-будівельний інжиніринг; 

− Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві; 

− Геоінформаційні системи і технології; 

− Енергетичний менеджмент і інжиніринг; 

− Цифровий маркетинг та електронна комерція; 
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− Менеджмент туризму; 

− Підприємництво у сфері готельно-ресторанного бізнесу; 

− Підприємництво та таможенно-логістична діяльність; 

− Біржова діяльність та фондові ринки. 

Впровадження вищезазначених програм потребує значної організаційної та 

методичної підготовки. 

 

1.2. Забезпечення якості навчання 

На останній день літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року 

успішність студентів у в цілому по академії склала 75%. За останні три роки 

успішність за результатами літніх екзаменаційних сесій виросла на 7%. 

Динаміка загальної успішності в академії за останні три роки наведена на 

діаграмі, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка успішностів за результатами літніх екзаменаційних сесій 

 

Успішність по інститутам за результатами літньої екзаменаційної сесії 

наступна (рис. 2.): 

– Будівельно-технологічний інститут - 80%; 
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– Архітектурно-художній інститут - 76%; 

– Інженерно-будівельний інститут - 76%; 

– Інститут бізнесу та інформаційних технологій - 75%; 

– Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії - 66%. 

 

 
Рис. 2. Успішність результатами літньої екзаменаційної сесії по інститутам  

 

У порівнянні з минулим роком підвищилася успішність студентів 

Інженерно-будівельного інституту (більш ніж на 10%). Показники успішності 

по інститутах істотно не відрізняються, окрім інституту гідротехнічного 

будівництва та цивільної інженерії, де він істотно нижче. 

Такі результати успішності стали наслідком підвищеної уваги протягом 

тривалого періоду часу з боку ректорату і як результат ефективної виховної і 

організаційної роботи деканатів зі студентами протягом усього навчального 

року. 

На період липень – серпень були складені графіки консультацій та 

організована робота по повторному прийому заліків та іспитів, з яких один раз 

викладачеві та другий раз – комісії, які були створені на кожній кафедрі. Це 

мотивувало студентів та дало свій результат. Так, успішність студентів після 

завершення роботи комісій з прийому заборгованостей становила 95%. 
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Особливо слід відмітити активну роботу деканатів Інженерно-

будівельного інституту, Інституту бізнесу та інформаційних технологій і 

Архітектурно-художнього інституту. 

Після завершення екзаменаційної сесії та проведеного аналізу була 

проведена робота зі студентами які мають заборгованості та на підставі 

Положення про організацію навчального процесу організовано повторне 

вивчення дисциплін.  

Важливим залишається питання організації і результатів курсового 

проектування.Тому, починаючи з 2018 року для всіх студентів академії 

заплановано курсове проектування та консультації студентів при виконанні КП 

та КРв аудиторіях за відповідним розкладом.  

Головною причиною низької успішності є незадовільний стан з 

відвідуванням занять.На жаль, в середньому відвідуваність студентів впала на 

5-10% в порівнянні з попереднім роком. На 1 курсі вона була в межах 66%,  на 

2-му та 3-му - в межах 45%. 

За останні 3 роки загальний контингент студентів акдемії зменшився на 

7%  - з 3897 у 2016 р. до 3618 у 2018 р. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка контингенту студентів 

Важливу роль у підготовці кваліфікованого фахівця відіграє його 

практична підготовка. Загальна кількість студентів денної та заочної форм 
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навчання, які повинні були пройти у 2018 році практичну підготовку склала 

2279 осіб, з яких 312 осіб – студенти заочної форми навчання. 

За результатами проведення всіх видів практик успішність по академії 

станом на останній день подачі звітів про результати проходження практики 

становить 90%, що перевущує відповідний показник 2017 року на 7% .   

Успішність студентів за результатами практик за інститутами наступна 

(рис. 4): 

– Інженерно-будівельний інститут – 96%; 

– Архітектурно-художній інститут – 91%; 

– Будівельно-технологічний інститут – 88 %; 

– Інститут бізнесу та інформаційних технологій  – 86%; 

– Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії – 83%. 

 

 
Рис. 4. Успішність студентів за результатами практик у 2018 р. 

 
Підводячи   підсумки  проведення практик у 2018 р. необхідно відзначити 

той факт, що у зв’язку з покращенням загальної організації проведення практик 

та посиленню контролю за їх проходженням з’явилась тенденція до 

покращення загальних показників успішності. 
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Слід особливо відзначити позитивну роботу Інженерно-будівельного 

інституту по організації та проведенню практик. Натомість відбулося зниження 

показників успішності студентів на деяких кафедрах Будівельно-

технологічного інституту (на кафедрі виробництва будівельних конструкцій 

зниження успішності на 6%) та навчально науковому інституті бізнесу та 

інформаційних технологій (на кафедрі землеустрою та кадастру зниження 

успішності на 12%; на кафедрі економіки та підприємництва зниження 

успішності на 6%). 

На сьогоднішній день студенти, які мають заборгованості по практичній 

підготовці, спрямовані на повторне проходження практик в позанавчальний час 

згідно індивідуального графіка проведення практик з обов'язковим 

відпрацюванням всіх обсягів, передбачених завданням на практику. 

Підвищенню якості знань студентів, кваліфікації викладацького складу та 

вдосконалення навчально-виховного процесу сприяє проведення олімпіад з 

навчальних дисциплін та спеціальностей. 

Як позитивний факт слід зазначити, що вже другий рік поспіль на базі 

нашої академії відбувся II тур Всеукраїнської олімпіади з дисциплін 

опірматеріалів та інвестування.За високий рівень організації олімпіад 

заслуговують подяки завідувачі кафедрами доцент Неутов С.Ф. і професор 

Окландер Т.О. 

Практику проведення II-х турів Всеукраїнської олімпіади в стінах нашої 

академії слід розширювати. Це плідно впливає на імідж академії і є важливим 

фактором професійної орієнтації. 

Загалом протягом 2017-2018 навчального року у ІІ етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей прийняло 

участь 70 студентів академії. Переможцями та призерами стали 6 наших 

студентів: 

− Писаний К.С.  – I місце з дисциплини опір матеріалів; 

− Михайлова А.В. − I місце з дисципліни інвестування; 

− Петренко Е.В. − IIмісце з дисципліни економіка підприємства; 
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− Пашинов В.А. – II місце з дисципліни управлінський облік; 

− Арнаут О.Л.– II місце за спеціальністю міське будівництво та 

господарство; 

− Стадникова Н.В. – IIIмісце за спеціальністю геодезія та землеустрій. 

Ще 6 студентів стали призерами у командному заліку: 

− Гуцал Я.І., Юрійчук Р.І., Шевчук С.В. – II місце з дисципліни мости і 

споруди на дорогах; 

− Білоус Е.В., Остащук О.О., Стаднікова Н.В. – III місце за спеціальністю 

геодезія та землеустрій. 

В цілому за підсумками участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіад академія посіла 30 місце серед 59 технічних вищих навчальних 

закладів, які були участниками олімпіад, та 3 місце серед ЗВО будівельного 

профілю. 

Традиційно студенти академії щорічно приймають участь у 

загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова Єднання». В 2018 

році 6 студентів стали переможцями конкурсу у різних номінаціях: 

 

1.3. Вдосконалення методичного забезпечення 

Методична робота в академії являє собою комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення навчального процесу актуальними навчально-методичними 

матеріалами, впровадження передового досвіду, підвищення теоретичного 

рівня та педагогічної кваліфікації викладачів, вдосконалення аудиторної та 

самостійної роботи студентів. 

Центром координації методичної роботи в академії є методична рада. У 

2018 році відбулося 8 засідань методичної ради, на яких було розглянуто, 

обговорено та вироблено рекомендації по 20 актуальним питанням, що 

стосуються вдосконалення навчального процесу. Також щомісяця проводились 

засідання науково-методичних комісій інститутів, на яких розглядалися 

методичні питання в розрізі конкретних спеціальностей. 
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З метою розробки та вдосконалення освітніх стандартів нового покоління 

в академії сформовано відповідну комісію та проектні групи з кожного 

освітнього ступеня і спеціальності. Всі проектні групи за своїм персональним 

складом відповідають чинним вимогам. Комісією з розробки стандартів 

академії, проектними групами, спільно з навчальним та навчально-методичним 

відділами розроблені необхідні складові стандартів за всіма спеціальностями.  

Стандарти розроблялися як з урахуванням сучасних вимог, так і з 

урахуванням накопиченого в академії роками досвідом і традиціями. При цьому 

навчальні плани зберегли традиційну для нашої академії фундаментальність.  

При підведенні підсумків роботи кафедр, особлива увага приділялася 

виконанню планів видань методичної літератури. 

Загалом у 2018 році викладачами академії було видано 282найменування 

методичної літератури (для порівняння,в 2014році - 243 видання; в 2015році - 

155 видань; в 2016році - 162 видання; в 2017 навч. році – 204 видання).  

 

 
Рис. 5. Загальна кількість видань 

 

В тому числі видано:  

– 136 вказівок до курсових проектів, курсових робіт, розрахунково-

графічних робіт; 

– 24 навчальних контента; 

243 

155 162 
204 

282 

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018

Загальна кількість видань 



12 
 

–  24 навчальних посібника, нижче на діаграмі, рис.6, надано порівняння 

кількості виданих навчальних посібників за п’ять останніх років). 

 

 
Рис. 6. Кількість виданих навчальних посібників 

 

Загальне виконання плану видання навчально-методичної літератури в 

2018 році склало 81%, що на 18% вище ніж у минулому році (для порівняння, в 

2014 році - 50%; в 2015 році - 50%; в 2016 році - 54%, в 2017 році - 63%).  

При цьому в 2018 році ще 52 найменування підготовлено та видано поза 

планом. 

 

 
Рис. 7. Виконання плану видання 

 

Результати щодо виконання планових показників навчально-методичної 

літератури у розрізі інститутів, наведені в Таблиці 2 та діаграмі на рис. 8. 
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Інститут Заплановано  Видано Виконання 
ІБІ 71 65 92% 

ННІ БІТ 51 42 82% 
БТІ 31 25 81% 
АХІ 51 38 75% 

ІГБЦІ 81 60 74% 
В цілому 285 230 81% 

 

 
Рис. 8. Виконання плану видання навчально-методичної літератури 

 по інститутах 

 

19 – 20 квітня успішно проведена XXIІІ Міжнародна науково-методична 

конференція «Удосконалення якості підготовки фахівців», в якій взяло участь 

близько 480 учасників з 6 країн.  За результатами роботи конференції видано 

збірник в 2-х томах, якому присвоєно міжнародний код ISSN. 
 
 

1.4. Робота бібліотеки 

Розвиток комп'ютерних технологій, який вплинув на становлення 

інформаційного суспільства, характеризується рядом впроваджень нових 

інтернет-послуг вроботі бібліотеки.  

Станом на 01.01.2019 фонд бібліотеки становить 549340 

екземплярівлітератури.  

У 2018р. на поновлення фонду бібліотеки витрачено 147256 грн, в т.ч.: 

назакупівлю книг –24949грн.; 
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на передплату періодичних видань –122307грн.  

Динаміка росту книжкового фонду бібліотеки за період з 2016 по 2018 рік 

представлена на рис. 9 

 
Рис. 9. Динаміка збільшення книжкового фонду бібліотеки 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 2017р. №177 «Про припинення 

використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 

Універсальної десяткової класифікації», протягом 2018 року бібліотека 

проводила роботу по переводу каталогів бібліотеки з ББК на УДК. 

Для поповнення книжкового фонду працює міжбібліотечний книгообмін. 

Створена повнотекстова електронна база методичних вказівок,якавключає 

2334 примірника.  

У 2018 році за допомогою автоматизованої технології видачі літератури на 

абонементі молодших і старших курсів було обслуговано понад 5000 читачів. 

Також у цьому році на автоматизовану книговидачу переведен абонемент 

студентів заочної форми навчання. 

Створений бібліотекою електронний каталог включає всі друковані та 

електронні фонди бібліотеки. Його обсяг охвачує 97,5% всього фонду. 

Для поліпшення якості обслуговування читачів у читальному залі, який 

одночасно є і комп'ютерним, діє  доступ до мережі Інтернет, працює Wi-Fi зона. 

Студенти і викладачі можуть користуватися електронним каталогом, 

електронною бібліотекою, базою нормативно-правових документів «Строй-
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Інформ», доступом до БД Scopusта БД Polpred.com. Наявна в читальному залі 

«Електронна бібліотека» нараховує більш 1050 найменувань навчальних видань 

по різним галузям.  

На протязі 2018 року співробітниками бібліотеки регулярно здійснювалося 

оновлення і поповнення сторінки «Бібліотека» на сайті академії. На цей час 

маємо 20 баз даних, з яких 19 створені бібліотекою, такі як: 

1. Електронний каталог; 

2. Журнальні статті; 

3. Повнотекстові методичні вказівки; 

4. Екологічний імпульс 

5. Енциклопедії та енциклопедичні словники бібліотеки ОДАБА; 

6. Монолітне домобудування та ін. 

В бібліотеці працює віртуальна довідкова служба, яка виконує 

бібліографічне обслуговування(ВДС).   

У цьому році були створені і представлені на сторінці «Бібліотека» 

наступні віртуальні виставки: 

– Землеустрій; 

– Сучасні будівельні технології; 

– Геодезія. 

У соціальних мережах Facebook, Instagram, Twiter працює сторінка 

бібліотеки. В групі, читач може замовити методичні вказівки, підібрати 

літературу щодо необхідної тематики, УДК на статті та книги, а також 

залишити свої побажання щодо розвитку бібліотеки.    

Створені QR-коди до наступної інформації: 

− перелік тематичних рекомендаційних списків по різних галузях науки; 

− анотації до навчальної літератури «Нові надходження». 

Розділ «Наукометрічні дослідження» поповнився інформацією: 

1. Презентації: 

– «Рєєстрація профілю вченого в ResearcherID».; 

– «Для чого потрібнеDOI». 
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2. Аналіз публікаційної діяльності вчених ОДАБА за 2018 рік по 

наступним базам: 

– Scopus; 

– WebofScience; 

– Google Academy; 

– Ринц; 

– Бібліометрика української науки; 

– Research Gate. 

3. Списки Міжнародних журналів у базах «Scopus», «WebofScience». 

4. Списки українських журналів у базах «Scopus», «Web of Science», «Index 

Copernicus». 

5. Оновлений перелік безкоштовних наукових баз даних і пошукових 

систем. 

6. Рейтинги вищих навчальних закладів України за 2018 рік по кількості 

публікацій у наукометричних базах: Scopus, Web of Science. 

Згідно з наказом МОН №1286 до 31.12.2018р. академія, включаючи 

бібліотеку, використовує безкоштовний доступ до наукометричної БД 

«Scopus». 

Доступ до бази дав можливість науковим працівникам, співробітникам та 

студентам академії одержати повнотекстову електронну інформацію по 

українським і закордонним авторам, організаціям та журналам. А також 

відстежувати показники цитування, кількість публікацій, створювати власний 

кабінет для отримання оповіщень про появу нових робіт. 

З січня 2019 р. академія матиме можливість безкоштовного річного 

доступу до баз даних Scopus та Web of Science, згідно Наказу МОН від 6 

листопада 2018 р. № 1213. 

Бібліотека регулярно проводить консультації з реєстрації вчених в різних 

наукометричних базах, надає допомогу в отриманні міжнародних 

ідентифікаційних номерів  ORCID та ResearchID.  
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Співробітники бібліотеки приймали участь в підготовці до реєстрації 

профільних журналів академії «Вісник ОДАБА» та «Проблеми теорії та історії 

архітектури України» в польській базі Index Copernicus. 

За консультацією з наукометричних баз до бібліотеки звернулися понад 83 

вчених академії. 

З метою ознайомлення викладачів, аспірантів, наукових працівників та 

студентів з  наукометричними дослідженнями, працівниками бібліотеки були 

проведені  наступні научно-практичні семінари:  

– «Основні принципи роботи у БД  Scopus» (квітень 2018р.); 

– «Студентська наука. Публікації для захисту ВКР:структура, вимоги, 

особливості підготовки» (вересень, жовтень 2018р.).  

Після проведення семінарів з наукометрії був проведений аналіз зростання 

Індексу цитованості авторів з 2016 по 2018 роки у базах: Scopus і WoS. Дані 

представлені на рис. 10: 

 

 
 

Рис. 10. Аналіз зростання цитованності 

 

Для підвищення своєї кваліфікації, співробітники бібліотеки брали участь 

у наступних вебінарах: 

1. «Публікація результатів власних досліджень. На що звернути увагу при 

доборі видання та написанні статті» Платформа Web of Science 

(березень 2018); 
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2. «Power Point: прийоми швидкого створення якісних презентацій» 

(квітень 2018); 

3. «Перша наукова стаття: що потрібно знати, перш ніж віддати її в 

журнал» (травень, 2018); 

4. «Стандарти наукової публікації в монографічному виданні»(вересень 

2018); 

5. «Стандарти наукової публікації в періодичному виданні»(жовтень 

2018); 

6. «Збір та інтерпретація бібліометричних даних з Web of 

Science Core Collection, SCOPUS та РІНЦ: методичні 

рекомендації»(листопад 2018) 

7. «Courselab Online. Розробка інтерактивних електронних 

курсів з автоматичною адаптацією під мобільні 

пристрої» (листопад 2018) 

8. «Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань. Види, 

сервіси, ресурси і генератори» (грудень 2018) 

За календарний рік обсяг записів доданих до загальноакадемічного 

Репозиторію OSACEAeR (адреса: http://mx.ogasa.org.ua) збільшився на 2915 і 

складає 6700 електронних документів.  

Динаміка наповнення у 2016…2018 роках представлена на рис.11. 

 
 

Рис. 11. Динаміка наповнюваності Репозиторію 
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На рис. 12 зображено вплив наповнення загальноакадемічного 

Репозиторію на ріст індексу цитованності авторів у БД GoogleScollar: 

 

 
 

Рис. 12. Вплив наповнення загальноакадемічного Репозиторію 

на ріст індексу цитованності авторів у БД Google Scollar 

 

Для популяризації літератури і до знаменних дат було створено 70 

книжкових виставки  (з них 24 – постійно діючі) такі як: 

– «Із плеяди корифеїв» - до 120-ти річчя від дня народження В.М. Сосюри, 

українського поета; 

– «Свято української державності» -до дня Соборності України; 

– «Немеркнуче слово Кобзаря» - до дня народження Т.Г. Шевченка, 

українського поета; 

– «Vivat- Будівельник» -до дня працівника будівельної галузі; 

– «Наукометричні дослідження»,  за 2018 рік  вчених ОДАБА, т.п. 

Проведені масові заходи: 

– «Рифмовані рядки» – до всесвітнього дня поезії; 

– «Земний поклін Вам ветерани» день пам’яті –до Дня Перемоги 9 травня; 

– «Козацькі вожді України» - до дня Українського козацтва; 
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– «Картины восславляющие жизнь и радость» - до 140-річчя з дня 

народження Б.М. Кустодієва, живописця. 

Цикли бесід: 

– «Видатні вчені» – ювіляри нашої академії; 

– «220років О.П. Брюлова - аквареліста, архітектора». 

Спільно з кафедрами та музеем академії проводились наступні наукові 

конференції: 

- «Кольори що дають надію» - до дня державного прапора України; 

- «Мастер високого Відродження» -до 535-річчя Санті Рафаєля. 

 

1.5. Післядипломна освіта 

У поточному навчальному році прийом студентів був здійснений по 13 

освітніх програмах, порівняно з 2017 роком вдалося доповнити набір освітніми 

програми з Гідротехнічного будівництва та Водопостачання та водовідведення. 

Більшість навчальних закладів не диференціюють програми підготовки 

магістрів і терміни їх навчання для осіб, що отримали непрофільну попередню 

освіту. У теж час в ОДАБА терміни освітніх програм таких магістрів 

враховують необхідність додаткової підготовки та становить 1,5…3,5 навч. р. 

При цьому для окремих спеціальностей, що мають творчу складову (наприклад: 

Архітектура та містобудування), заочна форма навчання взагалі відсутня, а 

використовується так званий «вечірній стаціонар».  

Кількісний склад набору студентів другої вищої освіти, рис. 13 неухильно 

зростав до 2007 року, далі на протязі п’яті-шести років він стабілізувався у 

межах 175…190 осіб. З 2013 року спостерігається спад попиту на 

перепідготовку, набор досяг мінімальних величин в 2014 році, коли кількість 

спеціалістів, які набиралися на перепідготовку, порівняно з попереднім роком 

скоротилося практично удвічі. На протязі 2015 та 2016 років показники 

прийому декілька стабілізувалися, а у 2017 році мали місце їх майже двократні 

зростання. Немалою мірою цьому сприяло розширення списку освітніх 

програм, за якими ведеться навчання в спеціалізованих групах ЦПО. 
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Рис. 13. Набор вступників, зарахованих для одержання  
другої вищої освіти 

 
У поточному році кількість зарахованих фахівців, які одержують другу 

освіту, порівняно з минулим роком збільшилась на 25%, склавши 200 осіб. 

Аналіз результатів прийому в 2018 році дозволяє зробити висновки про 

наступні чинники, що визначили його успішність:  

– загальне розширення номенклатури освітніх програм другої освіти, 

– об'єктивне короткочасне зростання попиту на освітні програми 

Автомобільні дороги і аеродроми, Водопостачання і водовідведення, 

Менеджмент та адміністрування, 

– взаємодія з установами, що мають зацікавленість в підготовці 

відповідних фахівців (наприклад: Департамент міського господарства 

Одеської міської ради), 

– тимчасовий вплив умов ліцензування фахівців Геодезії та 

землеустрою, 

– покращення загального іміджу академії. 
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Динаміка контингенту студенті, що отримують другу вищу очвіту 

наведена у рис.14. 

 
 
Рис. 14.Динаміка контингенту студентів Центру післядипломної освіти  

 

1.6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

Станом на 01.10.2018р.  професорсько-викладацький склад академії 

налічує 506 осіб, з них 476 є штатними співробітниками, 30 – сумісники. 

Із 476 штатних науково-педагогічних працівників 295 осіб мають 

науковий ступінь та/або вчене звання, що складає 62%. Розподіл викладачів, 

якімаютьнауковийступінь та/абовченезвання за інститутами, наведений на 

рис.15. 

 
Рис.15. Розподіл штатнихвикладачів, якімаютьнауковийступінь 

та/абовченезвання 
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Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь 

та/або вчене звання у Будівельно-технологічному інституті – 83%, а найменше 

в Архітектурно-художньому інституті – 35%. 

Серед штатних викладачів академії 42 мають науковий ступінь доктора 

наукта/або вчене звання професора, що складає 9%. Розподіл викладачів, 

якімають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора за 

інститутами наведений на рис. 16. 

Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора в Інституті бізнеса та 

інформаційних технологій – 18%, найменший в Архітектурно-художньому 

інституті – 3%. 

 

 
Рис.16. Розподіл штатнихвикладачів, якімаютьнауковийступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора 
 

Серед штатних викладачів академії 253 осіб мають науковий ступінь 

кандидата наук та/абовченезвання доцента, що складає 53%. Розподіл 

викладачів, якімаютьнауковийступінь кандидата наук за інститутами наведений 

на рис. 17. 

Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь 

кандидата наук у Будівельно-технологічному інституті – 69%, а найменший – 

32% в Архітектурно-художньому інституті. 
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Рис.17. Розподіл штатнихвикладачів, якімаютьнауковийступінь 

кандидата наук та/або вчене звання за інститутами 

 

У 2018 році було продовжено роботу по вдосконаленню та оптимізації 

структури академії. Реорганізовано факультет Економіки та управління в 

будівництві в Науково-навчальний інститут Бізнесу та інформаційних 

технологій.  
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працівниками. 
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– Технологія та організація промислового та цивільного виробництва. 

В академії навчаються 2 докторанти та 54 аспіранти. Підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ведеться 47 науковими 

керівниками, із яких 30 докторів наук та 17 кандидатів наук. 

Підготовка проводиться за чотирма спеціальностями: 

– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

– 191 Архітектура та містобудування; 

– 192 Будівництво та цивільна інженерія; 

– 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 

У 2018 році до аспірантури вступив 21 здобувач вищої освіти ступеня 

доктор  філософії. Із них 15 осіб за рахунок коштів державного бюджету та 6 за 

рахунок коштів фізичних осіб, в тому числі два іноземці. 

В докторантуру зарахований 1 докторант на бюджетну форму навчання, 

заспеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

У 2018 році успішно пройшли атестацію 46 аспірантів. Випуск аспірантів 

у 2018 році склав 12 осіб.  

Із числа випускників аспірант Нікіфоров О.Л., науковий керівник 

професор Менейлюк О.І., 7 грудня 2018 року захистив дисертаційну роботу в 

Спеціалізованій вченій раді Д 41.085.03.  

Ще 2 аспірантипредставили дисертаційні роботи на міжкафедральному 

спеціалізованому науковому семінарі: 

– Желько Кос, науковий керівник професор Клименко Є.В.; 

– Миза Олександр Сергійович, науковий керівник професор Азізов Т.Н. 

Всього у 2018 році було захищено 9 кандидатських дисертацій та 1 

докторська дисертація: 

– Стренковська А.Ю., науковий керівник професор Сахацький М.П.; 

– Сьоміна Ю.А., науковий керівник професор Карпюк В.М.; 

– Петров О.М., науковий керівник професор Карпюк В.М.; 

– Крамаренко М.О., науковий керівник професор Уреньов В.П.; 

– Совгира В.В., науковий керівник професор Кобринець В.М.; 
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– Жусь О.М., науковий керівник доцент Ракицька С.О.; 

– Нікіфоров О.Л. науковий керівник професор Менейлюк О.І.,; 

– Черепащук Л.А. науковий керівник професор Менейлюк О.І.; 

– Рябков М.В. науковий керівник професор Прогульний В.Й.; 

– Селезньова О.О. (докторська дисертація), науковий консультант 

професор Сахацький М.П. 

3 кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація подані 

доСпеціалізованих вчених рад до захисту: 

– Ємел’янова Т.А.,науковий керівник професор Сур’янінов М.Г., дата 

захисту 15.01.2019 р.; 

– Желько Кос, науковий керівник професор Клименко Є.В., дата захисту 

29.01.2019 р.; 

– Сторожук С.С., науковий керівник професор Панченко Т.Ф.,дата захисту 

15.02.2019 р.; 

– Коробко О.О.(докторська дисертація), науковий консультант професор 

Вировий В.М.,дата захисту 26.02.2019 р. 

Всі аспіранти-випускники, які навчалися з відривом від виробництва 

(всього 9 осіб) працевлаштовані на кафедрах академії та приступили до роботи 

з 01.11.2018 року. 

В академії 4 молодих вчених отримують стипендію Кабінету Міністрів 

України:  

– докторант, к.т.н., доцент Луцкін Є.С.;  

– завідуюча кафедрою «Менеджменту та маркетингу», д.е.н., доцент 

Ажаман І.А.; 

– асистент Нікіфоров О. Л.; 

– асистент,к.т.н. Сьоміна Ю. А. 

Аспіранту 2-го року навчанняВандинському В. Ю., науковий керівник 

д.т.н. Крутій Ю.С., призначено стипендію Президента Українина 2018/2019 

навчальний рік. 
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2. Виконання державного замовлення 

2.1. Профорієнтаційна робота 

Протягом 2018 року для вступу до академії було загітовано 3136 

абітурієнтів (в 2017 – 3459 абітурієнтів).Всього 26% з них подали заяви для 

вступу, та всього 11% – зараховано в академію. У 2017 дані показники 

становили 14% та 9% відповідно. Показники, що характеризують динаміку 

обсягів професійно орієнтованих абітурієнтів за останні 3 роки наведені на 

рис.18. 

 
Рис.18. Динаміка обсягів професійно орієнтованих абітурієнтів 

 

Для просування академії на ринку освітніх послуг, підвищення її 

конкурентноспроможності та створення привабливого іміджу, розроблена та 

впроваджується відповідна маркетингова стратегія. В рамках її реалізації, 

відділом маркетингу протягом 2018 року було реалізовано комплекс заходів, а 

саме: 

− проведено 6 днів відкритих дверей, загальнакількість потенційних 

абітурієнтів, які їх відвідали – 722 особи без повторів; 

− в мережі гіпермаркетів «Сільпо», «Нова лінія», «Епіцентр», на ринку 

«7-й кілометр» протягом квітня-липня 2018 року в радіоефірі і на 

моніторах транслювалася реклама академії; 
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− реклама академії розміщувалася в маршрутних міських і приміських 

автобусах і приміських поїздах Одеської залізниці; 

− протягом трьох місяців в різних районах м.Одеси розміщувалися 

рекламні білборди; 

− оновлено сторінки академії в соціальних мережах, що дозволило 

залучити більшепідписантів, наприклад, кількість підписантів сторінки 

академії в мережі Facebook зросла з 200 до 1400 осіб; 

− укладено договір з освітнім ресурсом education.ua, оновлена інформація 

про академію на даному ресурсі, як результат – рейтинг академії 

підвищився з 2 до 5 «зірок»; 

− співробітники та студенти академії регулярно брали участь в програмах 

на Одеських телеканалах (більше 15 різних програм); 

− спільно з ресурсом Думська TV було створено 9 відеороликів про 

академію, які розміщувалися в ефірі цього телеканалу і на Одеських 

сайтах; 

− виготовлені рекламні стенди Roll-up з інформацією по всім 

спеціальностям і спеціалізаціям; 

− виготовлені нові буклети про академію, інститути і спеціальності (в 

тому числі для вступу до магістратури), буклети для курсів підвищення 

кваліфікації. Загальний тираж усіх видів буклетів – більше 20 000 

примірників, всі матеріали перекладені англійською, французькою, 

турецькою, туркменськоюта іншими мовами для залучення іноземних 

студентів; 

− виготовлена сувенірна продукція з логотипом академії. 

У 2018 році академією проводилися Всеукраїнські олімпіади для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти із 

загальноосвітніх предметів, які передбачені правилами прийому для вступу на 

технічні спеціальності. Переможцям II туру олімпіад були нараховані додаткові 

бали до балу відповідного предмету із сертифіката ЗНО.Загалом додаткові бали 

при вступі отримали 5 абітурієнтів. 
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Важливим аспектом професійної орієнтації абітурієнтів є залучення їх на 

навчання на підготовчих курсах академії. Це, насамперед, дає можливість 

підвищити рівень знань із загальноосвітніх предметів для складання ЗНО, а 

також отримати додаткові бали при вступі на технічні спеціальності. В 2018 

році додаткові бали отримали 67випускників підготовчих курсів, з яких 

скористався додатковими балами 31 абітурієнт. 

 

2.2. Прийом в академію 

У 2018 році кількість заяв, поданих для вступу в академію, нижче 

порівняно з минулим 2017 роком на 13% (Таблиця 3).Зокрема, це пов'язано 

зізмінами в правилах прийому щодо зменшення кількості заяв, які абітурієнт 

мав можливість подати (з 9 заяв в 2017 році до 7 заяв на 4 спеціальності в 2018 

році). 

 Таблиця 3 

  2017 год 2018 год % 
Бакалавр 1766 1679 -5% 
Магістр 1703 1348 -21% 

Всього 3469 3027 -13% 
  

Дані щодо динаміки кількості поданих заяв для вступу до академії за 

останні три роки наведені на рис. 19. 

 

 
Рис. 19. Кількість поданих заяв до академії за останні роки 
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Наступінь «Бакалавра» на місця державного замовлення в 2018 році 

зараховано 354 студента, що на 4% менше, ніж у минулому 2017 році. 

Результати широкого конкурсу та зарахування на бюджетні місця на базі 

середньої школи за спеціальностями наведено в Таблиці 4. 
 

 Таблиця 4 

Спеціальність 
Рекомендовано 
дозарахування, 

осіб 

Зараховано, 
осіб 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 5 5 

073 Менеджмент 1 1 

075 Маркетинг 1 0 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 2 2 

126 Інформаційні системи і технології 1 1 

133 Галузеве машинобудування 7 5 

191 Архітектура та містобудування 40 37 

192 Будівництво та цивільна інженерія 121 89 

193 Геодезія та землеустрій 8 6 

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології 7 7 

  
Загалом в 2018 році у порівнянні з минулим роком на місця 

держзамовлення зараховано на 9% більше студентів, Таблиця 5. 
 

 Таблиця 5 

  Бюджет 
2017 2018 % 

Бакалавр 368 361 -4% 
Магістр 321 395 + 23% 

Всього 689 756 + 9% 
               
На рис. 20 наведені діаграми, що ілюструють динаміку показників вступу 

в академію на держбюджетні місця. 



31 
 

Ступінь «Бакалавр» Ступінь «Магістр» 

  
Рис.20. Динаміка показників вступу на держбюджетні місця 

 

За даними МОНУ за кількістю зарахованих абітурієнтів на місця 
державного замовлення на ступінь бакалавра спеціальності 192 Будівництво та 
цивільна інженерія академія на 2 місці (211 студентів) в Україні. 

Порівняно з минулим роком, в 2018 році на контрактну форму навчання 
загалом зараховано студентів на 10% більше, а на ступінь «Бакалавр» на 1% 
менше, Таблиця 6. 

Таблиця 6 

  Контракт 
2017 2018 % 

Бакалавр 167 165 -1% 
Магістр 106 135 + 27% 

Всього 273 300 + 10% 
  
На рис. 21 наведені діаграми, що ілюструють динаміку показників вступу 

в академію на контрактні місця. 
 

Ступінь «Бакалавр» Ступінь «Магістр» 

  
Рис.21. Динаміка показників вступу на контрактні місця 
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У 2018 році на бюджетнуформунавчання на ступінь «Магістр» зараховано 
395 студентів, що на 19% більше, ніж у попередній рік. Розподілза 
спеціальностями наведено у Таблиці 7. 

 
Таблиця 7  

Код та назва спеціальності Денна форма Заочна форма 

191 Архітектура та містобудування 
39   
8   
8   

ВСЬОГО  55 0 
023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація   7  0 

126 Інформаційні системи і технології   10   
 0   

ВСЬОГО  10 0 

192 Будівництво та цивільна інженерія  

90 18 
5   
36 8 
25 5 
11 3 
35   
10 1 
8 1 

ВСЬОГО  220 36 

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології  

14   
0   
10   
6   

ВСЬОГО  30 0 
133 Галузеве машинобудування  15 0 

073 Менеджмент  1   
2   

ВСЬОГО  3 0 
075 Маркетинг  2   
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність  

5   
0   

ВСЬОГО  5 0 

193 Геодезія та землеустрій  4   
13   

ВСЬОГО  17 0 
  
За кількістю зарахованих до магістратури на спеціальність 192 

Будівництво та цивільна інженерія на місцядержзамовлення академія 
знаходиться на 1 місці (220 студентів) серед ЗВО України. 
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На контрактну форму навчання зараховано 135 магістрів, що на 27% 
більше, ніж минулого року. 

За підсумками вступної кампанії 2018 року в академію загалом 
зараховано 519 бакалаврів та 527 магістрів усіх форм навчання та джерел 
фінансування, що на 9% більше, ніж у минулому 2017 році (Таблиця 8). 

 
Таблиця 8 

  2017 2018 % 
Бакалавр 535 519 -0,2% 
Магістр 427 527 + 2% 

Всього 962 1046 + 9% 
  

 

2.3. Випуск фахівців 

Державна атестація в академії проходила в січні та в червні 2018 року. 

Було створено 37 екзаменаційних комісії за всіма напрямами та 

спеціальностями. Захист дипломних проектів та магістерських робіт проходив 

згідно із затвердженим графіком. 

Всього у 2018 році успішно завершили навчання 1444 студента, з них: 

– ОКР Бакалавр - 796 осіб (з них 60 з відзнакою); 

– ОКР Спеціаліст - 136 осіб (з них 16 з відзнакою); 

– ОКР Магістр - 518 осіб (з них 124 з відзнакою). 

Аналізуючи звіти голів ЕК можна констатувати, що захист пройшов 

успішно з дотриманням чинних вимог до атестації випускників. 

 
3. Ефективність наукової і науково-технічній діяльності 

Науково-дослідна робота завжди є одною з основаних складових 
діяльності закладу вищої освіти. Вона прямо або опосередковано впливає на всі 
аспекти даної діяльності – від освітнього процесу до оновлення кадрів і 
фінансового стану. 

В академії постійно ведеться науково-дослідна робота, що фінансується за 
рахунок державного бюджету, а також за рахунок організацій і підприємств, 
замовників наукових робіт і послуг. Динаміка кількості та обсягів науково-
дослідних робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету, показана у 
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таблиці 9.  
Таблиця 9 

Категорії 
робіт 

2014 2015 2016 2017 2018 
к-сть тис.гр. к-сть тис.гр. к-сть тис.гр. к-сть тис.гр. к-сть тис.гр. 

Фундаментальні 2 227,8 2 252,6 1 127,0 2 497,5 1 342,9 

Прикладні  2 330,8 2 252,6 3 455,6 2 414,2 1 200,0 

Всього 4 558,6 4 505,7 4 582,6 4 892,7 2 542,9 
 
Більш наочно ці показникиілюстровані на рис. 22.  
 

 
Рис. 22. Кількість і обсягидержбюджетних науково-дослідних робіт 

 
Тобто у 2018 році обсяги робіт, які виконувалися за держбюджетні 

кошти, різко скоротилися. Це пов’язано з тим, що всі подані від академії у 2017 
році проекти досліджень і розробок не набрали на конкурсному відборі в 
Міністерстві освіти і науки достатньої кількості балів. Відповідно частина 
досліджень було закінчено, а фінансування нових не отримано. 

Важливо розуміти, що в конкурсному відборі на державне фінансування 
досліджень велика увага приділяється наявності публікацій у наукометричних 
виданнях, індексу цитування робіт керівника і розробників, а також наявності 
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виконаних госп. договірних робіт. Дані показники стають визначальними і при 
незалежній оцінці наукової діяльності закладу в цілому. При цьому 
враховуються лише публікації і цитування в базах Scopusі Web of Science.  

 

 
 

Рис. 23. Кількість публікацій підтверджених співробітників академії 
в базах Scopus і Web of Science 

 
Загальна кількість наукових публікацій, які видано співробітниками нашої 

академії, постійно зростає, що наведено на наступній діаграмі 
 

 
Рис. 24. Кількість наукових публікацій співробітників академії 
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Але проведений аналіз складу цих публікацій показав, що зростає 
переважно кількість виданих тез доповідей, а кількість саме статей зростає в 
межах 5-7%. Переважна більшість статей в наукометричних базах – це статті у 
виданнях, що індексуються Index Copernicus. 

Найближчою задачею щодо наших видань на сьогодні є їх переведення до 
категорії Б за новою класифікацією Міністерства освіти і науки. Наступною 
задачею є підвищення рівня видань для їх включення у бази Scopus або Web of 
Science. Для цього вже налагоджено чіткий механізм рецензування статей, 
розпочато роботу по присвоєнню ідентифікаторів DOI кожній статті в Віснику 
ОДАБА, також проходить процес оновлення редакційного складу наших 
видань відповідно до нових вимог. Продовжується співпраця з університетом 
«Північ» (Хорватія) щодо видання журналу «Tehničkiglasnik», який 
індексується базою Web of Science. Іде активна робота для заснування нового 
наукового журналу «Механіка і математичні методи», перший номер якого має 
вийти у березні 2019 року. 

За 2018 рік нашими науковцями видано 18 монографій, 3 з яких у 
закордонних виданнях,  що менше в порівнянні з результатами двох попередніх 
років. Проте, як відображено на діаграмі, є зростання кількості навчальних 
посібників і підручників. Що правда, навчальні посібники маються лише 
опосередковану наукову цінність.  

 

 
Рис. 25. Кількістьмонографій і навчальних посібників 
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Позитивним і дуже важливим процесом як для наукової, так і для 
освітньої діяльності у 2018 році було відкриття філій кафедр на виробництві та 
у профільних установах. На сьогодні вже 15 кафедр мають 23 свої філіали. 
Наступним завданням є підвищення ефективності діяльності даних філіалів та 
налагодження більшої практичної співпраці з виробництвом.  

За 2018 рік науковцями нашої академії було проведених 18 наукових 
конференцій різних рівнів, зокрема 12 міжнародного рівня та 2 конференції 
молодих вчених. Останні необхідно виділити окремо, тому що в цьому році 
вперше проводилася конференція «Фізичні процеси в енергетиці, екології та 
будівництві», а також на новий рівень вийшла наша традиційна конференція 
«Нові матеріали і технології у будівництві». Основна заслуга в цьому Ради 
молодих вчених, яка зараз досить активно працює.  

Слід виділити масштабні науково-практичні конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси», яка проводилася у 
співпраці з Міською радою, «Будівництво в сейсмічних регіонах України», яка 
проводилася сумісно з Науково-дослідним інститутом будівельних 
конструкцій, а також дуже відому в світі конференцію «Економічний і 
соціальний розвиток», яка в цьому році проводилася на нашій базі.  

Одним з найважливіших показників роботи з наданням наукових послуг і 
виконанням досліджень за господарськими договорами. На наступній діаграмі 
показані обсяги господарських робіт за останні 5 років. 

 

 
 

Рис. 26. Обсяги господарських робіт по роках 
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З діаграми видно, що ці обсяги постійно зростають і у 2018 році вони 
склали 4 млн. 500 тис. грн.  

Аналіз виконання госп. договірних робот по окремим підрозділам 
академії у минулому році показав, що найбільш продуктивною була 
лабораторія «Основи, фундаменти і підземні споруди», обсяг робіт якої склав 
968,6тис. грн.   
 

4. Виховна та спортивна робота 

У звітному 2018 році виховній та спортивній роботі зі студентами 

приділялася значна увага. Задля підвищення ефективності виховної роботи 

об’єднані зусилля Ради академії з виховної роботи, профкому студентів, 

студентської ради, студентського клубу, дирекції студмістечка, кураторів груп, 

деканатів, які постійно дбають про студентське життя, соціально-економічний 

захист та побутові потреби студентів. 

Основні напрямки діяльності Ради з виховної роботи у 2018 році були:  

– організація навчально-виховного процесу; 

– удосконалення системи кураторства; 

– організація виховної роботи в гуртожитках; 

–  організація культурно-інтелектуальних заходів.  

Розробленіта затверджені комплексні плани з виховної роботи серед 

студентів на рівні інститутів та академії, удосконалено журнали кураторів. 

Кураторами 2-4 курсів щомісячно проводились тематичні кураторські години 

згідно затверджених планів роботи кураторів, для перших курсів кураторські 

години проводились двічі на місяць. 

Запроваджено створення кураторами груп в соціальних мережах з метою 

підвищення ефективності способів комунікації зі студентами, що дозволяє 

більш оперативно доносити потрібну інформацію. 

За підтримки Ради з виховної роботи, профспілкою студентів та 

студентською радою у 2018 році було проведено ряд заходів, основний перелік 

яких наведений у Таблиці 10. 
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Таблиця 10 

№ 
п/п Назва заходу Дата 

проведення Призначення 

1 2 3 4 
1. Гумористичний РАЦС на 

території академії на честь 
святкування Дня закоханих 

14 лютого Популяризація шлюбів, 
поширення інформації 
про шлюб  

2. Вечірка в честь Дня захисту прав 
жінок  

7 березня Святкування 
Всесвітнього дня жінок  

3. Конкурс красисереддівчат 
академії «Місс академія»  

9 березня Виховання естетичних 
таморальних цінностей, 
пропаганда здорового 
способужиття 

4. Благодійна поїздка в 
дитячийбудинокм. Білгород-
Дністровського 

Березень Моральна та матеріальна 
підтримка дітей-сиріт 

5. Загальноакадемічнийквест 
«Квест ОДАБА» 

24березня Ознайомлення з історією 
академії, створення 
патріотичного 
відношення до Академії  

6. «День здоров’я», присвячений 
святкуванню «Всесвітнього дня 
здоров’я» 

11 квітня Популяризація здорового 
способу життя, перевірка 
здоров’я студентів 

7. Туристична 
поїздкадоЧернобилю 

21 квітня Налагодження дружніх 
зв’язків між студентами 

8. Серіяігр «Що? Де? Коли?»  
(3 гри) 

Квітень  Налагодження зв’язків 
між студентами 
інститутів, 
інтелектуальний 
розвиток студентів 

9. Творчий ярмарок Травень Підтримка талановитих 
студентів,що вміють 
створювати ексклюзивні 
речі  

10. Реконструкція пам’ятника 
захисникам Одеси на лінії 
оборони 412 батареї 

Травень Участь у суспільному 
житті міста, залучення 
студентів до історичних 
подій міста 

11. Загальноакадемічне змагання 
«Бетономішалка» 

9 червня Гуртування студентських 
колективів з інститутів 
академії 
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1 2 3 4 
12. Урочиста посвята 

першокурсників в студенти 
академії 

1 вересня Адаптація 
першокурсників до 
студентського життя 

13. Проведення флешмоба та 
організація тематичноїфотозони, 
присвячених 
«Дню знань» 

1 вересня Залучення студентів до 
суспільного життя 
академії 

14. Проведення церемонії 
нагородження«Кращий викладач 
та студент року» 

20 вересня Визначення кращіх 
викладачів та студентів  

15. Вечірка для першокурсників 
«День першокурсника» 

29 вересня Святкування вступу до 
академії, налагодження 
стосунків між 
першокурсниками 

16. Спортивно-розвиваюча гра 
«Бетономішалка» 

29 вересня Остаточне формування 
робочих команд серед 
першокурсників. 
Розвиток навичок 
швидкого прийняття 
рішень, роботи в команді, 
відповідальності 

17. Пошук талантів академії Вересень Підтримка та пошук 
талановитих 
першокурсників 

18. Туристична поїздка в Умань 20 жовтня Налагодження дружніх 
зв’язків між студентами 

19. Організація тематичної фотозони 
у стилі Halloween 

31 жовтня Залучення студентів до 
суспільного життя 
академії 

20. Проведення II Міжнародної 
молодіжноїконференціїзрозвитку 
організаторських та лідерських 
якостей для активноїмолоді 

4-6 жовтня Сприяння розвитку 
організаторських та 
лідерських якостей у 
студентів академії 

21. Фестиваль студентської 
самодіяльності «Студентська 
осінь 2018» 

8 листопада Демонстрація, розвиток 
та підтримка талантів 
студентів 
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1 2 3 4 
22. Загальноакадемічнийквест 

«Квест ОДАБА» 
11 

листопада 
Ознайомлення з історією 
академії, створення 
патріотичного 
відношення до Академії  

23. Серія ігр «Що? Де? Коли?» (3 
гри) 

Листопад Налагодження зв’язків 
між студентами 
інститутів, 
інтелектуальний 
розвиток студентів 

24. Благодій  на поїздка в дитячий 
будинок м. Белгород-
Днестровський 

Грудень  Моральна та матеріальна 
підтримка дітей-сиріт 

25. Новорічні заходи для студентів, 
викладачів, співробітників та їх 
дітей 

Грудень Популяризація 
святкування Дня святого 
Миколая, початок 
святкування новорічних 
свят, вручення 
подарунків студентським 
сім’ям, в яких є діти 

26. Відвідування Одеського 
національного академічного 
театру опери та балету 

На протязі 
року 

Духовний розвиток 
студентів 

 

Кафедрою фізичного виховання ведеться системна і плідна робота зі 

студентами академії із залучення їх до фізичного виховання і спорту. Заняттями 

з фізичного виховання в рамках навчального процесу охоплено 977 студентів. 

Крім цього, створені і функціонують 6 секцій і 24 групи спортивного 

вдосконалення, які відвідують 396 студентів. 

Окремої уваги заслуговують спортивні досягнення студентів нашої 

академії. У 2018 році в спортивних форумах різного рівня взяло участь понад 

1200 студентів. Студенти брали участь в спортивних заходах на рівні академії, 

міста, України, а також брали участь в міжнародних змаганнях. 

У червні закінчилася спартакіада академії по 6-ти видам спорту, в якій 

взяло участь 1126 студентів.  

Результати спартакіади: 

1 місце – Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії; 
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2 місце – Інженерно-будівельний інститут; 

3 місце – Будівельно-технологічний інститут; 

4 місце – Інститут Бізнесу та інформаційних технологій; 

5 місце – Архітектурно-художній інститут. 

У вересні-жовтні проводилася спартакіада серед першокурсників, в якій 

брали участь 478 студентів. 

Результати: 

1 місце – Інженерно-будівельний інститут; 

2 місце –Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії; 

3 місце – Будівельно-технологічний інститут; 

4 місце – Інститут Бізнесу та інформаційних технологій; 

5 місце – Архітектурно-художній інститут. 

Колективом кафедри були організовані та проведені наступні спортивні 

заходи: 

– турніри на Кубок ректора і на Кубок профспілки академії з футболу та 

футзалу; 

– баскетбольні і волейбольні турніри серед абітурієнтів; 

– шахові турніри з командами журналістів м. Одеси та збірною 

командою школярів м. Одеси за участю студентів академії; 

– шахові турніри, присвячені пам’яті голови профспілки академії 

Щербини С.М. 

У ХХVІ обласній Спартакіаді серед ЗВО міста Одеси в 2018 році академія 

у загальному заліку посіла I місце. У змаганнях взяло участь 359 студентів у 22-

х видах програми Спартакіади, серед яких 10 майстрів спорту, 42 кандидати в 

майстри спорту і спортсменів першого спортивного розряду, 6 кандидатів до 

національної збірної України і 19 кандидатів до молодіжної та юніорської 

збірних України. Результати академії у змаганнях: 

I місце – бадмінтон (6 учасників) і регбі (юнаки, 12 учасників); 

II місце – вільна, греко-римська боротьба (24 учасники), баскетбол 

(юнаки, 12 учасників), регбі (дівчата, 12 учасників); 
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III місце – самбо (20 учасників), баскетбол (дівчата, 12 учасників), дзюдо 

(16 учасників), плавання (12 учасників) і легка атлетика (20 учасників). 

З 1 вересня стартувала ХХVІІ обласна Спартакіада серед ЗВО. 

Збірні команди академії взяли участь у змаганнях з 10-ти видів спорту та 

показали наступні результати: 

– баскетбол 3х3 (дівчата) – 1 місце;  

– баскетбол 3х3 (юнаки) – 4 місце; 

– боротьба вільна – 2 місце;  

– легка атлетика – 4 місце; 

– шахи - 4 місце;  

– водне поло – 8 місце; 

– волейбол (юнаки) – 6 місце;  

– настільний теніс –5 місце; 

– гандбол (юнаки) – 5 місце;  

– футзал (юнаки) – 4 місце. 

У чемпіонатах України та міжнародних турнірах взяло участь 42 

спортсмена академії. Студенти зайняли призові місця за трьома видами спорту: 

гандбол – I місце, швидкі шахи – II місце, бадмінтон – II місце. 

Серед інших досягнень спортсменів академії можна відзначити: 

Чемпіонати України з регбі - 15: 

– 2 чол. (юнаки) – чемпіони України у вищій лізі; 

– 6 чол. (юнаки) – віце-чемпіони України у вищій лізі; 

Чемпіонати України з регбі - 7: 

– 4 чол. (дівчата)-чемпіонки України в супер лізі; 

– 2 чол. (юнаки) - чемпіони України у вищій лізі; 

– I місце в міжнародному турнірі ім. Кулика з вільної боротьби, 

чемпіонаті України з панкратіону, чемпіонаті України з бадмінтону; 

– II місце в чемпіонаті України з універсального бою; 

–II і III місце в східно-європейській лізі з регбі; 
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– III місце в чемпіонаті України з легкої атлетики та Кубку України з 

легкої атлетики. 

У чемпіонатах Європи і світу взяло участь 10 спортсменів академії. На 

трьох чемпіонатах у складі команд студенти отримані призові місця: I місце – 

на чемпіонаті Європи з регбі та відкритому чемпіонаті Румунії; III місце на 

чемпіонаті з єдиноборств. 

Студентська збірна команда академії з футболу стала переможцем і 

завоювала Кубок в футбольному турнірі, присвяченому пам'яті гравця ФК 

«Чорноморець» А.Попічко. У турнірі взяли участь чотири команди – 

представники одеських ЗВО. 

Справжнім спортивним святом на рівні міста стало проведення в 

минулому навчальному році турніру з баскетболу (3х3), присвяченого пам'яті 

Виноградського Віталія Мартиновича. У турнірі брали участь 35 команд в 

різних вікових групах: ветерани, випускники академії, студенти академії, учні 

середніх шкіл м.Одеси. Ректоратом академії прийнято рішення про надання 

турніру статусу традиційного. 

За підсумками спортивного року колектив кафедри фізичного виховання 

і спорту визнано переможцем в номінації газети «Вечірня Одеса» – «Людина 

діла» (завідувач кафедрою Жиров Г.Ф.). 

 

 

5. Міжнародна діяльність 

Міжнародна діяльність акадмії спрямована на реалізацію стратегії 

інтернаціоналізації вищої освіти і використання міжнародного ресурсу для 

підвищення якості та сприянню інноваційного розвитку академії. 

Протягом 2018 року академія брала участь в різноманітних наукових і 

освітніх проектах. Кількість викладачів і співробітників, які перебували в 

ділових зарубіжних відрядження у 2018 році становить 34 особи, рис.27.  
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З 34 викладачів 14 співробітників пройшли стажування ташестеро 

виїжджали для викладацької діяльності за кордон, рис.28. 

 

 
 

 

 

З 23 студентів та аспірантів, 3 проходилита проходять навчання (рис.29) і 

20 пройшли стажування в зарубіжних навчальних закладах, рис.30. 
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Рис.27 Динаміка чисельності викладачів, направлених у 
відрядження за кордон  

Рис.28. Динаміка чисельності викладачів, направлених на 
стажування за кордон 
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За минулий рік академія прийняла у себе 33 іноземних викладача і 

фахівця в рамках роботи наукових, науково-методичних конференцій та 

короткострокових візитів в рамках міжнародних програм, направлених на 

встановлення та розвиток співпраці, рис.31. 
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Рис.29. Динаміка чисельності студентів, направлених на навчання 
у закордонні навчальні заклади 

Рис.30. Динаміка чисельності студентів, які пройшли 
стажування в зарубіжних організаціях та установах 
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Пріоритетним напрямком міжнародної діяльності академії є розвиток 

системи академічної мобільності викладачів, співробітників і студентів. В 

рамках програми ERASMUS + викладачі академії провели ряд лекцій у Вищій 

Техніко-Економічній Школі ім. Броніслава Маркевича (Польща), Університеті 

Північ (Хорватія), Університеті Вест Аттика (Греція). У 2018 році вперше 

відбулася викладацька мобільність (читання лекцій) з економічних дисциплін: 

Політехніка в м. Пожега (Хорватія) і Університет Пітешті (Румунія). 

У травні 2018 року відбулася академічна мобільність (Teaching Staff 

Mobility), в рамках проекту Erasmus + KA107 професора Політехніки з м. 

Пожега (Хорватія) для студентів Інституту бізнеса та інформаційних 

технологій. 

В рамках програми співпраці викладачі також пройшли професійні і 

мовні стажування, а також вивчення зарубіжного досвіду надання освітніх 

послуг, складання навчальних програм та інше. 

У 2018 році академією спільно із зарубіжними партнерами були 

підготовлені і подані на конкурс та тримали фінансування на реалізацію 6 

проектів: 
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Рис. 31 Кількість іноземних лекторів і науковців, які 
брали участь в навчальному процесі академії 
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5 проектів в рамках програми ЄС Erasmus + (КА1 - мобільність персоналу 

і студентів) з: 

• Політехнікою в Пожезі (Polytechnicin Pozega), Хорватія 

• Університет Рієка (University or Rieka), Хорватія 

• Вищої Державної Школою Броніслава Маркевича Технології та 

Економіки в Ярославлі (Bronislaw Markiewicz State Higher School of 

Technology and Economicsin Jaroslaw, Польща); 

• Університет Пітешті (University of Piteshti), Румунія; 

• Університет науки и технологій (University of Science and Technology), 

Польща. 

Проект в рамках програми Мевлана з боку Турецької Республіки 

(Mevlana Exchange Programe) з університетамиАкденіз (Akdeniz University),  

21-22 червня в ОДАБА була проведена міжнародна наукова конференція 

з економічного і соціального розвитку, ЕSD конференція. Конференція 

проводилась спільно з Університетом Північ (Хорватія), Варшавським 

університетом (Польща) та Університетом Мухаммеда 5 (Марокко). Збірник 

наукових праць індексується міжнародної наукометричної базою Web of 

Science. За результатами роботи конференції підготовлено і опубліковано 

збірку анотацій і збірник наукових праць. В роботі конференції взяли участь 70 

представників, з них 8 - іноземні. Всі доповіді були представлені на англійській 

мові. 

Був підписаний новий договір з Вищої Архітектурної школою міста 

Марсель (Франція), в рамках, якого 1 аспірант направлений на навчання. 

 

6. Високоефективний і стійкий фінансово-економічний стан 

Фінансова діяльність академії в 2018 році була спрямована на подальший 

розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення навчально-

виховної роботи у рамках Програми розвитку академії на період 2009-2020 

років. 
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Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України 

кошторисами доходів і витрат, академією заплановано отримання фінансування 

по 3-м бюджетним програмам − Підготовка кадрів, Виплата академічних 

стипендій студентам, Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, в 

загальній сумі 146,4 млн. грн., у тому числі: 

– 94,0 млн. грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету; 

– 52,4 млн. грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету. 

Залишок коштів на рахунках академії станом на 1 січня 2018 року складав 

12,1 млн. гривен. 

Об'єм асигнувань загального фонду бюджету збільшився в 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком на 13%, в результаті зростання розмірів заробітної 

плати (підвищення посадових окладів, доплата до мінімальної заробітної 

плати), стипендії, тарифів на комунальні послуги і енергоносії. 

Основними джерелами формування спеціального фонду академії є: 

– дохід від платного навчання, загальна сума якого за 11 місяців 2018 

року складає 35,0 млн. грн., або 75% від загального обсягу надходжень 

спеціального фонду,  

– надходження за мешкання у гуртожитках академії, загальна сума якого 

за 11 місяців 2018 року складає 11,22 млн. грн., або 24% від загального обсягу 

надходжень спеціального фонду. 

Найбільші суми доходів отримані від навчання студентів за контрактною 

формою навчання в Архітектурно-художньому інституті – 14,1 млн. грн. (або 

58% від загальної суми отриманих доходів), Інженерно-будівельному інституті 

– 4,6 млн. грн. та Навчально-науковому інституті бізнесу та інформаційних 

технологій – 3,2 млн. грн.  

Менше всього надійшло доходів від навчання студентів-контрактників  

Будівельно-технологічного інституту – 0,8 млн. грн.  

Отримано благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб на 

загальну суму 576,5 тис. грн. 
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Таблиця 11 
 

Показники бюджету академії за 2017-2018 роки 
тис. грн. 

№ 
з.п. Показник 2017 рік 2018рік 

1 2 3 4 
 Надходження   

1 Надходження по загальному фонду, всього 83073,60 93977,3 

2 Надходження по спеціальному фонду, всього 42372,23 50448,3 

 за джерелами фінансування   

2.1      - платне навчання 29662,05 35028,4 

2.2      - надання в оренду приміщень 261,39 250,0 

2.3      - кошти, отримані від господарської діяльності 9223,72 11225,9 

2.4     - кошти отримані від діяльності  НДЧ 3225,07 3944,0 

3 Загальний обсяг фінансування (загального і 
спеціального фондів) 125445,83 144425,6 

3.1 Співвідношення фінансування загального фонду до 
загальної суми всіх надходжень у % 66,23 65,07 

 Видатки   

4 Загальний державний фонд, всього 83046,45 93977,3 

4.1 Заробітна плата і нарахування на з/плату 62691,91 72920,34 

4.2 Комунальні витрати 3826,15 5019,18 

4.3 Стипендія  15073,72 14440,6 

4.4 Капітальний та поточний ремонт -  

4.5 Інші витрати  1454,67 1597,18 

5 Спеціальний фонд академії, всього 44119,60 45989,0 

5.1 Заробітна плата і нарахування на з/плату 32002,52 32099,0 

5.2 Комунальні витрати 5679,01 6195,6 
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1 2 3 4 

5.3 Капітальний та поточний ремонт 530,0 1510,0 

5.4 Інші витрати  5908,07 6184,4 

6 
Одержано благодійної допомоги у вигляді 
грошових коштів, основних засобів, ТМЦ та 
послуг 

743,0 576,5 

 
 

Нижче на діаграмах наведена структура витрат коштів загального фонду 

(рис.32) та коштів спеціального фонду, рис.33. 

 

 
 

Рис.32.  Структура витрат коштів загального фонду 
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Рис.33.  Структура витрат коштів спеціального фонду 
 

Отримані у 2018 році асигнування загального фонду були спрямовані на: 

– виплату заробітної плати – 77,6%,  

– стипендії – 15,1%  

– на оплату комунальних послуг – 5,3%,  

– матеріальне забезпечення пільгової категорії студентів – 1,9%. 

Доходи спеціального фонду у 2018 році були витрачені на: 

– виплату заробітної плати – 66,2%,  

– на оплату комунальних послуг – 15,1%,  

– придбання матеріалів, капітальний ремонт – 13%, 

– інше – 5,7%. 

Розрахунки з державним та місцевим бюджетами, установами та 

організаціями, здійснюються своєчасно, у повному обсязі,в межах отриманого 

фінансування. Станом на 01.12.2018 р. заборгованість по розрахунках відсутня. 
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7. Господарська робота 

У 2018 році службами адміністративно-господарської частини, а також 

підрядними організаціями було виконано ряд робіт для поліпшення умов 

експлуатації будівель і споруд академії.   

Згідно договорів з підрядниками були виконані капітальні та поточні 

ремонти на суму 2 000,03 тис. грн., в тому числі:  

– капітальний ремонт сходової клітини навчального корпусу (літ. С) на 

суму 290,19 тис.грн.; 

– капітальний ремонт покрівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. З) на 

суму 298,29 тис. грн.; 

– поточний ремонт покрівлі навчально-лабораторного корпусу (літ.С1) на 

суму 193,79 тис. грн.;  

– поточний ремонт покрівлі гуртожитку №4  (літ.Д) на суму 198,86 тис. 

грн.;  

– поточний ремонт покрівлі адміністративно-господарського корпусу 

(літ.П) на суму 131,00 тис. грн.;  

– поточний ремонт покрівлі та фасаду санаторія –профілакторія на вул. 

Балківська.57 на сумму 140,46  тис. грн.;  

– поточний ремонт покрівлі роздягальної та караульного приміщення 

стадіону на суму 49,93 тис. грн.;  

– поточний ремонт санвузлів гуртожитку №3 на суму 199,27 тис. грн.;  

– поточний ремонт системи освітлення стадіону, вул.Пішонівська,18 на 

суму 99,9 тис.грн. 

Підрядними організаціями  проведена гідродинамічна чистка каналізації 

на суму 114,34 тис. грн., монтаж системи відеоспостереження на стадіоні, вул. 

Пішонівська,18 на суму 96,95 тис.грн. 

Стройгруппою АГЧ для виконання робіт було закуплено матеріалів на 

суму 424,6 тис. грн.  

Відділом головного механіка для виконання робіт було закуплено 

матеріалів на суму 519,1 тис. грн. Основні з виконаних робіт:  
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– головний корпус (літ.А): повна заміна 5-ти стояків системи опалення , 

заміна 40-ка радіаторів, ремонт системи опалення у залі засідань, 

бібліотеці, ремонт санвузлів, заміна зливних бачків;  

– санаторій-профілакторій, вул.Балківська,57: капітальний ремонт 

елеваторного вузла, монтаж 5-ти бойлерів горячої води, монтаж системи 

водопроводу горячої та холодної води до місць загального 

користування;  

– корпус (літ.З) кафедри образотворчого мистецтва - ремонт санвузлів;  

– корпус (літ.Л) ІІЕС ліва прибудова: заміна каналізації та водопроводу 

підвал- 4-й поверх, заміна 2-х стояків каналізаціїї та стояка опалення на 

кафедрі Машинобудування; 

– гуртожиток №6: ремонт бойлера, ремонт системи опалення на горищі. 

Зроблені реставраційні роботи на теплопунктах.  Теплопункти передані 

актами Одеським тепломережам.  

Навчально-виробничими мастернями закуплено матеріалів на суму 378,4 

тис. грн.з яких  виготовлені і встановлені:  

– головний корпус (літ.А): зал засідань – реставрація столів, виготовлення 

стола та трибуни, бібліотека – 8 столів, а233а 14- компьюторних столів, 

6 – аудиторних, стіл для викладача та трибуна, 7 дверних блоків по 

коридору 1-го поверху, дверні блоки в аудиторії а233 та а237, 2 дверні 

блоки у бібліотеці;   

– корпус (літ. К) ІІЕС: виставочна зала – 14 столів, 14 лавок  та трибуна; 

– корпус (літ.Б), кафедра Будівельної механіки – 3 дверних блока; 

– корпус (літ.В) – заміна 6-ти дверних блоків; 

– корпус (літ.Г) – заміна дверного блока ГС505; 

– корпус (літ.И) кафедра Машинобудування – заміна 13-ти дверних 

блоків; 

– гуртожиток №6 – заміна 4-х дверних металевих блоків; 

– 40 ящиків для пожежних гідрантів. 
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Відділом головного енергетика для виконання робіт було закуплено 

матеріалів на суму 426,6 тис. грн. Основні з виконаних робіт:  

– заміна 14 щитових в корпусі АХІ;   

– заміна 2-х щитових у головному корпусі; 

– заміна 2-х щитових у корпусі №2 (старий корпус); 

– заміна проводки в головному корпусі (ліве крило);   

– заміна проводки в головному корпусі (старий навчальний корпус);  

– електромонтажні роботи в аудиторіях – а233а, а237, а354, а358, двох 

приміщенях бібліотеки; 

– заміна світильників на світлодіодні в гуртожитках.   

У 2018 році для виконання робіт службами АГЧ було закуплено товарів і 

матеріалів на суму 2 283 273,00 грн. (Таблиця 12), і отримано послуг на суму 

2952757,56 грн., Таблиця 13. 

Таблиця 12 

№ 
з.п. Найменуваня закупівлі Обсяг закупівлі, грн 

1 Автомобільні запчастини 25 900,00 
2 Бензин А-92, ДП. 56 663,76 
3 Будівельні матеріали 424 641,5 

4 Віконні блоки з ПВХ 193 254,48 
5 Господарчі товари 107 869,52 

6 Електричні матеріали, лампи. Стартери. Дрот. 
Світильники 426 640,23 

7 Марки 18 000,00 

8 Матеріали для меблів. Дошка столярна. 
Конструкційні матеріали 378 423,10 

9 Продукты харчування 132763,37 

10 Санітарно-технічні матеріали 519 117,04 

 Всього 2283273,00 
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Таблиця 13 

№ 
з.п. Найменуваня послуги Вартість послуги, грн 

1 Вивезення побутових відходів 230 857,00 

2 Дератизація и дезинсекція. Прання (обробка 
білизни). Просмаження матраців 104 126,56 

3 Інтернет 54 000,00 

4 Гідродинамічна чистка каналізаційних мереж 114 340,00 

5 Перевірка сигналізаторів. Технічне 
обслуговування газоспоживного обладнання 116032,14 

6 
Послуги пожежної та рятувальної служб. 
Перевірка та випробування пожежного 
обладнання 

11 365,36 

7 Поточный ремонт приміщень та кровель 2 000 033,42 

8 Страхування транспортних засобів, водіїв та 
добровільних пожежених дружин  19 706,71 

9 Телекомунікаційні послуги 116 250,00 

10 Технічне обслуговування лифтів 89 097,16 

11 Монтаж відеоспостереження на стадіоні,  
вул.Пішонівська,18 96 949,21 

 Всього 2 952757,56 грн. 
 

Спонсорська допомога на розвиток матеріально-технічної бази 

гуртожитків становила 756 тис. грн.  За ці гроші були закуплені товари та 

виконані роботи: 

– нові ліжка та матраци для гуртожитку №2 та №3 -50 шт., на суму 67,5 

тис. грн.;  

– нові матраци – 50 шт., простирадла - 100 шт. та наволочки - 50 шт. для 

санаторія профілакторія на сумму – 45,81 тис.грн.; 

– поточний ремонт 5-ти санвузлів гуртожитку №3 на суму 199,27 тис. грн. 

В академії діє програма енергозбереження до 2020 року. Постійно 

проводиться контроль за ходом реалізації заходів програми.  
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Академія направляє роботу по реалізації програми за кількома 

напрямками, а саме: 

– проведення заходів по пропаганді енергоефективності серед студентів та 

викладачів; 

– організаційні заходи розробляються на кожний рік; 

– виконання організаційно-технічних планів реалізовується в комплексі з 

заходами по підготовці до зими. 

– виконання перспективних проектних рішень по підвищенню 

енергоефективності в академії; 

– пошук інвесторів, донорів та інших джерел фінансування заходів по 

енергоефективності. 

З метою підвищення ефективності використання енергоресурсів, 

активізації впровадження інноваційних енергоефективних та зберігаючи 

технологій, підвищення рівня усвідомлення суспільством переваг використання 

енергоефективних технологій та популяризації енергоефективності та 

енергозбереження в академії у вересні 2018 року  проведен тиждень з 

енергозбереження.  

В 2018 році фахівці академії прийняли участь у ряді виставок  

енергозбереження та на конференціях, а саме  виставки «Ваш дім Одеса» 

вересень 2018року, «Електроніка та Енергетика енергозбереження» жовтень 

2018року, а також «АкваТерм Україна» у червні  2018року.  

Фахівці прийняли участь у XIV міжнародному  конгресі «Інституційні та 

технологічні аспекти реформування житлово-комунального господарства» у 

листопаді 2018 року. При академії створена атестаційна комісія, що буде 

провадити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із 

сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 

будівель та споруд.  

Щорічно провідними європейськими компаніями проводяться 

Міжнародні конкурси дипломних проектів із застосуванням енергозберігаючих 

технологій.  
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Студенти нашої академії систематично займають призові місця в даних 

конкурсах та нагороджуються грамотами та призами.  

Навчаючи студентів новим технологіям підвищення енергоефективності 

проводячи підвищення кваліфікації фахівців у будівельній галузі, ми вирішуємо 

проблеми, що існують при експлуатації власного комплексу будівель і споруд.  

З метою вирішення зазначених вище, проблемних питань, поліпшення 

енергоефективності будівлі академії та рівня надання освітніх послуг академією 

розроблено комплекс заходів якими передбачається надійний захист, паливно-

енергетичних ресурсів при їх споживанні від марнотратного їх витрачання. 

Виконано енергетичний аудит будівель та споруд академії у відповідності до 

європейського стандарту ISO 50002. Заходами передбачається суттєве 

зниження теплових втрат через огороджувальні конструкції, що в свою чергу 

призведе до скорочення споживання теплової енергії на опалення будівель та 

споруд. Заходи в рамках реалізації проекту технічно доцільні,  економічно 

виправдані, фінансово життєздатні, прийнятні з точки зору впливу на 

навколишнє середовище та соціальну сферу. Реалізація проектів, модернізація 

існуючих будівель, дозволить скоротити споживання теплової енергії на 

опалення на 35%. Утеплення огороджуючих конструкцій будівель, дахів, заміна 

вікон та дверей на енергозберігаючі, реконструкція системи опалення з 

використанням індивідуальних теплових пунктів, максимально передбачає 

збереження паливно-енергетичних ресурсів від марнотратного їх витрачання. 

Після впровадження даного інвестиційного комплексу проектівбудівлі будуть 

виглядати естетично, підвищиться  температура в класах та кабінетах та навіть 

в зимові морози студенти та педагогічних колектив буде почувати себе 

комфортно та не страждати через протяги в застарілих вікнах.  

З метою забезпечення підготовки високопрофесійних кадрів для України в 

галузі будівництва та енергозбереженняакадемієюбуло розроблено проект 

«Створення навчальних лабораторій та полігонів з енергозбереження».  

Модернізація існуючих будівель підвищить клас енергетичної ефективності до 

А.  



59 
 

Основні питання, що вирішується, в даний час, це створення лізингових 

та інвестиційних програм щодо реалізації проектів академії, а саме:  

– санація корпусів академії; 

– будівництво енергоцентру академії; 

– створення геліомайданчиків для виробництва електроенергії та тепла.  

Продовжується робота з Міністерством Фінансів України та 

Міністерством Освіти та науки з метою включення проектів академії в  

програму «Вища освіта.Енергоефективність та сталий розвиток»між Україною 

та Європейським інвестиційним банком з метою отримання кредитних коштів 

для реалізації  проектів, (стадія – другий транш). Ми пройшли конкурс по 

відбору проектів на фінансування інвестиційним банком на сумму 5,2 млн.евро. 

 

8. Дотримання умов Колективного договору, Статуту 

У рамках Колективного договору проводиться послідовна цілеспрямована 

системна робота по регулюванню трудових стосунків і соціально-економічних 

питань, які торкаються інтересів співробітників, студентів і адміністрації 

академії. 

Ректорат спільно з профспілковим комітетом здійснює систематичний 

контроль за своєчасним виконанням зобов'язань по усім розділамКолективного 

договору.  

Режим роботи і відпочинку в академії відповідає чинному законодавству і 

регулюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розробленими 

разом з профкомом і затвердженими на загальних зборах трудового колективу. 

Не допускається перевищення норм робочого часу для співробітників, тижневе 

аудиторне навантаження для студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

об'єм навчальної роботи для професорсько-викладацького складу. 

Щорічні відпустки співробітникам надаються згідно із Законом «Про 

відпустки». Графіки відпусток узгоджуються з профспілковим комітетом. 

Надавалися також додаткові відпустки співробітникам і інші види 

неоплачуваних відпусток. 
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