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Шановні колеги, члени трудового колективу ПДАБА! 

 

Насамперед хочу всіх вас привітати з початком нового навчального 

року. Щиро зичу життєвої наснаги та міцного здоров’я, тому що саме такі 

ресурси дають можливість достойно витримувати серйозні випробування. 

Новонабуті навички та професійне зростання в умовах непередбачуваних 

викликів у минулому навчальному році розвинули стійкість, внутрішній гарт 

і високий рівень відповідальності кожного члена колективу, що й дозволило  

нашій академічній спільноті успішно завершити 2020-2021 навчальний рік, а 

нині з новими надіями і достатньою впевненістю вибудовувати стратегію 

руху  в майбутнє. 

Сьогодні моя доповідь буде в основному зосереджена на планах, 

найближчих завданнях і перспективах, тому що вже за декілька місяців я 

детально звітуватиму перед Трудовим колективом Академії за роботу в 2021 

році. Зараз на часі визначення основних напрямів нашої діяльності на 

наступний навчальний рік, у якому треба бути готовим до всього. 

 Провідними напрямами діяльності кожного закладу вищої освіти на 

сьогодні є якісна підготовка здобувачів вищої освіти та проведення наукових 

досліджень, а також підвищення привабливості освітніх програм в умовах 

жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг. 

 Цю роботу ми досить успішно провадили протягом минулого 

навчального року, але задля досягнення такої мети слід виконати ще багато 

дій. Ось чому структуру доповіді будуть визначати критерії, сформульовані 

Законом України «Про вищу освіту», тобто розмова піде про внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти. 

 Протягом останніх років колективом Академії було багато зроблено 

задля створення серйозного рівня  нашого закладу, що належним чином 

підтверджено Національним агентством  із забезпечення якості вищої освіти 

в межах акредитації освітніх програм. Минулого навчального року виконано 

плани щодо акредитації 12 освітніх програм: 5 за ступенем магістра, 4 – 
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бакалавра (одна з них, на жаль, акредитована умовно) та 3 – доктора 

філософії.  

Загалом за критеріями Нацагентства ми акредитували вже понад 

половину наших освітніх програм і станом на сьогодні  лише дві з них мають 

умовну акредитацію, що є достатньо високим показником.  

 Наступного навчального року цей процес триватиме, подано заявки  

про наміри акредитувати ще чотири освітні програми: дві за першим 

(бакалаврським) та по одній за другим (магістерським) і третім (освітньо-

науковим) рівнями вищої освіти. Акредитація освітньої програми 

«Підприємницька діяльність» за магістерським рівнем відбудеться вже за 

місяць. 

Більш детально питання акредитації освітніх програм буде розглянуто 

сьогодні на засіданні Вченої ради. 

Першим із заходів внутрішньої системи якості є визначення 

принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти. 

Ці процедури регламентуються нашими внутрішніми стандартами, які 

вчасно розробляються і оновлюються та охоплюють усі сфери нашої 

діяльності. Минулого навчального року Вченою радою оновлено та 

затверджено стандарти Академії «Про освітні програми», «Положення про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії», 

«Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються в Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури, а також надання їм академічної відпустки», 

«Положення про деканат ДВНЗ ПДАБА», «Положення про запобігання 

конфлікту інтересів, оскарження процедури та результатів підсумкового 

контролю у ДВНЗ ПДАБА». 

На громадське обговорення в найближчий час мають бути подані 

оновлені стандарти про власне внутрішню систему якості та моніторинг 

якості, про розробку навчальних планів. А взагалі ця робота є неперервною 

за умови змін у законодавстві. 
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Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм. 

Відповідно до цієї процедури у вересні-жовтні минулого 2020-2021 

навчального року Вченою радою переглянуто та затверджено всі освітні 

програми, за якими здійснюється підготовка в Академії. 

 Сьогодні Вчена рада після громадського обговорення затверджує біля 

10 оновлених освітніх програм, зокрема за спеціальностями «Будівництво та 

цивільна інженерія» і «Геодезія та землеустрій», за якими в цьому році 

затверджено Національні стандарти.  

 Задля підвищення привабливості нашої Академії на ринку освітніх 

послуг з 2021 року започатковано три нові освітні програми за ступенем 

бакалавра, з них одна – за новою спеціальністю «Дизайн». Готується до 

впровадження освітня програма «Девелопмент нерухомості», планується 

відкриття спеціальності «Образотворче мистецтво» (декоративно-прикладне 

мистецтво). Я готовий розглянути будь-які пропозиції щодо започаткування 

нових спеціальностей та освітніх програм, які сприятимуть підвищенню 

статусу Академії. 

 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників закладу вищої освіти  

 Минулого навчального року після апробації введено в дію щорічне 

оцінювання науково-педагогічних працівників з оприлюдненням результатів, 

що безумовно сприятиме підвищенню якості нашого викладацького складу. 

Зараз ведеться робота із впровадження рейтингового оцінювання кафедр 

Академії. 

 Але треба мати на увазі, що разом із введенням нових Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності найближчим часом нам необхідно 

детально проаналізувати, наскільки  кожен наш викладач відповідає цим 

умовам.  
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Загальна ж чисельність науково-педагогічних працівників станом на 30 

червня 2021 року складає 401 особа, з них штатних – 371 співробітник 

(92,5%). 

Із загальної кількості викладачів в Академії  працюють:  

– докторів наук, професорів  45 осіб (11,2%);   

– кандидатів наук, доцентів  231 особа (57,6 %) ; 

– пенсіонерів 114 осіб (28,4%). 

 На жаль, протягом останнього часу ми понесли значні втрати – пішли з 

життя наші відомі вчені: Іван Миколайович Гаврилов, Олег Павлович 

Носенко, Геннадій Миколайович Ковшов, Сергій Зиновійович Поліщук, 

Тетяна Вікторівна Бунько, Юрій Ісайович Дубров. Пропоную вшанувати їх 

світлу пам’ять. 

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації відбувається відповідно до річного плану та 

Положення про підвищення кваліфікації.  

Експертними групами з акредитації освітніх програм були висловлені 

пропозиції стосовно необхідності збільшення кількості стажувань на 

підприємствах, і минулого навчального року стажування на реальному 

виробництві становило більш ніж чверть від загальної кількості. 

Окрім традиційних форм підвищення кваліфікації, відбулося кілька 

внутрішньоакадемічних семінарів з наданням сертифікату про підвищення 

кваліфікації – це семінари з академічної доброчесності, що проводилися 

Галиною Петрівною Євсєєвою для викладачів та студентів, а також семінар 

«7 кроків до електронного документообігу» для співробітників закладу; 

семінари, що проводилися Сергієм Баланом та його командою з роботи в 

Office-365. Вважаю, що такі семінари принесли максимум користі й 

виявилися справді плідними, тому що враховували специфіку саме нашого 

закладу вищої освіти. Переконаний, що практику залучення наших провідних 

фахівців до  таких форм роботи треба обов’язково продовжити. 



6 
 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Службами АГЧ постійно ведуться роботи щодо утримання, ремонту і 

належної експлуатації всіх об’єктів ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури». Щорічно виконуються обстеження 

будівель, споруд та інженерних мереж Академії. Під час весняного 

обстеження встановлено, що будівлі та споруди перебувають в 

експлуатаційному стані, але потребують комплексних капітальних або 

часткових ремонтів. Постійно проводиться моніторинг стану м’яких 

покрівель на всіх об’єктах Академії. Стан покрівель – незадовільний, 

потребують поточного, а подекуди капітального ремонту близько 3500 м2. 

Зупинюсь на окремих питаннях, що вирішувалися для поліпшення 

ситуації зі станом господарства Академії. 

• Виконуються роботи з поточного ремонту електричних мереж та 

приладів. 

• Ведуться роботи з опорядження внутрішньої та зовнішньої 

території Академії. 

• Проводяться ремонти теплотрас та системи гарячого 

водопостачання. 

• Здійснюються позапланові та аварійні роботи в мережах тепло-, 

водо-, електропостачання, а також у мережах каналізації. 

• Було виконано роботи з підготовки фасаду будівлі перед 

фарбуванням, заґрунтувано 210 м2.  

• Проведено поточний ремонт зливових труб, усього змонтовано 

120 метрів. 

• Виконано антикорозійне фарбування пошкодженої арматури та 

нанесено 20 м2 шару штукатурки в навчально-лабораторному корпусі.  

• Здійснено поточний ремонт 40 м2 фасаду будівлі господарської 

частини та басейну.  
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• Виконано поточні ремонти покрівель спортивного комплексу, 

котельної, висотного корпусу, промцеху, приймальної комісії (загалом 1000 

м2). 

• Виконано ремонти 10 туалетів з облаштуванням окремих з них 

для груп населення з особливими потребами (шість з них за рахунок 

спонсорської допомоги. Хочу відзначити деканів Челнокова О.В., Нікіфрову 

Т.Д., Фісуненко П.А., зав. каф. Єгорова Є.А.); 

• Виконана заміна стояків каналізації і водопроводу висотного 

корпусу; 

• Виконано ремонт приміщень навчального відділу (спонсорська 

допомога, Соколов І.А.); 

• Виконано ремонт приміщень навчально-методичної ради 

(спонсорська допомога, Папірник Р.Б.); 

• За рахунок спонсорської допомоги придбано гіпсокартон для 

ремонту фойє перед залом засідань вченої ради (Дзюбан О.В.)  

• За рахунок спонсорської допомоги виконано ремонт житлових 

приміщень на двох поверхах гуртожитку №9, а також покрівлі гуртожитку 

№1. 

• Близькі до завершення роботи з реконструкції спортивного залу з 

фехтування, приміщень душових басейну, колишньої церкви. У цих роботах 

я хотів би відзначити наполегливу і продуктивну роботу зав. кафедри 

фізвиховання Володимира Шияна щодо залучення спонсорської допомоги. 

• За рахунок допомоги французького уряду художником із Франції 

виконаний мурал на фасаді корпусу академії зі сторони вул. Жуковського. За 

спонсорської допомоги виконано підсвітку цього муралу. В цій успішній 

роботі хочу відзначити успішну роботу керівника міжнародного відділу Юлії 

Дєгтярьової, організаційну роботу з погодження розміщення муралу – 

Данішевського В.В., Челнокова О.В.  
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Поліпшення функціонування будівель і споруд Академії триває, проте 

нагадаю, що протягом останніх років вкладення в ремонт та розвиток 

інфраструктури Академії були мінімальними. Як наслідок, потребують 

повної заміни та ремонту системи водопостачання та водовідведення, 

пожежного водопроводу, теплових мереж, аварійних фасадів, аварійних 

покрівель. Стан гуртожитків нашої Академії теж залишає бажати кращого, 

маємо зношеність мереж житлового фонду, а тому існує нагальна потреба 

капітального ремонту приміщень та заміни майже всіх мереж. 

Наше завдання полягає в тому, щоб отримати фінансування від МОН 

на розвиток інфраструктури, а для цього потрібна проєктно-кошторисна 

документації, яка пройшла державну експертизу. Необхідно виконати 

наступні проєкти: 

– проєкт на капітальний ремонт фасадів навчальних корпусів; 

– проєкт на капітальний ремонт систем опалення навчальних корпусів; 

– проєкт на капітальний ремонт систем водопостачання та 

водовідведення в навчальних корпусах; 

– проєкт на капітальний ремонт систем вентиляції та кондиціонування; 

– проєкт на будівництво систем пожежної та охоронної сигналізації 

навчальних корпусів з виведенням на центральний пульт; 

– проєкт на капітальний ремонт котельної з переобладнанням на 

енергоефективні котли опалення; 

– проєкт на комплексний капітальний ремонт будівель гуртожитків; 

– проєкт на будівництво зон відпочинку студентів у внутрішньому 

дворі Академії; 

– проєкт на озеленення території Академії. 

Безпосередніми завданнями для вирішення окресленого кола проблем є 

наступне: 

1. Затвердити «Основні заходи» з підготовки об’єктів ДВНЗ ПДАБА 

до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр. 
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2. Забезпечити фінансування «Основних заходів із підготовки 

об’єктів ПДАБА до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр.» у межах 

фінансових можливостей Академії. 

3. Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів разом з 

АГЧ розробити всі вищезазначені проєкти інфраструктури Академії. 

4. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-

енергетичних ресурсів. 

5. Виконати ямковий ремонт на подвір’ї Академії.  

6. Вивезти будівельне сміття з території Академії. 

Забезпечення інформаційними системами для ефективного 

управління освітнім процесом.  

Ми вийшли на якісно новий рівень проведення навчального процесу в 

напрямі його цифрової трансформації та використання принципу 

студентоцентризму в організації освітньої діяльноті. В Академії розроблено і 

впроваджено електронну систему вільного вибору навчальних дисциплін, яка 

дає можливість здобувачам вищої освіти рівнів бакалавра та магістра 

формувати власну освітню траєкторію та індивідуальний навчальний план. 

На базі Microsoft Offiсе 365 створено віртуальний читальний зал 

бібліотеки, який активно застосовується в освітньому процесі. 

Кроком, що унормував та систематизував навчальну діяльність 

нашого закладу, стало рішення про використання єдиної освітньої 

платформи на базі корпоративного хмарного сервісу Microsoft Office 

365. У зв’язку з цим було здійснено ряд заходів, а саме: 

– впорядковано методичне забезпечення навчання із застосуванням 

дистанційних технологій; 

– оновлено та розміщено в Office 365 навчально-методичні комплекси 

дисциплін; 

– розроблено та розміщено на сайті Академії сторінки «Працюємо в MS 

Office 365», низку методичних інструкцій та відеоуроків із роботи в MS 
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Office 365, для оперативного інформування та обміну досвідом було створено 

чат Академії «ПДАБА Office 365» у месенджері Viber; 

– терміново організовано курси підвищення кваліфікації викладачів 

«Використання додатків хмарного сервісу МS Office 365 у дистанційному 

навчанні», на яких пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати 

більше 70 співробітників Академії; 

– запроваджено заходи з моніторингу та контролю занять із 

використанням дистанційних технологій, які дозволяють здійснювати аналіз 

щодо своєчасності проведення занять та активності (присутності) здобувачів 

освіти; 

– проведено усі види занять з використанням дистанційних технологій 

у синхронному режимі (відповідно до розкладу занять); 

– зібрано, відредаговано та розміщено в шести розділах на сайті 

Академії 47 посилань на інформацію щодо науково-технічних послуг; 

– 26 найбільш цікавих посилань від Академії підготовлено та 

розміщено в проєкті Дніпропетровської державної адміністрації СМАРТ 

ХАБ. НАУКА. ВЛАДА. БІЗНЕС. 

 На жаль, 8 кафедр не подали інформацію про свої можливості 

співпраці з потенційними замовниками. 

 Уперше проведено Форум академічної спільноти ПДАБА 

«Дистанційне навчання в умовах карантину і якість освіти: проблеми, уроки, 

недоліки та переваги». Форум тривав два дні і отримав схвальні відгуки 

учасників. 

 Серед найближчих планів – створення системи електронного контролю 

виконання наказів, розпоряджень та рішень Вченої ради як першого етапу 

електронного документообігу, впровадження електронної системи вільного 

вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на рівні доктора 

філософії, удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу, що реалізується із застосуванням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 
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 Забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації. 

 Зростає кількість відвідувачів офіційного вебсайту Академії, 

який уже другий рік поспіль входить до півсотні кращих сайтів ЗВО 

України за рейтингом Webometrics. На сайті протягом року розроблено 

більше 30 нових сторінок та оригінальних розділів, впроваджено 

електронну «Скриньку довіри», виконано оптимізацію англомовної 

версії. 

 Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти. 

Відповідно до Плану роботи Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності в Академії  протягом 2020-2021н.р. активно популяризувалися 

основні засади академічної доброчесності, що сприяло підвищенню якості 

освіти.  

У першому семестрі 2020-2021 н. р. проведено короткотерміновий 

інтенсивний сертифікований семінар «Умови ефективного впровадження 

принципів академічної доброчесності в Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури» Керівником курсів була голова комісії з питань 

академічної доброчесності (Євсєєва Г. П.), яка пройшла стажування в 

Інституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м. Варшава) 

за темою «Академічна доброчесність». Модераторами вебінарів стали 

директор бібліотеки Дорофєєва Н. та начальник навчально-методичного 

відділу Нажа П.; викладачі кафедри УДІД. 

Короткотерміновий інтенсивний сертифікований семінар «Умови 

ефективного впровадження принципів академічної доброчесності в 

Придніпровській державній академії будівництва та архітектури» проводився 

в онлайн-режимі на платформі Zoom та став першим семінаром, який 

стосувався питань академічної доброчесності та якості освіти. Тривав 

семінар з 16 жовтня до 21 грудня. У ньому взяло участь 35 осіб. В основному 

викладацький склад та допоміжний персонал, який є організатором 
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навчального процесу (викладачі та співробітники навчально-методичного 

відділу та відділу моніторингу та якості освіти). На жаль, серед учасників 

семінару було лише два завідувачі кафедри ( Харлан О., Кравчуновська Т.) та 

два декани (Нікіфорова Т. та Фісуненко П.). 

На вебінарах розглядалися різноманітні питання: «Академічна 

доброчесність як основний принцип якісної освіти»; «Ефективність системи 

запобігання і виявлення академічного плагіату в освітньому середовищі 

ПДАБА»; «Роль викладача будівельного вищого навчального закладу освіти 

у формуванні академічної доброчесності студентів»; «Академічна 

доброчесність як складова іміджевої політики ПДАБА». За результатами 

семінару в науковому-практичному журналі «Український журнал 

будівництва та архітектури» було відкрито рубрика «Академічна 

доброчесність у ПДАБА», де публікуються науково-практичні статті щодо 

імплементації академічної доброчесності в Академії. За підсумками семінару 

всім слухачам було запропоновано оцінити якість організації освітнього 

процесу, морально-психологічний клімат в Академії тощо. За результатами 

анкетування більшість учасників семінару зазначили, що отримана 

інформація стала для них корисною та потрібною для покращення якості 

освіти в Академії.  

Короткотерміновий інтенсивний сертифікований семінар «Умови 

ефективного впровадження принципів академічної доброчесності в 

Придніпровській державній академії будівництва та архітектури» проводився 

за підтримки відділу підвищення кваліфікації ПДАБА. Нормативний термін 

занять  на одну групу склав – 30 годин (1 кредит). Усі учасники отримали 

сертифікати підвищення кваліфікації. 

Матеріали семінару (доповіді та презентації) викладено на сайті 

Академії та у відкритому доступі репозитарію бібліотеки ПДАБА. 

На наш погляд, роботу подібних семінарів необхідно продовжувати. 

Бажано, щоб у подібних семінарах брали участь усі завідувачі кафедри, 

декани факультетів та гаранти  освітніх програм.  



13 
 

 З метою роз’яснення та поширення основних принципів академічної 

доброчесності, викладених у Кодексі з питань етики та академічної 

доброчесності, у другому семестрі 2020-2021 н. р. було проведено 

короткотерміновий інтенсивний сертифікований семінар «Умови 

ефективного впровадження принципів академічної доброчесності в ПДАБА: 

студентський вимір» для заступників деканів та студентського активу 

Академії. Заняття проводилися під час кураторських годин (у зв’язку з 

епідемією семінар проводився в онлай-режимі на платформі Офісу 365). У 

проведенні та організації брали участь заступники деканів спільно з 

представниками студентів у Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності та з активістами-здобувачами вищої освіти. Основне завдання 

полягало в  поширенні серед студентського середовища набутої на семінарі 

інформації.  

 Серед найсуттєвіших перспектив, які варто сьогодні визначити,  –   

впровадження семінару  «Умови ефективного впровадження принципів 

академічної доброчесності в ПДАБА: студентський вимір» на постійній 

основі. Практичний досвід засвідчив, що для першого курсу варто залишити 

тематику незмінною, для 2-5 курсів тематику бажано пов’язати з основами 

академічного письма.  

 Серед факультетів, які бездоганно організували вказану вище роботу, 

необхідно відзначити: будівельний факультет – заступник декана 

Нечипоренко Д. С., представник комісії з доброчесності – Зінкевич О. Г., 

студактив – Бекіров В.; факультет цивільної інженерії та екології – заступник 

декана Волошко В. М., представник комісії з доброчесності – Колісник І. О., 

студактив – Шаркова Є.; економічний факультет – заступник декана Бабенко 

В. А., представник комісії з доброчесності – Черчата А. О., студактив – 

Штепка А.  

 Протягом минулого року ми здійснили стовідсоткову перевірку на 

антиплагіат кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, що також має 

позитивний вплив на якість підготовки наших випускників. 
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 Багато уваги приділялося питанням запобігання та виявлення корупції. 

В Академії створено окремий відділ, що опікується цими питаннями. 

Основними завданнями відділу є виконання превентивних та інформативних 

заходів.  

З метою придбання  та виявлення інформації про правопорушення 

корупційного характеру розроблено низку заходів: 

– на сайті Академії створено окрему сторінку, де викладено 

антикорупційну законодавчу інформацію для ознайомлення підрозділів 

Академії про стан цієї роботи, а також коментар щодо основних положень 

Закону України про запобігання та виявлення корупції та відповідальність за 

його порушення, згідно з кримінальним і адміністративним кодексами 

України;   

– виступи на засіданнях студентської ради Академії з роз’ясненням        

основних вимог та положень закону України, прав та обов’язків        

персоналу та  студентів, а також порядку звернення із заявами до відділу;                                                                 

– виступ перед посадовими особами факультетів з роз’ясненням 

основних положень Закону і визначення завдань щодо роботи з науково-

педагогічними працівниками Академії в період екзаменаційних сесій; 

– вивчення господарських і тендерних договорів з метою  виявлення 

серед  учасників сторін корупційних інтересів, антикорупційна перевірка 

ділових партнерів Академії; 

– здійснення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності 

підрозділів Академії; 

– здійснення контролю за своєчасним поданням електронних 

декларацій та проведення консультацій щодо їх заповнення, перевірка 

декларацій на предмет наявності конфлікту інтересів,  достовірності вказаних 

даних тощо; 

– вплив прямо або опосередковано на рішення працівників Академії з    

метою недопущення отримання ними будь-якої матеріальної або    
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нематеріальної вигоди, яка не передбачена трудовим або іншим договором   

між ними та Академією. 

Одним з найважливіших напрямків діяльності закладу вищої освіти є 

наукова діяльність та міжнародні зв’язки. 

Фінансові показники, наукові теми та господарчі договори 
 За результатами державної атестації наукової діяльності Академія 

потрапила до категорії Б науково-дослідницьких університетів України, 

випередивши всі ЗВО будівельного профілю. На підставі цього МОН надає 

нам додаткове базове наукове фінансування впродовж наступних 5 років. У 

2021 р. розмір базового наукового фінансування складає 2.25 млн грн. 

Обсяг конкурсного держбюджетного наукового фінансування у 2020 

році склав 2.20 млн грн. Наукові проєкти, завершені в 2020 році: 

• «Розробка інноваційних архітектурних, конструктивних та 

технологічних систем будівництва методом 3D-друку». Науковий керівник –

проф. Савицький М. В. Обсяг фінансування за повний період – 3.6 млн грн., 

зокрема у 2020 році – 1.83 млн грн. 

• «Проєктування автономних екобудівель за концепцією 

“Потрійний нуль”». Проєкт молодих вчених. Науковий керівник доц. Бабенко 

М. М. Обсяг фінансування за повний період – 1.5 млн грн, зокрема у 2020 

році – 0.37 млн грн. 

 У 2020-21 рр. розпочато виконання нових наукових проєктів: 

• Грант МОН «Розвиток наукових основ будівельних технологій 

створення житлового модуля місячної бази». Науковий керівник – проф. 

Савицький М. В. Обсяг фінансування – 3.6 млн грн., тривалість – 2 роки. 

• Міжнародний грант програми Європейського Союзу Horizon 

2020 на тему «Проактивні розумні будинки з підвищеною 

енергоефективністю та якістю життя». Науковий керівник – проф. Савицький 

М. В. Обсяг фінансування – 2.43 млн грн., тривалість  – 2 роки. 

У 2020 році виконано госпдоговірних робіт на 7.86 млн грн. Провідні 

виконавці робіт за господарчими договорами: 
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• Лабораторія досліджень атомних і теплових електростанцій 

(керівник Бауск Є. А.). У 2020 р. – 5.4 млн грн., 1 півріччя 2021 р. – 4.29 млн 

грн. 

• Відділ проблем будівництва в складних інженерно-геологічних 

умовах (керівник – проф. Головко С. І.). У 2020 р. – 1.4 млн грн., 1 півріччя 

2021 р. – 0.73 млн грн. 

• Інститут експертизи проєктування та вишукувань (керівник –

проф. Кірічек Ю.О.). У 2020 р. – 0.5 млн грн., 1 півріччя 2021 р. – 0.55 млн 

грн. 

Розвиток матеріально-технічної науково-дослідної бази 

 У межах роботи Енерго-Інноваційного Хабу (керівник – доц. Юрченко 

Є. Л.) Академія одержала від німецької компанії GIZ науково-технічне 

обладнання для досліджень у сфері енергоефективності загальною вартістю 

900 тис. грн. Динаміка розвитку матеріально-технічної бази наведена на рис. 

1. 

 
Рис. 1. Розвиток матеріально-технічної бази для наукових досліджень. 

 

Наукове-технічне співробітництво 
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педагогічним технікумом «Відділення підготовки кваліфікованих 

робітників», Дніпровським регіональним центром професійно-технічної 

освіти, Дніпровським вищим професійним училищем будівництва, 

Громадською організацією «Школа енергоефективності» та наступними 

вендерами: ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ», ТОВ «ЮДК», ТОВ 

«БУДМАЙСТЕР», асоціацією «Центр впровадження енергоощадних й 

інноваційних технологій», ПБМП «Строїтель-П»; обслуговувальним 

кооперативом «Житлово-будівельний кооператив “Доступне житло 

України”», ТОВ «Енерджи Статус Естейт», ТОВ «MAPEI Україна», дочірнім 

підприємством «Капарол Україна», ТОВ «Плато-Плюс», ТОВ «Рехау», ТОВ 

«Века Україна», ДП «Герц Україна», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)». 

Учасники Меморандуму спільно працюватимуть з метою забезпечення 

сталого розвитку «Енерго-Інноваційного Хабу – платформи для підготовки 

кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності». Також було підписано 

меморандум про співпрацю між ДВНЗ ПДАБА та китайською будівельною 

компанією Dadongwu з метою створення Науково-дослідного інституту 

«Зеленої енергетики». 

Підписано Меморандум про співпрацю між ДВНЗ ПДАБА та 

навчальним центром із підготовки ІТ-фахівців ізраїльської компанії «DAN IT 

education». 

Підписано Угоду про наукове, науково-технічне та науково-освітнє 

співробітництво між ДВНЗ ПДАБА і ДП «КБ Південне». Одним із 

перспективних напрямів спільних наукових досліджень є проєкт освоєння 

Місяця та будівництва житлового модуля Місячної бази. 

Під науковим керівництвом ректора Академії проф. Савицького М. В., 

вченими Академії (доц. Конопляником О. Ю., проф. Шатовим С. В.,  

проф. Нікіфоровою Т. Д. ) проводяться дослідження матеріалів і технологій, 

що можуть бути основою для будівництва будівель і споруд з місячного 

ґрунту, зокрема ґрунтобетону. Спеціалісти Академії є піонерами в Україні з 

розробки й впровадження технології 3D друку реальних будівельних 
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об’єктів. Під керівництвом проф. Данішевського В. В. проводяться 

дослідження кліматологічних умов на Місяці, моделювання теплового стану 

житлового модуля, розрахунки напружено-деформованого стану його 

конструктивних елементів. На кафедрі архітектурного проєктування під 

керівництвом доц. Воробйова В. В. були підготовлені унікальні архітектурні 

проєкти поселень на інших планетах. Зокрема, проєкт поселення на Марсі на 

плато Оксія (у рамках проєкту з тераформування «Червоної планети»). 

ДВНЗ ПДАБА взяв участь у міжнародному онлайн вебінарі «NON-

SPACE BUSINESS GOES TO THE MOON» на тему «Як некосмічні індустрії 

могли б посприяти становленню та розвитку». Вебінар було організовано 

Європейською космічною агенцією Downstream Gateway та асоціацією Moon 

Village Association з метою розгляду можливостей компаній та організацій 

некосмічного сектору щодо їхнього внеску у створення та розвиток проєкту 

Місячного поселення. 

Підготовка наукових кадрів 

 У 2020-2021 навчальному році співробітниками Академії захищено  

4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (Ковальов В. В.,  

Бекетов О. В., Шехоркіна С. Є., Фісуненко П. А.) та 2 дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (Гайдар А. М., Грузін Н. В.) Науковий 

ступінь доктора філософії здобули 2 особи (Бордун М. В., Ількова Н. В.) 

У 2020 році до аспірантури ДВНЗ ПДАБА було зараховано 11 осіб, 

загальна чисельність аспірантів на сьогоднішній день складає 42 особи. 

Динаміку чисельності аспірантів у 2017 – 2020 рр. наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динаміка чисельності аспірантів у 2017 – 2020 рр. 
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Публікації та винахідницька діяльність 

У 2020 році вченими Академії опубліковано 12 монографій, 96 статей у 

виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of 

Science, 527 статей у фахових періодичних виданнях. Динаміку публікацій у 

2017 – 2020 рр. наведено на рис. 5, 6. На рис. 7 наведено динаміку публікацій, 

індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, із 

розрахунку на одного працівника. 

У 2020 році науковцями ПДАБА подано 34 заявки на винаходи та 

одержано 28 охоронних документів. Динаміку поданих заявок та одержаних 

охоронних документів у 2017 – 2020 рр. наведено на рис. 8. 

 
Рис. 5. Динаміка видавання монографій та статей, що індексуються в 

наукометричних базах Scopus і Web of Science, у 2017 – 2020 рр. 

 

 
Рис. 6. Динаміка видавання статей, опублікованих у фахових виданнях, 

у 2017 – 2020 рр. 
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Рис. 7. Динаміка видавання статей, індексованих у наукометричних 

базах Scopus та Web of Science, із розрахунку на одного працівника 
 (2017 – 2020 рр.) 

 

 
Рис. 8. Динаміка поданих заявок та одержаних охоронних документів  

у 2017 – 2020 рр. 
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На 19 – 22 вересня 2021 року Придніпровською державною академією 

будівництва та архітектури спільно з Національним університетом 

«Чернігівська політехніка» у м. Чернігові заплановано проведення XIX 

Міжнародної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній 

інженерії та архітектурі». З міжнародним видавництвом AIP Publishing 

укладено контракт про те, що статті учасників після проходження 

рецензування будуть опубліковані в міжнародному періодичному виданні 

AIP Conference Proceedings, яке індексується в наукометричних базах Scopus 

та Web of Science. 

Перемоги студентів і молодих вчених 

Протягом звітного періоду студенти і молоді вчені Академії брали 

участь  

• у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (7 

переможців);  

• у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт (2 переможці); 

• у Міжнародному конкурсі «Energy Innovation Hub – Hackathon» 

(перше місце в командному заліку);  

• в архітектурному конкурсі проєктів енергоефективних 

індивідуальних будинків «ЕНЕРГІЯ+» (15 переможців). Проєкти були 

включені в перелік архітектурних рішень малоповерхових будівель за 

технологією 3D-друку науково-дослідної роботи «Розробка наукових основ 

інноваційної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва 

методом 3D-друку». 

• у конкурсі творчих проєктів «Культурна столиця» (4 переможц); 

• в архітектурному конкурсі «STUD-SPACE – Публічні простори» (9 

переможців); 

• в обласному архітектурному конкурсі «Територія майбутнього» (22  

переможці); 

• в обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини-2020» (2 

лауреати конкурсу); 
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• у Національному архітектурному студентському конкурсі «Steel 

Freedom – 2020» (2 переможці); 

• у Міжнародному конкурсі з ділової французької мови «Золоте слово 

франкофонії» (2 лауреати конкурсу); 

• у Міжнародному конкурсі стипендій для студентських досліджень у 

Канаді  «Mitax». 6 учасників.   

• у конкурсі наукових проєктів у рамках VIII Всеукраїнського 

наукового симпозіуму «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» 

(1 переможець); 

• у професійному стажуванні в проектному бюро Clement Blanchet 

Architecture (Париж) за угодою з Асоціацією франкомовних університетів  

(AUF) та в Lycee Raymond Loewy (Ла-Сутеррен, Франція) за угодою з 

Федерацією обмінів «Франція-Україна» (FEFU) (3 студенти архітектурного 

факультету). 

• Хакатон по розвитку Новгород-Волинського (7 студентів 

архітектурного факультету під керівництвом Швець І, Денисенко О.) 

Наукові видання 

У 2020 р. було перереєстровано науковий журнал Академії «Вісник 

ПДАБА», і з 1 січня 2021 року він видається під новою назвою – 

«Український журнал будівництва та архітектури». 

 Академією видаються чотири наукові періодичні журнали, що 

включено до переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки 

України (категорія Б), зокрема 

• видання «Вісник Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури» («Український журнал будівництва та 

архітектури») публікує наукові статті за такими спеціальностями: 132 – 

«Матеріалознавство», 191 – «Архітектура та містобудування», 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології», 263 – «Цивільна безпека»;  
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• видання «Металознавство та термічна обробка металів» публікує 

наукові статті за такими спеціальностями: 132 – «Матеріалознавство», 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія»;  

• видання «Економічний простір» публікує наукові статті за 

такими спеціальностями: 051 – «Економіка», 073 – «Менеджмент», 075 – 

«Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 – 

«Публічне управління та адміністрування», 292 – «Міжнародні економічні 

відносини»;  

• видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» 

публікує наукові статті за такими спеціальностями: 051 – «Економіка», 072 – 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – 

«Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 – 

«Міжнародні економічні відносини». 

Наукові видання Академії індексуються у таких наукометричних базах: 

Index Copernicus (IC), Directory of Open Access Journals (DOAJ),  General 

Impact Factor (GIF),  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

ResearchBib, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, 

Directory of Research Journals Indexing, JournalTOCs, International Institute of 

Organized Research, ScholarSteer, Copas, Google Cholar. 

Усі періодичні наукові видання представлено в мережі Інтернет у 

відкритому доступі. 

Бібліотека та інформаційне забезпечення наукової діяльності 

Протягом останніх років в Академії запроваджено перевірку на плагіат 

усіх дисертацій, дипломних та курсових робіт. 

Локальні інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки Академії 

включають 18 баз даних. Активно розвивається репозитарій, який на сьогодні 

налічує понад 6200 документів. 

Академія має доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus. 

Отримано доступ до наукових журналів міжнародного видавництва Wiley та 

до наукових видань міжнародного видавництва Springer Nature. 
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Оформлено передплату на інформаційно-довідкову систему «Зодчий», 

яка визнана найкращим в Україні збірником нормативних документів, 

законодавчих та відомчих актів у галузі будівництва. 

З питань патентно-ліцензійної діяльності Академія має доступ до таких 

ресурсів: 

• Державні реєстри й бюлетені Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі; 

• Укрпатент – Державне підприємство «Український інститут 

інтелектуальної власності»; 

• Цифрова патентна бібліотека; 

• база даних «Перспективні винаходи України»; 

• European Union Intellectual Property Office; 

• World intellectual property organization – системи PATENTSCOPE 

і ROMARIN; 

• German Patent and Trade Mark Office (DPMA); 

• системи патентного пошуку: база даних QUESTEL (France 

Telecom); система Orbit; база даних GLOBAL PATENT INDEX (European 

Patent Office); ESPACENET. 

Міжнародне співробітництво 

 Міжнародне співробітництво Академії активно розвивається за 

допомогою грантів та фінансової підтримки закордонних партнерів та 

фондів. 

Наукова програма Європейської комісії Horizon 2020 

Уперше в історії Академія виграла грант Horizon 2020 на виконання 

наукового проекту за темою: «Проактивні розумні будинки з підвищеною 

енергоефективністю та якістю життя» (керівник – проф. Савицький М. В.) і 

співпрацює з 13 університетами, науково-дослідними установами та 

підприємствами з Греції, Литви, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, 

Австрії, Угорщини, Італії, України. 
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Гранти Європейської комісії Erasmus 

В Академії тривають 6 грантових програм з міжнародної академічної 

мобільності в рамках європейської програми Erasmus+. Надається 

фінансування аспірантам і магістрам з метою їхнього стажування за 

кордоном, а також викладачам – з метою проведення лекційних занять за 

межами країни. Передбачено й симетричні візити іноземних колег до нашої 

Академії. Укладено договори з такими закладами, як Словацький технічний 

університет (Братислава), Технічний університет «Фрайберзська гірнича 

академія» (Німеччина), Лодзинський технічний університет (Польща; 2 

програми), Університет Західної Аттики та Кільський університет 

(Великобританія). Уперше після карантинних обмежень аспірант ПДАБА, 

Бердніков М., пройшов 4-місячне стажування в Кільському університеті. У 

наступному навчальному році англійські партнери запрошують на 

стажування ще 3 магістрів Академії. 

Асоціація франкомовних університетів AUF 

Три студенти Академії отримали фінансову допомогу для проходження 

науково-професійних стажувань на підприємствах Франції. 

У грудні 2020 року було відібрано 18 студентів з метою проходження 

ними лінгвістичних (10 студентів) та професійних (8 студентів) стажувань 

протягом 2020/2021 н.р. 

Французькі стипендіальні програми 

Студенти Академії систематично беруть участь у різноманітних 

стипендіальних програмах, зокрема 

• Костюкова Марія, магістр будівельного факультету, стала 

переможцем конкурсу стипендіальних програм Eiffel (Campus France). 

Отримала стипендію на навчання в магістратурі Вищої школи інженерії м. 

Сент-Етьєн (Франція); 

• Галясовський Владислав, магістр будівельного факультету, став 

переможцем конкурсу подвійних дипломів з Вищою школою інженерії м. 

Сент-Етьєн (Франція);  
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• Балан Ольга, магістр будівельного факультету, стала переможцем 

конкурсу стипендіальних програм уряду Франції. Отримала стипендію на 

навчання в магістратурі Вищої школи інженерії м. Сент-Етьєн (Франція). 

House of Europe 

Академія виграла грант за міжрегіональною програмою «Студентська 

Академічна Мобільність (САМ) Україна», що фінансується Британською 

Радою та Європейським Союзом. Учасниками обмінів стали студенти 

архітектурного факультету 2-го та 3-го курсів ПДАБА та Одеської державної 

академії будівництва та архітектури. 

У 2020/2021 н. р. підписано нові двосторонні угоди про наукове та 

академічне співробітництво з Університетом Collegium Civitas (м. Варшава, 

Польща), Університетом Ла-Рошель (Франція) та угоду про подвійне 

дипломування з Вищою школою Інженерії ENISE (м. Сент-Етьєн, Франція) 

для магістрів спеціальності «Цивільна інженерія»  

На сьогодні продовжується співробітництво з Міжнародним центром 

вивчення французької мови при університеті в місті Ліоні (Франція), 

досягнуто домовленості про організацію нових літніх стажувань для 

викладачів та студентів Академії. 

Рейтинги 

 У 2021 р. в рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури посідає 54 місце (проти 48 у 

2020 р.). Це третє місце серед закладів вищої освіти Придніпровського 

регіону (після НТУ «Дніпровська політехніка» [15 місце] та ДНУ імені Олеся 

Гончара [17 місце]). 

 За даними консолідованого рейтингу, який враховує середньозважені 

показники трьох національних рейтингів – «Топ 200», «Scopus» та «Бал ЗНО 

на контракт», – у 2021 р. Академія посідає 62 місце (проти 48 місця у 2020 р.) 

Серед ЗВО Придніпровського регіону ПДАБА – четвертий за рейтингом 

заклад після ДНУ ім. Олеся Гончара (14 місце), Дніпропетровської медичної 

академії (16 місце) та НТУ «Дніпровська політехніка» (28 місце). 
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Погіршення показників спричинено такими факторами: 

1. зниження балів ЗНО для вступу на контрактну форму навчання 

(136 місце у 2021 р. проти 116 місця у 2020 р.); 

2. зниження місця за кількістю цитувань у Scopus (59 місце у 2021 

р. проти 51 у 2020 р.). 

 У рейтингу університетів Webometrics, що оцінює рівень присутності 

інформації в мережі Інтернет, її впливовість, рівень відкритості та якість 

досягнень, станом на серпень 2021 року Академія посідає 48 місце (так само, 

як і у 2020 р.). 

 Окремо слід наголосити на такій рисі Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури, як привабливість. 

Вона складається з безперервної праці, що починається із 

започаткування нових освітніх програм та відкриття нових спеціальностей і 

закінчується роботою відомого французького майстра графіті на фасаді 

Академії. 

 А що між цим? По-перше – профорієнтаційна робота. Так, в Академії 

створено відділ профорієнтації та маркетингу, який проводить цікаві заходи, 

проте (і на цьому слід наголосити) профорієнтаційна робота – це справа 

кожного викладача. В історії Академії були часи, коли провідні професори 

відвідували школи з метою заохочення учнів до вступу до Академії. 

Упевнений, що й сьогодні навіть ті директори, які не надають дозволу нашим 

викладачам вести профорієнтаційну роботу серед школярів, навряд чи 

відмовили б шановному професору. Викладачам фундаментальних кафедр 

варто не бідкатись на невеликий набір абітурієнтів під час вступної кампанії, 

а йти до школи й доводити дітям, що опір матеріалів (наприклад) – це 

найцікавіша у світі наука і що навчання за технічними спеціальностями на 

сьогодні є запорукою наявності стабільної високооплачуваної роботи. 

 Варто також за наслідками набору розуміти, що якщо на певну 

спеціальність протягом 4 років вступало по 5-10 осіб, то й штат цієї кафедри, 

відповідно до розрахунків Міністерства освіти й науки, буде 2 ставки, 
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незалежно від того, скільки дисциплін викладає кафедра. Єдиний вихід з цієї 

ситуації вбачаємо в тому, щоб усією кафедрою, на чолі із завідувачем, 

займатися профорієнтаційною роботою, у тому числі доводити, що висока 

ціна контрактної форми навчання зумовлена високою якістю навчання.  

 Слід зауважити, що абітурієнтів до Академії приваблює можливість 

брати участь у закордонних освітніх проєктах. У цьому аспекті зроблено 

багато, проте ця інформація потребує популяризації серед наших 

потенційних студентів. 

 Цікавою й результативною, на наш погляд, формою роботи є наша 

постійна присутність у соцмережах (особлива увага цьому приділяється на 

економічному факультеті). У такий спосіб не лише викладачі, а й студенти 

можуть довести всій державі, що ми – найкращі.  

 Останнім часом викладачі Академії знаходять нові форми проведення 

навчальних занять – професійні тренінги (економічний факультет), створення 

творчих майстерень (архітектурний факультет). Так, цей вид роботи 

стосується виключно студентів, проте й він, як можливість отримання більш 

якісної професійної освіти порівняно з конкурентами, безумовно, потребує 

популяризації серед потенційних абітурієнтів. 

І, нарешті, інформація про підсумки прийому до Академії цього року. 

Вступна кампанія 2021 р. у ДВНЗ ПДАБА здійснювалась відповідно до 

правил прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2021 році, розроблених відповідно до 

умов прийому до ЗВО України у 2021 році та затверджених Вченою радою 

Академії. Прийом осіб здійснювався для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра, магістра та доктора філософії за ліцензійним обсягом ДВНЗ 

ПДАБА, затвердженого МОН України. 

Приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА були виконані необхідні 

організаційні, інформаційні, методичні та правові заходи для забезпечення 

проведення вступної кампанії у 2021 році. Відповідно до вимог Умов 

прийому, було своєчасно розроблено, затверджено та оприлюднено на 

офіційному web-сайті ДВНЗ ПДАБА на сторінці приймальної комісії правила 
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прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2021 році зі змінами, оновлено програми 

фахових вступних випробувань, а також положення та нормативно-правові 

документи, які регламентують окремі аспекти діяльності приймальної 

комісії. 

Відповідно до листів МОН України та затверджених змін до умов 

прийому до ЗВО України в 2021 році, було розроблено та затверджено в 

установленому порядку зміни до правил прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2021 

році. Слід наголосити на таких ключових змінах порівняно з правилами 

прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2020 році:  

• для вступників на базі ПЗСО був розширений перелік дисциплін 

ЗНО за вибором вступника, як для бюджетної, так і для контрактної форм 

навчання (фізика, хімія, іноземна мова, історія України, географія, біологія), 

крім освітніх програмах 263 – «Цивільний захист» та 274 – «Автомобільний 

транспорт», для яких предмет ЗНО за вибором вступника було обмежено 

фізикою та іноземною мовою; 

•  на освітніх програмах 191 – «Архітектура та містобудування», 022 – 

«Дизайн» та на всіх освітніх програмах економічного профілю другим 

обов’язковим предметом була українська мова та література, на відміну від 

всіх інших освітніх програмах (українська мова). На відміну від 2020 року, 

для вступників на базі молодшого спеціаліста та фахового молодшого 

бакалавра було введено реєстрацію та подачу заяв через особистий кабінет в 

електронному вигляді. Крім того для таких вступників, як і для вступників на 

базі ПЗСО, було розширено перелік дисциплін ЗНО за вибором вступника.  

У зв’язку з цим, приймальною комісією було продовжено роботу 

постійно діючого консультативного центру для допомоги абітурієнтам у 

поданні заяв та документів в електронній формі (кімната 106, зала 

приймальної комісії). 

Для залучення професійно зорієнтованої і творчої молоді до вступу в 

ДВНЗ ПДАБА відділом профорієнтаційної роботи та маркетингу 

запропоновано план профорієнтаційної роботи, заходи якого реалізовані всім 
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колективом ДВНЗ ПДАБА, з урахуванням карантинних заходів, пов’язаних з 

недопущенням поширення COVID-19. 

Рекламні матеріали були представлені на виставках, освітньому 

фестивалі DNIPRO EDUCATION CITY, в обласних установах. Інформаційні 

ролики та відеофільм про ДВНЗ ПДАБА розміщено на сайті Академії, у 

соціальних мережах. Захід «День відкритих дверей» до введення адаптивного 

карантину організовано в онлайн формі з використанням платформи ZOOM. 

Співробітники приймальної комісії разом з представниками відділу 

профорієнтаційної роботи та маркетингу неодноразово виїжджали до 

профільних коледжів з метою залучення до навчання випускників, а також 

проведення пробних тестувань (було опрацьовано близько 25 закладів освіти 

Дніпропетровської, Запорізької та інших областей України). 

На заходах «Дні відкритих дверей» були проведені пробні тестування, 

майстер-класи фахівців усіх спеціальностей Академії. Крім цього, в онлайн 

режимі з використанням платформи Moodle було проведено Всеукраїнську 

олімпіаду для професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО. У 

результаті з-понад 150 учасників олімпіади до ІІ-го туру пройшли 112 

абітурієнтів, а переможцями, із можливістю отримати від 18 до  

20 додаткових балів з одного з предметів ЗНО, стали 104 абітурієнти, з яких 

більше 50 % вступили до ДВНЗ ПДАБА для навчання на держбюджетній 

формі за різними освітніми програмами. Незважаючи на складнощі 

проведення профорієнтаційної роботи, пов’язані з карантинними заходами, 

якісні показники олімпіади були значно покращені у порівнянні із 2020 

роком. 

Приймальною комісією в повному обсязі виконано роботу з організації 

реєстрації заяв, прийому оригіналів документів від вступників для здобуття 

освітніх ступенів бакалавра та магістра, проведено вступні випробування та 

творчі конкурси. Своєчасно та згідно з чинними вимогами заступниками 

відповідального секретаря здійснювалась робота з ЄДЕБО, яка суттєво 

збільшилася в порівнянні з попередніми роками. Інформація про перебіг 
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вступної кампанії регулярно оприлюднювалася на інформаційних стендах 

приймальної комісії та відображалася на офіційному сайті ДВНЗ ПДАБА. 

Незважаючи на усі складнощі основної сесії (без урахування 2 та 3 

вступних хвиль) вступної кампанії 2021 р., до ДВНЗ ПДАБА за всіма 

освітніми програмами й освітніми рівнями зараховано 740 студентів (на 10 % 

менше, ніж у 2020 році), з яких 431 особа – за кошти державного бюджету і 

309 осіб – за кошти фізичних та юридичних осіб. За період вступної кампанії 

було переведено та поновлено більше 50 чоловік. Студентами ДВНЗ ПДАБА 

у 2021 році стали 27 іноземців. 

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» було зараховано 427 осіб 

(за державним замовленням – 223 особи, за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 204 особи), що, у порівнянні з 2020 роком, на сьогодні (без урахування 

2 та 3 вступних хвиль), на 16 % менше. На освітньому ступені бакалавра на 

основі ОКР «Молодший спеціаліст» виділені місця держбюджетного 

фінансування реалізовано на 80%, що обумовлено збільшенням наданих 

бюджетних місць. Для здобуття освітнього ступеня «Магістр» зараховано 

307 осіб (за державним замовленням – 181 особа, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 126 осіб), що, у порівнянні з 2020 роком, на  

17 % менше. 

Незважаючи на існуючу конкуренцію у сфері надання освітніх послуг 

для здобуття вищої освіти, складну суспільно-політичну ситуацію в державі, 

велику кількість ЗВО, які готують фахівців за спорідненими 

спеціальностями, скорочення термінів прийому документів, внесення змін до 

умов прийому до ЗВО у 2021 році впродовж вступної кампанії, реалізація в 

ДВНЗ ПДАБА комплексу заходів з профорієнтаційної роботи, а також 

злагоджена робота усіх структурних підрозділів приймальної комісії надала 

можливість в достатньому обсязі набрати студентів для здобуття освітніх 

ступенів бакалавра та магістра майже за всіма спеціальностями та освітніми 

програмами денної, вечірньої й заочної форм навчання. 

Водночас хід вступної кампанії вкотре висвітлив ряд проблем, на 
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вирішенні яких у ДВНЗ ПДАБА необхідно зосередити увагу під час 

підготовки до вступної кампанії 2022 р. Вони стосуються насамперед 

• адаптації вступної кампанії в період дії карантинних обмежень; 

• удосконалення профорієнтаційних заходів як у школах, так і в 

коледжах, відповідальними особами з обов’язковим знанням актуальних 

правил прийому до ДВНЗ ПДАБА, починаючи вже сьогодні;  

• збільшення кількості учасників Всеукраїнської олімпіади, шляхом 

популяризації спеціальності з особливою підтримкою держави на прикладі 

192 спеціальності;  

• збільшення кількості вступників квоти 1 та квоти 2 (у 2021 році 

кількість вступників за квотою 1, у порівнянні з 2020 роком, збільшилася на 

80 %);  

• оптимізації кількості пропозицій з певною комбінацією необхідних 

предметів ЗНО. 

Насамкінець хотілося б відзначити роботу  

- технічних служб приймальної комісії, роботу екзаменаційних, фахових, 

атестаційних, предметних та апеляційних комісій та особливо наголосити на 

командній роботі приймальної комісії – відповідального секретаря 

приймальної комісії та заступників відповідального секретаря;  

− навчально-виробничого відділу та відділу кадрів; 

− центру з роботи з іноземними студентами. 

Наостанок зазначимо, що вступна кампанія 2021 р. триває: до 30 

листопада є можливість вступити на освітній рівень бакалавра за заочною 

формою навчання; з 15 вересня передбачена 2 та 3 сесія для вступу на 

освітній рівень магістра на основі бакалавра за денною, заочною та 

вечірньою формою навчання виключно на контрактну форму навчання. 

Робота студентської ради: 

Студентська рада академії у цьому році активно працювала, як у 

офлайн, так і в онлайн режимі. Важливою є активна співучасть членів 
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студентської ради, студентів всіх факультетів у профорієнтаційних заходах, у 

тому числі днях відкритих дверей, які проводилися як офлайн так і онлайн, 

разом з відділом моніторингу якості освіти ПДАБА з метою активного 

формування позитивного іміджу академії; 

Слід відмітити, що створення Студентською радою ПДАБА якісного та 

цікавого для молоді контенту про студентське життя, розміщення його в 

мережі Інтернет (Сторінка Студентської ради ПДАБА у Інстаграм та ФБ), 

сприяло позитивному іміджу академії серед молоді більше, ніж інформація 

про офіційні заходи. Наша студентська молодь відгукується на всі важливі 

історичні події Української держави патріотичними відео-роликами до Дня 

пам’яті голодомору, Дня пам’яті та примирення, Дня матері, Дня української 

вишиванки, тощо, демонструючи свою високу соціальну активність, почуття 

патріотизму та національної гідності. Також привернули увагу «Турнір з 

комп’ютерної гри» між студентами різних факультетів, «Вікторина у 

соціальних мережах», «Розіграш у соціальних мережах», «Онлайн 

фотовиставка». 

Студентство продовжує демонструвати свої здібності та таланти у 

«Караоке на ганку», які стають вже традиційними. Також ми вдячні 

Студентській раді за активну співпрацю з клубом академії та гідне 

представлення академії у «Студентській весні 2021», де наша академія 

зайняла ІІІ місце серед ЗВО міста Дніпро. Тому цю роботу необхідно 

продовжувати.  

Надзвичайно важливими стали благочинні проекти нашої Студентської 

ради такі як: організація збору допомоги для дитячих будинків шляхом 

проведення «Благодійного фотосету», «Благодійного кінопоказу», тощо. 

 Хороші відгуки і серед студентів і серед викладачів та співробітників 

мають організовані та проведені Студентською радою ПДАБА привітання з 

Новим роком викладачів та співробітників академії, проведення заходів 

«Онлайн-квест до Нового року» та «Таємний Санта», участь у Конкурсі «Від 

Різдва до Різдва». 
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Фінансування окреслених вище видатків. (Фінансово-економічний 

стан академії за період січень-липень 2021р.) 

У кошторисі академії на 2021 рік передбачено фінансування на 

підготовку студентів, аспірантів і докторантів з державного бюджету України 

в розмірі 125,4 млн. грн. За 7 місяців поточного року витрачено 75,6 млн. грн. 

із загального фонду, в тому числі на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці – 53,1 млн. 

грн.; 

- стипендію студентам, аспірантам, докторантам, соціальне 

забезпечення дітей-сиріт – 7,3 млн. грн.; 

- комунальні послуги – 3,4 млн. грн.; 

- господарське забезпечення – 0,4 млн. грн.  

Для забезпечення наукової діяльності у 2021 році з державного 

бюджету академія повинна отримати 1,8 млн. грн. За 7 місяців 2021 року 

наукові розробки профінансовані на 0,7 млн. грн. 

Витрачаються кошти згідно з планами використання бюджетних 

коштів та їх цільовим призначенням. 

Джерелами надходження коштів, необхідних для виконання академією 

своїх статутних функцій, є надання послуг по платному навчанню, здавання в 

оренду приміщень академії, послуг спорткомплексу, проживанню в 

гуртожитках академії, виконання науково-дослідних робіт. Залишок коштів 

на розрахункових рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2021 року 

становив: основна діяльність – 23,6 млн. грн., наукова-дослідна діяльність – 1 

млн. грн. За 7 місяців 2021 року від надання цих послуг на рахунки академії 

надійшло 23,4 млн. грн., з них: 

- основна діяльність – 17,6 млн. грн., в тому числі: 

- освітні послуги – 10,6 млн .грн. 

- господарська діяльність – 6,5 млн .грн. 

- оренда – 0,5 млн. грн. 

- науково-дослідна діяльність – 5,8 млн. грн. 
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Академією по спеціальному фонду по КПКВ 2201160 «Підготовка 

кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» за 

7 місяців 2021 року було використано 29,5 млн. грн., з них на: 

- заробітну плату й нарахування на фонд оплати праці –21,3 млн. 

грн.; 

- комунальні послуги – 7 млн. грн.; 

- інші видатки по забезпеченню освітнього процесу та 

господарської діяльності – 1,2 млн. грн. 

Витрати з науково-дослідної діяльності за 7 місяців 2021 року склали 

5,2 млн. грн. 

Станом на 01.08.2021 р. залишок коштів на розрахункових рахунках 

спеціального фонду по основній діяльності становить 11,6 млн. грн., по НДЧ 

– 1,6 млн. 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. В 2021 році 

посадові оклади працівників академії були підвищені на 9,4 % порівняно з 

2020 роком. Крім того, з 01.01.2021 року додатково на 11% були підвищені 

посадові оклади науково-педагогічних працівників. Загалом підвищення 

заробітної плати для науково-педагогічних працівників склало 20%. 

З 1 грудня 2021 року підвищилися соціальні стандарти: мінімальна 

заробітна плата  та перший тарифний розряд зросли на 8,3 % і становлять 

6500 грн. та 2893 грн. відповідно. 

Звідси і підвищення всієї тарифної сітки. Зокрема, посадові оклади 

науково педагогічних працівників становлять: 

професор – 11689,41 грн. (зараз 10788,09 грн.) 

доцент – 10892,34 грн. ( зараз 10135,41 грн.) 

старший викладач – 9633,69 грн. (зараз  8891,10 грн.) 
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асистент – 8958,81 грн. (зараз 8268,39 грн.) 

Підвищення оплати праці має позитивний соціальний ефект, але з 

іншого боку, підвищується фінансове навантаження на спеціальний фонд 

академії, яке не було заплановане, питома вага видатків на оплату праці в 

структурі витрат збільшується.  

Відкриті питання: чи в повному обсязі буде до фінансовано ріст 

заробітної плати Міністерством освіти і науки України? Чи не буде 

покладено це на спеціальний фонд закладів вищої освіти? 

За аналогічний період 2020 року питома вага видатків на оплату праці з 

нарахуваннями становила 87,3%, в 2021 році – 86,2%. Не зважаючи на це, 

керівництво академії протягом січня-липня 2021 року забезпечувало 

диференціацію заробітної плати, надавало матеріальну допомогу на 

лікування, для вирішення соціально-побутових проблем за умови їх 

підтвердження документально. За 7 місяців 2021 року було виплачена 342,7 

тис. грн. матеріальної допомоги, в тому числі виплата матеріальної допомоги 

надана у зв’язку з захворюванням COVID – 19 становить 184,8 тис. грн . 

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 

забезпеченні 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 виплачується 2 грн. щоденно на харчування. 

Відповідно до умов договору між Первинною профспілковою 

організацією ПДАБА та академією, за період з січня по липень 2021 року 

Первинній профспілковій організації ПДАБА на оздоровчу, культурно-

масову роботу було перераховано 70,4 тис. грн.  
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На відрядження працівників академії, які пов’язані з основною 

діяльністю, було витрачено за 7 місяців 2021 року 66,7 тис. грн., за рахунок 

НДЧ – 130,5 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 7 місяців 2021 року на придбання товарів, обладнання було 

витрачено за рахунок власних надходжень академії 375,5 тис. грн. 

За звітний період 2021 року академія придбала для забезпечення 

навчального процесу 25 нових сучасних комп’ютерів на суму 208,8 тис. грн.,  

Для підготовки опалювального сезону заплановано  закупили товарів 

та послуг на суму 230,0 тис. грн. Ведеться підготовка до закупівлі 

енергоносіїв на 2021 рік. 

Для поточного ремонту системи теплопостачання заплановано 

придбати утеплювач мінеральний на суму 62,0 тис. грн. 

За 7 місяців 2021 року за рахунок власних надходжень академії на 

оплату послуг, крім комунальних витрачено 680,4 тис. грн. (обслуговування 

котельні, послуги інтернет, телефонного зв’язку, обслуговування 

комп’ютерних програм, акредитація освітніх програм, поточні ремонти). 

Дуже вагомою статтею затрат як в 2020 році, так і у 2021 році є 

послуги з акредитації освітніх програм: у 2020 році ці витрати склали 654,4 

тис. грн., у 2021 році - планово 123,8 тис. грн. 

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, гострої респіраторної хвороби COVID-19, академією було 

проведено закупівлю медичних масок, рукавичок, респіраторів, 

безконтактних термометрів, санітайзерів на суму 22,0 тис. грн. 

На виконання завдань перспективного плану розвитку наукового 

напряму «технічні науки» за бюджетною програмою 2201390 «Підтримка 

пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
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(експериментальних ) розробок у закладах вищої освіти» академія отримала 

фінансування на суму 2246,2 тис. грн. у тому числі на капітальні видатки 

спрямована  сума 932,0 тис. грн. 

Слід зазначити про те, що академією укладено угоду з Британською 

Радою про присудження Гранту для цілей реалізації проекту академічної 

мобільності, розмір Гранту складає 229,5 тис. грн., проект почне діяти 01 

вересня 2021 року. 

Також, що у 2021 року академія скористалася правом та розмістила на 

депозитному рахунку в АТ «Ощадбанку» 10,0 млн. грн. тимчасово вільних 

коштів, що дозволило отримати додатково за період з лютого по серпень 

263,9 тис. грн. За рахунок цих коштів було оновлено матеріально-технічну 

базу, придбані комп’ютери, проведена підписка на періодичні видання для 

бібліотеки. 

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. 

Робота профспілок: 

Згідно з колективним договором та чинним законодавством, 

ректоратом узгоджуються з профспілковим комітетом працівників усі накази 

з питань трудових взаємовідносин, організації й нормування праці, розподілу 

навчального навантаження. Питання про порушення виробничої дисципліни 

обговорюються на спільних засіданнях профкому та адміністрації Академії. 

Усі питання, що стосуються студентського життя, узгоджуються зі 

студентським самоврядуванням Академії. Обговорення всіх питань 

проводиться гласно із залученням корпоративної електронної пошти та 

відповідних розділів офіційного сайту Академії. 
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Профспілковим комітетом придбано та надано членам профспілки, за 

відповідним зверненням, на літній період 2021 року оздоровчі путівки : 

- на базу відпочинку «Надежда» (м. Приморськ) – 95 путівок; 

- на базу відпочинку «Буревісник» (смт. Кирилівка) – 22 путівки; 

- дитячий табір «Лісова казка» (м. Новомосковськ) – 2 путівки; 

- в санаторій «Новомосковський» – 7 путівок. 

Профспілковим комітетом в період з березня по серпень 2021 року 

надано, за відповідними зверненнями, 72 членам профспілки матеріальну 

допомогу. 

Насамкінець хотів би звернути вашу увагу, що за ініціативою 

випускників академії, адміністрації академії створено Асоціацію випускників 

і друзів ДІБІ – ПДАБА. Хочу подякувати Іншакову В.М. за наполегливу 

працю. Впевнений, що всі НПП академії будуть членами асоціації. 

Насамкінець, хочу щиро подякувати трудовому колективу академії 

за плідну та дружню роботу на благо нашої рідної Альта-матер! 

 
 
Ректор        Микола Савицький 


