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ЗВІТ 

про виконання цільових показників діяльності 

Одеською державною академією будівництва та архітектури 

у 2021 році 

 

Згідно Контракту II-60 від 23 грудня 2020 року, укладеному з Ковровим 

Анатолієм Володимировичем, у 2021 році наступив термін виконання 

наступних цільових показників діяльності академії. 

 

4.  Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, 

яке забезпечує 15% за підсумками 2021 року.  

Станом на 31 грудня 2021 року: 

 загальна кількість навчальних аудиторій – 202; 

 кількість навчальних аудиторій, які оснащені спеціалізованим 

мультимедійним обладнанням – 32 (16%). 

 

6.  Зменшення частки навчально-допоміжного персоналу в загальній 

чисельності штатних посад зведеного штатного розкладу не більш ніж 

56% – станом на 31.12.2021 року. 

Згідно зведеного штатного розкладу за загальним фондом станом на 

01 січня 2022 року: 

 загальна чисельність штатних посад – 688 одиниць; 

 чисельність навчально-педагогічного персоналу – 188 одиниць; 

 чисельність навчально-допоміжного персоналу – 94,5 одиниці (13,7% – до 

загальної, 50,2% – до НПП). 

 

7  Запровадження комплексної автоматизації управління, включаючи 

систему електронного документообігу.  

З 01.01.2015р. в академії запроваджена корпоративна система електронної 

пошти, яка заснована на персональному домені, завдяки якої впроваджена 

система електронного документообігу. 

З 01.01.2018р. з метою побудови єдиної інформаційної середи в академії 

впроваджуються 16 модулів–підсистем багатофункціонального програмного 

комплексу ISpro, що забезпечує автоматизацію та оптимізацію всіх процесів від 

бухгалтерського до управлінського обліку, управління персоналом, управління 

організацією навчального процесу. 

Станом на 31.12.2021р. адаптовано та впроваджено 9 модулів–підсистем.  
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Проведено базове навчання співробітників по роботі з программою. 

8  Запровадження системи ключових показників ефективності в 

контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних 

підрозділів. 

В академії розроблені типові форми контрактів, які рекомендовані для 

укладення з кожною категорією науково-педагогічних працівників, в тому 

числі з проректорами, директорами навчально-наукових інститутів, деканами, 

завідуючими кафедрами. 

З 01.09.2017р. у кожному контракті, які укладені з науково-педагогічними 

працівниками, передбачені персональні забов’язання на термін його дії. 

01.03.2021р. підписані додаткові угоди до контрактів з проректорами, у 

яких викладені індивідуальні ключові показники ефективності відповідно до 

посадових обов’язків. 

21 травня 2021р. видано наказ №93/ок «Про запровадження системи 

ключових показників ефективності при укладанні контрактів». 

 

9  Щорічне вдосконалення всіх підсистем корпоративної інформаційної 

системи управління університетом, у тому числі чинний комплекс 

персональних навчальних систем (ПНС) у межах електронної системи 

управління навчанням (Learning Management System)  

31 грудня 2021 – ПНС: 

66% – контентний рівень; 

18% – інтерактівний рівень. 

З 2012р. в бібліотеці створена та поповнюється електронна база 

методичного забезпечення, що видається в академії. Станом на 31.12.2021р. в 

базі накопичено 100% навчально-методичної літератури (навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки, довідники тощо), що видані науково-

педагогічними працівниками академії за 10 років. 

З 2015р. в академії системно створюється за кожною дисципліною 

навчально-методичний комплекс в електронному вигляді (програма 

дисципліни, робоча програма дисципліни, навчальний посібник/конспект 

лекцій, методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт, 

виконання індивідуальних завдань – все відповідно до навчального плану, з 

2018р. замість програми дисципліни – сілабус, а також, як можливість – 

контентів лекцій). Станом на 31.12.2021р. мають повний навчально-методичний 

комплекс в електронному вигляді 100% нормативних дисциплін, 47% 

вибіркових дисциплін. 

З 2016р. завдяки участі в великих проектах Еразмус, присвячених 

створенню програм сталого регіонального розвитку архітектури, в академії в 

навчальний процес почала впроваджуватися система Moodle. 
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З метою створення електронної системи управління навчанням, її 

вдосконалення та контролю за використанням видано накази:  

03 липня 2020р. №157/од «Про впровадження змішаної форми навчання». 

30 листопада 2021р. №223/од «Про вдосконалення освітніх послуг». 

Станом на 31 грудня 2021 року: 

 наповнення електронних освітніх платформ склало – 75% дисциплін; 

 системне використання електронних освітніх платформ в навчальному 

процесі – 35% дисциплін. 

 

10  Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у виданнях, що 

реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus. 

Щорічне збільшення проіндексованих публікацій НПП у виданнях, що 

реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus складає 

2% до попереднього року. 

 

Станом на 31 грудня 2020р. кількість проіндексованих публікацій – 65; 

Станом на 31 грудня 2021р. кількість проіндексованих публікацій – 68 (+4,6%). 
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