ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Одеської державної академії будівництва та архітектури
у 2015 - 2019 роках
Академія займає провідне місце у системі вищої освіти Південного
регіону України. Це потужний навчально-методичний та науковий центр, який
здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для будівельної галузі та
промисловості.
Науковці академії приймають активну участь у вирішенні нагальних
проблем регіону, міста, приймають активну участь у відновлення історичного
архітектурного ареалу та збереження історичної спадщини центру міста Одеси.
Студенти академії мають активну життєву позицію, приймають активну
участь у громадському житті, спортивних та культурно-масових заходах.
У 2015 році, у рік 85-річчя академії, за внесок в розвиток академії, плідну
діяльність ректоратом, Одеським міськвиконкомом, обласною радою, обласною
адміністрацією, облпрофрадою, МОН України було нагороджено понад 220
співробітників академії.
На особливу увагу заслуговують спортивні досягнення студентів
Академії. Кожного року вони беруть участь в спортивних форумах різного
рівня, приймають участь в спортивних заходах на рівні академії, міста, України,
а також в міжнародних змаганнях.
У обласній Спартакіаді ЗВО м. Одеси академія постійно займає призові
місця. В 2019 році академія завоювала I місце в другій підгрупі (серед ЗВО з
кількістю до 3000 студентів) із заліком по 14-ти видах спорту.
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Рис. 11.1 Місця академії у Спартакіаді серед ЗВО області
У загальній таблиці результатів ХХVІІ обласних студентських ігор серед
усіх ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації академія по кількості очок (8599) знаходиться
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на другому місці після Південноукраїнського національного університету ім.
К.Д.Ушинського.
У 2017 році Академія зайняла 1 місце в XIII літній Універсіаді України
серед вищих навчальних закладів V категорії.
Студенти академії в складі збірних області приймали участь в Універсіаді
України:
– з вільної боротьби – 2 студента;
– з бадмінтону – 4 студента;
– з плавання – 2 студента;
– з баскетболу (юнаки) – збірна ОДАБА;
– з баскетболу 3х3 (юнаки) – 4 студента;
– з баскетболу (дівчата) – збірна ОДАБА;
– з регбі -7 (юнаки) – збірна ОДАБА;
– з регбі -7 (дівчата) – збірна ОДАБА;
У баскетболі (дівчата 3х3) – віце-чемпіони.
У баскетболі (юнаки 3х3) – чемпіони в південному регіоні.
Збірна академії з баскетболу (3х3) серед юнаків посіла почесне 4 місце у
фіналі Універсіади України.
Збірна академії з регбі -7 серед дівчат – чемпіони Універсіади. Збірна
академії з регбі -7 серед юнаків – віце-чемпіони Універсіади.
У чемпіонатах України і міжнародних турнірах взяли участь 42
спортсмени академії.
Студенти зайняли призові місця з таких видів спорту: гандбол - I місце,
швидкі шахи - II місце, бадмінтон - II місце, плавання – ІІІ місце, черлідінг – І
місце.
Серед інших досягнень спортсменів академії можна відмітити:
– I місце в чемпіонаті України з регбі - 15 (юнаки) у вищій лізі;
– I місце в чемпіонаті України по регбі - 7 (дівчата) у вищій лізі і
суперлізі;
– І місце в чемпіонаті України по панкратіону і бадмінтону;
– II місце в чемпіонаті України по універсальному бою.
Збірна академії з черліденгу стала чемпіоном Кубку України в 2019р.,
також зайняла І-е місце в цьому ж році на обласних змаганнях.
У 2018 році студентська збірна команда академії з футболу стала
переможцем і завоювала Кубок в футбольному турнірі, присвяченому пам'яті
гравця ФК «Чорноморець» А.Попичко.
У 2019 році збірна команда академії стала бронзовим призером Зимової
першості чемпіонату міста Одеси з футболу.
За підсумками Всеукраїнської олімпіади з дисциплін та спеціальностей
2016-2017 навчального року академія серед відзначених 60-ти ВНЗ технічного
профілю зайняла 29 місце, при цьому, це – 1 місце серед ВНЗ будівельного
профілю.
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У рейтингу вищих навчальних закладів України за публікаціями в
SCOPUS, академія станом на квітень .2017 р. займала 56 місце, це – 3 місце
серед ВНЗ будівельного профілю і 4 місце серед ВНЗ Одеського регіону.
У листопаді 2017 р. за рішенням МОНУ, академія серед 60 ВНЗ України
отримала доступ до наукометричної бази SCOPUS, зайнявши при цьому
рейтингове 45 місце, а це – 2 місце серед ВНЗ будівельного профілю.
Факультет Економіки та управління в будівництві став переможцем в
номінації освітні послуги конкурсу «Одеська якість 2017».
У грудні 2017 р. академія стала переможцем 17-го Міжнародного
рейтингу людей та подій півдня України «Народне визнання - 2017» за
інновації в будівельній галузі, передовий підхід до освіти та поповнення
кадрового потенціалу України.
За Динамічний розвиток та здобутки академії присуджено Почесна
нагорода «Краще підприємство України - 2018» в галузі освіти.
За результатами участі академії міжнародних виставках «Сучасні заклади
освіти» (м.Київ), в рамках конкурсів, академією були отримані:
2017 рік – гран-прі «Лідер міжнародної діяльності»;
2018 рік – гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».
У жовтні 2019 року, в рамках XI міжнародної виставки «Іноватика в
сучасній освіті», академія удостоєна почесного звання «Лідер інновацій в
освіті».
У рейтингу вищих навчальних закладів України «ТОП - 200 Україна»
академія займала:
2015 рік – 116 місце;
2016 рік – 114 місце;
2017 рік – 104 місце;
2018 рік – 99 місце;
2019 рік – 86 місце.
У консолідованому рейтингу українських закладів вищої освіти, який
охоплює 240 вищих навчальних закладів, який використовує рейтинги «Топ200 Україна», «Scopus» і «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує
різні критерії оцінювання, академія займала:
2017 рік – 96 місце;
2018 рік – 81 місце;
2019 рік – 65 місце.
У рейтингу 2019 року кращих закладів вищої освіти Південного регіону
академія займає 9 місце. У попередні роки академія в нього не входила.
У рейтингу 2019 року закладів вищої освіти Одеси і Одеської області
академія займає 6-те місце з 19 (10-те – в 2018 році).
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Про заслужений авторитет Академії як закладу вищої освіти в Європі
свідчить її членство в Європейській Асоціації університетів.
Одеська державна академія будівництва та архітектури успішно пройшла
конкурсний відбір та в числі 21 закладу вищої освіти залучена до проекту
«Вища освіта України» у межах реалізації Фінансової Угоди між Україною та
Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) з метою проведення комплексу
заходів щодо термомодернізації 3-х навчальних корпусів та 3-х гуртожитків
академії..

4

