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Вступ
У 2017 році колективом академії проведена плідна робота у багатьох
напрямках. Підвищується авторитет і визнання академії, її роль у вирішенні
різноманітних завдань міста та області.
У рейтингу вищих навчальних закладів України «ТОП - 200 Україна»
наша академія за підсумками 2016 року, які були підведені в травні 2017 р.,
займає 104 місце.
У рейтингу вищих навчальних закладів України за публікаціями в
SCOPUS, академія станом на 12.04.2017 р. займає 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.
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.
Навесні 2017 р. академія взяла участь у восьмій міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти» (м.Київ). На конкурсі, який проходив у рамках
виставки, було отримано гран-прі «Лідер міжнародної діяльності».
Академія зайняла 1 місце в XIII літній Універсіаді України серед вищих
навчальних закладів V категорії.
Факультет Економіки та управління в будівництві став переможцем в
номінації освітні послуги конкурсу «Одеська якість 2017».
У грудні академія стала переможцем 17-го Міжнародного рейтингу
людей та подій півдня України «Народне визнання - 2017» за інновації в
будівельній отраслі, передовий підхід до освіти та поповнення кадрового
потенціалу України.
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1. Вдосконалення навчально-виховного процесу
1.1. Акредитація та ліцензування
Відповідно до нового затвердженого Кабінетом Міністрів України
переліку галузей знань і спеціальностей, в академії здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр за 10 спеціальностями,
освітнього ступеню магістр за 12 спеціальностями та третього (освітньонаукового) ступеню доктор філософії за 4 спеціальностями.
У

2017

році

було

підготовлено

6

справ,

щодо

ліцензування

спеціальностей.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187 в академії ліцензовано освітню діяльність за 2 новими
спеціальностями (Таблиця 1).
Перелік спеціальностей,
що започатковані вперше
за освітнім ступенем Бакалавр/Магістр
№
з/п
1.
2.

Шифр і назва
Галузі знань
12 Інформаційні
технології
19 Архітектура та
будівництво

Код і назва Спеціальності
126 Інформаційні системи та
технології
194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Таблиця 1

Ліцензійний
обсяг
100/60
100/110

У 2017 році започаткована підготовка за третім (освітньо-науковим)
ступенем спеціальністі 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології» з ліцензійним обсягом 7 осіб.
Протягом звітного періоду була проведена велика робота в напрямку
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з надання
освітніх послуг по підготовці здобувачів вищої освіти ступеня магістр в галузі
19 «Архітектура та будівництво» на другому (освітньо-професійному) рівні за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» шляхом збільшення
ліцензованого обсягу до 180 осіб за деною формою навчання.
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Відкриття вищезазначених спеціальностей було зумовлено прагненням
забезпечити потреби суспільства у фахівцях відповідних профілів.
В ході підготовки ліцензійних справ розроблені освітні програми,
навчальні плани, програми навчальних дисциплін. Але слід зазначити, що
кафедрам академії, що будуть приймати участь у підготовці фахівців
вищеперерахованих спеціальностей у 2017-2018 навчальному році необхідно
завершити підготовку навчально-методичного забезпечення.
Також у 2017 році успішно пройшли первинну акредитацію та отримали
акредитаційні сертифікати 6 спеціальностей (Таблиця 2).
Перелік спеціальностей,
що пройшли первинну акредитацію
за освітнім ступенем Магістр
№
з/п

Шифр/
Галузь знань

1.

0601 Будівництво та
архітектура

2.
3.

0801 Геодезія та
землеустрій

4.

0505 Машинобудування
та матеріалообробка

5.

0601 Будівництво та
архітектура
0202 Мистецтво

6.

Таблиця 2

Шифр спеціальності/
Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

8.06010303Водогосподарське та
природоохоронне будівництво»

30

8.08010101 Геодезія
8.08010103 Землеустрій та
кадастр
8.05050308 Підйомнотранспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і
обладнання
8.06010202 Містобудування

5
100

8.02020501 Образотворче
мистецтво (за видами)

25

50

25

Завдяки відповідальному ставленню членів робочих груп до підготовки
акредитаційних справ, 5 спеціальностей успішно пройшли чергову акредитацію
та отримали акредитаційні сертифікати (Таблиця 3).
Продовжено строк дії сертифікату з напряму підготовки 6.030507
«Маркетинг» на період дії сертифікату про підготовку магістрів з галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» до
01.07.2027р.
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Таблиця 3

Перелік спеціальностей,
що пройшли чергову акредитацію за освітнім ступенем Магістр
№
з/п

Шифр/
Галузь знань

1.

0305 Економіка та
підприємництво

8.03050701 Маркетинг

50

2.

0306 Менеджмент і
адміністрування

50

3.

0601 Будівництво та
архітектура

8.03060101 Менеджмент
організації і адміністрування (за
видами економічної діяльності)
8.06010103 Міське будівництво та
господарство
8.06010105 Автомобільні дороги і
аеродроми
8.06010302 Раціональне
використання і охорона водних
ресурсів

4.
5.

Шифр спеціальності/
Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

150
100
100

Закон України «Про вищу освіту» та затверджений у 2015 році Кабінетом
Міністрів України новий Перелік галузей знань і спеціальностей передбачає
трансформацію наявної ліцензії, перший крок до чого було вже зроблено
раніше (26.11.2015 р.), а саме: академія отримала від МОН України Акт
узгодження переліку спеціальностей і ліцензованого обсягу, після чого у 2017
році отримала безстрокову ліцензію (02.06.2017 р.).
Всього в результаті роботи кафедр, деканатів та навчальної частини, було
підготовлено 6 ліцензійних та 11 акредитаційних справ.
Велика робота з підготовки документів проведена була викладачами:
Сторожук С.С., Суряніновим М.Г., Перпері А.О., Балдук П.Г., Молчанюк І.В.,
Хропотом С.Г., Великим Д.І, ЯременкоІ.С., Аксьоновою І.М., Прогульним
В.Й. та іншими.
За активну участь у розробці ліцензійних та акредитаційних справ
наказом ректора об’явлено подяку 26-ти співробітникам академії.
З вересня 2016 р. розпочато підготовку фахівців усіх освітніх рівнів за
новими спеціальностями. У зв’язку з цим були проведені всі необхідні заходи
для своєчасного отримання сертифікатів про акредитацію всіх спеціальностей у
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відповідності з новим Переліком галузей знань і спеціальностей, що дало змогу
своєчасно отримати дипломи випускників за всіма спеціальностями.
З 1 вересня 2017 року набули чинності Ліцензійні умови, які перш за все
стосуються кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти, які встановлюють, що за останні п’ять років
науково-педагогічний працвник повинен відповідати не менш ніж трьом
показникам ліцензійних умов. Тому наступний рік повинен стати для кожного
працівника більш продуктивним в навчально-методичному та науковому
спрямуванні.
З початку 2017-2018 навчального року розпочато активну роботу в галузі
акредитації та ліцензування спеціальностей академії.
Продовжено строк дії сертифікатів про акредитацію за освітнім ступенем
«Бакалавр» 4 спеціальностей, а саме:
– 192 «Будівництво та архітектура»,
– 193 «Геодезія та землеустрій»,
– 191 «Архітектура та містобудування»,
– 133 «Галузеве машинобудування»
на строк дії сертифікатів про акредитацію освітнього ступеня «Магістр»
відповідних спеціальностей.
У грудні 2017 року була завершена підготовка акредитаційної справи з
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» освітнього рівня Бакалавр, яка
зареєстрована в Акредитаційній комісії 26.12.2017 року. Ведеться підготовка
акредитаційної

справи

з

напряму

підготовки

6.060101

«Будівництво»

освітнього рівня Бакалавр.
У розробці знаходяться дві ліцензійні справи з наступних спеціальностей:
241

«Готельно-ресторанна

справа»

та

281

«Публічне

управління

та

адміністрування».
Все це стало можливим завдяки многогранній роботі, що проведена на
високому професійному рівні заступником начальника методичного відділу
Височан Н.К.
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1.2. Забезпечення якості навчання
Первинним критерієм оцінювання роботи протягом навчального року є
результат навчання студентів, який виразився їх успішністю за підсумками
екзаменаційних сесій.
Навчальний рік що минув, показав тенденцію до стабілізації успішності
студентів, яка нажаль є достатньо низькою.
Загальна успішність студентів на останній день літньої екзаменаційної
сесії становила 74%, що майже на 6% більше показника успішності за
аналогічний період минулого навчального року, та є найвищим показником за
останні три навчальних роки.
Динаміка загальної успішності в академії по навчальним рокам наведена
на діаграмі на рис.1 та становила:
– 2014-2015 н.р. – 71,5%,
– 2015-2016 н.р. – 68,4%,
– 2016-2017 н.р. – 74,0%.
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успішність,%

Рис.1. Динаміка загальної успішності в академії по навчальним рокам
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Успішність по інститутам та факультетам на останній день літньої
екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. (рис.2.) наступна:
– Факультет економіки та управління в будівництві – 83,0%;
– Будівельно-технологічний інститут – 82,0%;
– Архітектурно-художній інститут – 81,0%.
– Факультет гідротехнічного та транспортного будівництва–75,0%;
– Інститут інженерно-екологічних систем – 72,0%;
– Інженерно-будівельний інститут – 69,7%.
Результати літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.
85%

83%

82.00%

81.00%

80%
75.00%

75%

72.00%
69.70%

70%
65%
60%
ФЕУБ

БТІ

АХІ

ФГТБ

ІІЕС

ІБІ

успішність, %

Рис.2. Успішність по інститутам та факультетам на останній день
літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.
Після завершення екзаменаційної сесії та проведеного аналізу була
організована робота зі студентами які мають заборгованості та внесені зміни до
Положення про організацію навчального процесу в частині повторного
вивчення дисциплін.
На період серпень – вересень 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
призвело до активізації студентів, що дало свій результат. Так, успішність
студентів після завершення роботи комісій з прийому заборгованостей (станом
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на 14.09.2017р.) становила 84%, що на 6% більше показника успішності за
аналогічний період минулого навчального року.
Особливо

слід

відмітити

активну

роботу

деканатів

Інженерно-

будівельного інституту (81,1%), Факультету економіки та управління в
будівництві (88%) та Архітектурно-художнього інституту (89,5%).
Важливим залишається питання організації і результатів курсового
проектування. Тому, починаючи з 1 семестру 2017-2018 н.р. для студентів
Інженерно-будівельного інституту заплановано курсове проектування та
консультації студентів при виконанні КП та КР в аудиторіях за відповідним
розкладом. У 2 семестрі робота з курсового проектування буде запланована вже
для всіх спеціальностей.
Проблема великої кількості боржників має цілий спектр причин, серед
яких не останнє місце займає незадовільний стан відвідування занять. На жаль,
в середньому відвідуваність студентів впала на 5-10% в порівнянні з
попереднім навчальним роком. На 1 курсі вона була в межах 66%, на 2-му та 3му - в межах 45%. Це найгірші показники за останні роки.
За останні 3 роки загальний контингент студентів зменшився на 6% - з
4181 у 2015 р. до 3917 студентів у 2017 р. (рис.3.).
Контингент студентів
2015-2017 роки
4500

4181

3917

3897

4000
3336

3500

3177

2940

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015

2016
всього

денна форма

Рис.3. Динаміка контингенту студентів
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2017

Загальна кількість студентів денної та заочної форм навчання, які повинні
були пройти у 2016-2017 навчальному році практичну підготовку склала 2651
особу, з яких 226 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 82,8 %, що підвищило показники 2015-2016 н. р. на 5,0 % .
Успішність студентів за результатами практик за інститутами і
факультетами наступна (рис.4.):
– Факультет економіки і управління в будівництві – 91,3 %;
– Будівельно-технологічний інститут – 88,3 %;
– Архітектурно-художній інститут – 87,7 %;
– Факультет гідротехнічного і транспортного будівництва – 77,1 %.
– Інститут інженерно-екологічних систем – 76,1 %;
– Інженерно-будівельний інститут – 74,3 %.
Результати проходження студентами практик
100%

91%

90%

88.30%

87.70%

80%

77.10%

76.10%

74.30%

ФГТБ

ІІЕС

ІБІ

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ФЕУБ

БТІ

АХІ
успішність, %

Рис.4. Успішність студентів за результатами практик
Підводячи підсумки проведення практик у 2016-2017 н.р. необхідно
відзначити той факт, що у зв’язку с покращенням загальної організації та
проведення практик з’явилась тенденція до покращення загальних показників
успішності.
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Слід відзначити позитивну роботу Архітектурно-художнього інституту та
Факультету економіки та управління в будівництві.
Слід також визнати той факт, що відбулося загальне зниження показників
успішності студентів Інституту інженерно-екологічних систем та Інженернобудівельного інституту.
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.
Всього у II семестрі 2016/2017 н.р. в академії було проведено І етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з 24 навчальних дисциплін.
Наказом Міністерства освіти і науки України Одеська державна академія
будівництва та архітектури була призначена як базовий вищий навчальний
заклад для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисциплін «Опір матеріалів» та «Інвестування».
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади від академії взяло участь
68 студентів-переможців І етапу, серед них 5 стали переможцями та призерами.
2 студенти академії отримали диплом І ступеня з дисциплін:
– «Цивільна

оборона»

Портасова

А.Д.

студентка

Будівельно-

технологічного інституту (керівник Чекулаєв Д.І.),
– «Інвестування» Давидова К. студентка Факультету економіки та
управління в будівництві;
Диплом ІІ ступеня з дисципліни «Опір матеріалів» отримав студент
Інженерно-будівельного інституту Писаний К.
Диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Мости і споруди на дорогах» отримала
команда студентів Інженерно-будівльного інституту (Гуцал Я.І., Фадєєва М.С.,
Попичко С.В., керівник Карпюк Ф.Р.).
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Диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Землеустрій і кадастр» отримала
команда студентів Факультету економіки та управління в будівництві
(Одіноков Р.Д., Остапчук О.О., Стаднікова Н.В., керівник Константинова О.В.).
Диплом
господарство»

ІІІ

ступеня

отримала

зі

спеціальності

команда

студентів

«Міське

будівництво

та

Будівельно-технологічного

інституту (Кусурзус В.П., Попова К.Е., керівник Чабаненко П.М.)
В загальному рейтингу результатів участі студентів закладів вищої освіти
у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р. академія
зайняла 29 місце серед виділених МОНУ 60 технічних вищих навчальних
закладів. В цьому переліку академія займаємо найвище місце серед будівельних
ВНЗ (КНУБА знаходиться на 30 місці), серед Одеських вищих навчальних
закладів 4 місце (після Одеської національної академії харчових технологій,
Одеського

національного

політехнічного

університету

та

Одеського

державного екологічного університету).
У ІІ етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (не
філологів) зайняла перше місце студентка Архітектурно-художнього інституту
Бахтогарєєва Агеліна.
1.3. Вдосконалення методичного забезпечення
Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» та введення нового
переліку спеціальностей виникла необхідність в розробці стандартів нового
покоління, які враховують сучасні вимоги.
Для вирішення цього завдання, були сформовані проектні групи з
кожного освітнього рівня і спеціальності. Всі проектні групи за своїм
персональним складом відповідають пропонованим вимогам. Комісією з
розробки стандартів академії, проектними групами, спільно з навчальним та
навчально-методичним відділами розроблені необхідні складові стандартів за
всіма спеціальностями.
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Всі стандарти розроблялися як з урахуванням нових вимог, що
пред'являються, 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.
У 2016-2017 навчальному році викладачами академії було видано 204
видання методичної літератури (для порівняння, в 2014-2015 уч. році - 155
видань; в 2015-2016 уч. році - 162 видання).
У тому числі видано:
– 20 навчальних контентів;
– 172 методичних вказівки.
Загальне виконання плану видання навчально-методичної літератури
склало 63%, що на 9% більше такого ж показника минулого року.
Результати по виконанню планових показників у розрізі інститутів,
наведені в Таблиці 4.
Таблиця 4
Інститут,
факультет
ЦПС
ІБІ
ФЕУБ
БТІ
ІІЕС
ФГТБ
АХІ
В цілому

Заплановано

Видано

Виконання

5
63
56
29
25
34
47
259

5
47
41
19
14
18
19
163

100%
75%
73%
65%
56%
53%
40%
63%

При цьому 94 видання підготовлено поза планом. Повністю виконали
план видання 2016-2017 уч. року кафедри:
– організації будівництва та охорони праці - 13 видань;
– менеджменту та УП - 11 видань;
– мовної підготовки, нарисної геометрії - по 5 видань;
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– теоретичної

механіки,

основ

і

фундаментів,

хімії

та

екології,

українознавства - по 4 видання;
– технології будівельного виробництва, фізики - по 3 видання;
– прикладної обчислювальної математики і САПР - 2 видання.
Не

підготовлено

жодне

із

запланованих

видань

на

кафедрі

містобудування, 1 виконано поза планом.
Традиційною проблемою є несвоєчасне надання рукописів до розгляду і
друку. Завідувачам кафедр необхідно серйозно підійти до розробки планів
видання методичної літератури в цьому навчальному році, виходячи з
об'єктивної необхідності, а також розподілити виконання рівномірно протягом
року.
У зв’язку з цим організувано постійний контроль за своєчасним
виконанням планів видань.
20 – 21 квітня проведена щорічна XXI Міжнародна науково-методична
конференція «Удосконалення якості підготовки фахівців», в якій взяло участь
близько 480 учасників з 7 країн. За результатами роботи конференції видано
збірник в 2-х томах, якому присвоєно міжнародний код ISSN.

1.4. Робота бібліотеки
Сьогодні сучасна бібліотека - це єдиний інформаційно-культурний
простір академії, в якому з’єднується не лише традиційна система зібрання,
упорядкування, зберігання та спілкування з книгою, а й нова іноваційнотехнологічна структура.
Стратегічним напрямком бібліотеки є забезпечення інформаційних
потреб користувачів на необмежений доступ до вітчизняних і світових
інформаційних ресурсів та інформаційний супровід науково-навчальних
процесів академії.
Станом на 01.01.2018 фонд бібліотеки становить 547484 екземплярів
літератури.
У 2017р. на поновлення фонду бібліотеки витрачено 144044 грн, в т.ч.:
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− на закупівлю книг - 48910 грн.;
− на передплату періодичних видань - 95134 грн.
На діаграмі, рис.5. зображена динаміка книжкового фонду бібліотеки за
період з 2015 по 2017 рік.

Рис.5. Динаміка збільшення книжкового фонду бібліотеки
Для поповнення книжкового фонду працює міжбібліотечний книгообмін.
Створена повнотекстова електронна база методичних вказівок, яка
включає 2033 примірника.
У 2017 році на абонементах молодших та старших курсів (до 4 курсу)
обслуговування проводилося в автоматизованому режимі.
Створений бібліотекою електронний каталог включає всі друковані та
електронні фонди бібліотеки. Його обсяг охвачує 97% всього фонду.
Для поліпшення якості обслуговування читачів в читальному залі, який
одночасно є і комп'ютерним, є доступ до мережі Інтернет, працює Wi-Fi зона.
Студенти

і

викладачі

можуть

користуватися

електронним

каталогом,

електронною бібліотекою, базою нормативно-правових документів «СтройІнформ». Наявна в читальному залі «Електронна бібліотека» нараховує більш
1000 найменувань навчальних видань по різним галузям.
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На

протязі

2017

року

співробітниками

бібліотеки

регулярно

здійснювалося оновлення і поповнення сторінки «Бібліотека» на сайті академії.
На цей час маємо 18 баз даних, з яких 17 створені бібліотекою такі як:
1. Електронний каталог;
2. Журнальні статті;
3. Повнотекстові методичні вказівки;
4. Алфавітний покажчик авторефератів;
5. Алфавітний покажчик дисертацій;
6. Праці вчених академії і т.п.
Працює віртуальна довідкова служба (ВДС). Новою можливістю ВДС є
електронна передача відсканованих фрагментів документів (книг, статей
періодчних видань). Такі сервіси є актуальними, адже забезпечують зручність,
доступність

та

оперативність

у

задоволенні

інформаційних

потреб

користувачів.
У цьому році були створені і представлені на сторінці «Бібліотека»
наступні виставки:
1. Віртуальні:
1.1. Менеджмент;
1.2. Історія архітектури;
1.3. Архітектура суспільних будинків;
2. Ділова українська мова і т.п.
Розділ «Наукометрічні дослідження» поповнився наступною, створеною
бібліотекою, інформацією:
1. Презентації:
–

«Research Gate». Наукова соціальна мережа. Опис, регістрація;

–

«Academia.edu». Опис, реєстрація;

–

«Mendeley. Що це таке. Та як з цим працювати»;

–

«Як налаштувати автоматичну передачу своїх робіт з БД Scopus до
ORCID».
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2. Аналіз публікаційної діяльності вчених ОДАБА за 2017 рік по
наступним базам:
–

Scopus;

–

Google Academy;

–

Ринц;

–

Бібліометрика української науки;

–

Research Gate.

3. Списки Міжнародних жуорналів у базі «Scopus»;
4. Списки Міжнародних журналів у базі «Web of Science»;
5. Перелік безкоштовних баз даних та пошукових систем;
6. Рейтинги вищих навчальних закладів України за 2017 рік по кількості
публікацій у наукометричних базах: Scopus, Ринц, Бібліометрика
української науки.
Згідно з наказом МОН України №1286 від 19.09.2017р на 1 рік академія,
включаючи бібліотеку, отримала 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.
Відстежувати показники цитування, кількість публікацій, створювати власний
кабінет для отримання оповіщень про появу нових робіт.
У відділі інформаційних технологій та ком’ютерного забезпечення
бібліотеки, більш 100 наукових працівників академії отримали технічну
допомогу з реєстрації в програмі «ORCID», для присвоєння міжнародного
ідентифікаційного номеру, а також консультації по іншім наукометричним
базам.
На протязі цього року бібліотека продовжувала роботу по наповненню
загальноакадемічного

«Репозиторія»

OSACEAeR

(адреса:

http://mx.ogasa.org.ua). Станом на 26.12.2017 р. до Репозиторію введено 3679
документи.
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На представленій на рис.6 діаграмі представлена динаміка росту індексу
цитованності у БД Google Scollar після створення загальноакадемічного
Репозиторію:.

Рис.6. Динаміка росту індексу цитованності у БД Google Scollar
У 2017 році створена сторінка у соціальній мережі «Facebook»
(https://www.facebook.com/groups/library.ogasa),

де

читач

може

замовити

методичні вказівки, підібрати потрібну літературу по тематиці, отримати УДК
на статті, книги, оцінити фото - звіт проведених заходів, а також залишити свої
побажання по розвитку бібліотеки.
Однією з новинок у автоматизації процесів бібліотеки є використання
QR-кодів, які дозволяють читачу, за допомогою смартфону отримувати
наступну інформацію:
–

Перелік тематичних бібліографічних рекомендаційних списків по
різним галузям науки;

–

Анотації до нових надходжень літератури до бібліотеки;

–

Допомогу у проведенні виставок (створення додаткової інформації о
літературі або перехід на офіційні сайти журналів, які виписані
бібліотекою).
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З метою ознайомлення викладачів, аспірантів та наукових працівників з
наукометричними дослідженнями, працівниками бібліотеки були проведені
наступні научно-практичні семінари:
– Загальноакадемічний репозиторій та його вплив на індекс Хірша
вченого (лютий);
– Наукометричні дослідження у міжнародних базах даних (березень);
– Короткі рекомендації по підготовці й оформленню наукових статей у
журналах індексованих у Міжнародних наукометричних базах (травнь).
Для підвищення професійної кваліфікації, працівники бібліотеки брали
участь у наступних вебінарах:
– Дистанційні курси англійської мови Lingva.ua;
– Дистанційний курс «Електронної бібліографії» з 27.01 по7.06.2017року,
який складався з 12 вебінарів;
– «Стандарты

научной

публикации

в

периодическом

издании»,

Університетська бібліотека онлайн, 28 лютого;
– «Что нужно знать, чтобы публиковаться в журналах Scopus, WoS и
ВАК», Університетська бібліотека онлайн, 13 березня;
– 3-я серія вебінарів Clarivate Analytics: Практичні рекомендації по
публікації в міжнародних журналах, 5 грудня.
Для залучення уваги читачів перед входом до бібліотеки, співробітники
інформаційного відділу створили в форматі «Скрайбінгу» - інформацію про
розвиток бібліотеки, використовуючи метод SWOT аналізу.
Були проведені дні кафедр машинобудування і інформаційних технологій
та прикладної математики.
Для популяризації літератури і до знаменних дат було створено 64
книжкових виставки (з них 19 – постійно діючі) такі як:
– «Україна – шлях у майбутнє» - до дня Незалежності України;
– «Мова барвиста, мова багата» -до дня української писемності та мови;
– «Малюнок і живопис» - до дня художника;
– «Наукометричні дослідження», за 2017 рік вчених ОДАБА, т.п.
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Проведені масові заходи:
– «Поетичні читання» – до всесвітнього дня поезії;
– «Земний поклін Вам ветерани» день пам’яті–до Дня Перемоги 9 травня;
– «Незабутній квітень» - до дня визволення м.Одеси від фашистів;
– «Чорнобиль – не має минулого» - урочиста зустріч з ліквідатором
катастрофи на АС Шиколовським М.С.;
Проведені цикли бесід:
– «Філософ, мислитель, письменник» – до 295 річчя Г.С. Сковороди;
– «Видатні вчені» – ювіляри нашої академії.
Спільно з кафедрами проводились наступні наукові конференції:
– «Історичні постаті України» - до дня Українського козацтва;
– «Зодчий

неоренесансу

м.Одеси»

-

день

памяті

архітектора

О.Й.Бернардацці;
– «Патріоти України» - до дня революції гідності.
У листопаді місяці бібліотека приймала участь у відкритому вечорі з
історичною і поетично-концертною програмою «Не каменное сердце», яке
присвячене 150-річчю з дня смерті архітектора – Ф.К. Боффо у Одеському
літературному музеї, де отримала грамоту за інформаційну підтримку та
науковий вклад.
1.5. Післядипломна освіта
Центр післядипломної освіти веде свою діяльність за двома напрямками:
здійснює навчання фахівців з наданням другої вищої освіти рівня спеціаліст і
ступеня магістр, а також проводить курси підвищення кваліфікації. Крім того
центром проводяться курси для студентів академії, які бажають пройти
навчання понад обсяги навчальних планів і програм.
У 2017 році набір фахівців, які здобувають другу вищу освіту, дещо
збільшився і склав 160 осіб, що майже в два рази більше, ніж в попередньому
році (86 осіб).
Динаміка прийому для отримання другої освіти приведена на рис.7.
20

загальна кількість фахівців, зарахованих для здобуття другої
вищої освіти
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Рис.7. Динаміка прийому для отримання другої освіти
Розподіл вступників в поточному році для отримання другої вищої освіти
за спеціальностями приведено на диаграмі, рис.8.

Розподіл зарахованих фахівців у 2017р.
Економіка будівельного
підприємства
Промислове і цивільне
будівництво

10%

7% 5%

Теплогазопостачання і
вентиляція

40%

19%
8%

Міське будівництво та
господарство
Геодезія та землеустрій

11%
Архітектура будівель та
споруд
Інші

Рис.8. Розподіл вступників в 2017 році для отримання
другої вищої освіти за спеціальностями
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Розподіл фахівців, які вступили в поточному році для отримання другої
вищої освіти, за спеціальностями наступний:
– 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, спеціалізації
Економіка будівельного підприємства - 8 осіб;
– 192 Будівництво і цивільна інженерія - 63 особи, які розподіляються за
спеціалізаціями:
– промислове і цивільне будівництво - 52 особи,
– теплогазопостачання вентиляція - 8 осіб,
– водопостачання водовідведення - 3 особи;
– 193 Геодезія та землеустрій - 13 осіб, які розподіляються за спеціалізація
ми: геодезія - 6 осіб, землевпорядкування та кадастр - 7 осіб,
– інші спеціальності - 2 особи.
Загальний контингент студентів центру післядипломної освіти становить
285 осіб.
Динаміка контингенту студентів, що навчаються в центрі післядипломної
освіти приведена на рис.9.
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Рис.9. Динаміка контингенту студентів, що навчаються
в центрі післядипломної освіти
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У 2017 році було випущено 59 спеціалістів, в тому числі за
спеціальностями:
– промислове та цивільне будівництво - 44 особи;
– теплогазопостачання та вентиляція - 3 особи;
– водопостачання та водовідведення - 3 особи;
– економіка підприємства - 6 осіб;
– землевпорядкування та кадастр - 3 особи.
У звітному році діяльність курсів велася за 7 навчальними планами і
програмами, а загальна чисельність слухачів склала 228 осіб.
Розподіл слухачів за курсами був наступний:
– підвищення

кваліфікації

фахівців

об'єднань

співвласників

багатоквартирних будинків (координатор проф. Чабаненко П.М.) - 100
слухачів (43,9% загальної чисельності);
– кошторисна справа в будівництві (координатор доц. Луцкин Є.С.) - 36
слухачів, (15,8% загальної чисельності);
– автоматизоване проектування об'єктів будівництва в системі AutoCAD
(координатор доц. Закорчемний Ю.О.) - 36 слухачів, (15,8% загальної
чисельності);
– будівництво будівель та споруд в сейсмічних районах України
(координатор ст. Викладач Якушев Д.І.) - 23 слухачі, (10,1% загальної
чисельності);
– будівництво будівель та споруд в складних геологічних умовах
(координатор доц. Митинський В.М.) - 13 слухачів, (5,7% загальної
чисельності).
– застосування програмного забезпечення M.E.Doc (координатор проф.
Окландер Т.О.) - 11 слухачів, (4,8% загальної чисельності);
– конструювання та проектування інженерних об'єктів і систем в
будівництві засобами комп'ютерної графіки САПР T-flex (координатор
проф. Браїлов О.Ю.) - 9 слухачів, (3,9% загальної чисельності).
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В минулому році вперше в академії проводилися курси Будівництво
будівель і споруд в складних геологічних умовах (доц. Митинський В.М.) та
Застосування програмного забезпечення M.E.Doc (проф. Окландер Т.О.).
Навчальний процес в Центрі післядипломної освіти в звітний період
забезпечувався 122 викладачами, які працювали на умовах почасової оплати
праці, із которих:
18 осіб (14,8%) - професори і доктори наук,
82 осіб (67,2%) - доценти і кандидати наук,
22 осіб (18%) - старші викладачі та асистенти.
Загальне навчальне навантаження, що виконане за минулий рік, склало
8050 навч. годин, з яких 6530 годин (81,1%) підпадало на підготовку
(перепідготовку) фахівців, а 1520 годин (18,9%) – на курси підвищення
кваліфікації фахівців і навчання студентів понад обсяги навчальних планів і
програм.
На рис.10 наведено динаміку отримання коштів від діяльності ЦДО.

Надходження коштів від діяльності ЦПО
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Рис.10. Динаміка отримання коштів від діяльності ЦДО
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1.6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
На сьогоднішній день в академії професорсько-викладацький склад
налічує працює 513 осіб, з них 488 осіб є штатними співробітниками, 183 –
сумісники.
Серед штатних науково-педагогічних працівників 305 осіб мають
науковий ступінь та/або вчене звання, що складає 62,5%. Розподіл штатних
викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання за інститутами та
факультетами наведений на рис.11.
Факультет економіки та управління в
будівництві

63.01

Інститут гідротехнічного будівництва та
цивільної інженерії

69.70

Інженерно-будівельний інституту

75.40

Будівельно-технологічний інститут

87.04

Архітектурно-художній інститут

36.72

Рис.11. Розподіл штатних викладачів, які мають науковий ступінь
та/або вчене звання за інститутами та факультетами
Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь
та/або вчене звання по академії у Будівельно-технологічному інституті –
87,04%, а найменше в Архітектурно-художньому інституті – 36,72%.
Всього в академії серед штатних викладачів 40 мають науковий ступінь
доктора наук, що складає 8,20%, розподіл штатних викладачів, які мають
науковий ступінь доктора наук за інститутами та факультетами наведений на
рис.12.
Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь
доктора наук серед інститутів, факультетів на Факультеті економіки та
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управління в будівництві – 16,44%, найменше в Архітектурно-художньому
інституті – 3,13%.
Факультет економіки та управління в
будівництві

16.44

Інститут гідротехнічного будівництва та
цивільної інженерії

6.06

Інженерно-будівельний інституту

8.73

Будівельно-технологічний інститут

12.96

Архітектурно-художній інститут

3.13

Рис.12. Розподіл штатних викладачів, які мають науковий ступінь
доктора наук за інститутами та факультетами
Серед штатних викладачів академії 265 осіб мають науковий ступінь
кандидата наук, що складає 54,30%, розподіл викладачів, які мають науковий
ступінь кандидата наук за інститутами та факультетами наведений на рис.13.
Факультет економіки та управління в
будівництві

46.58

Інститут гідротехнічного будівництва та
цивільної інженерії

63.64

Інженерно-будівельний інституту

66.67

Будівельно-технологічний інститут

74.07

Архітектурно-художній інститут

33.59

Рис.13. Розподіл штатних викладачів, які мають науковий ступінь
кандидата наук за інститутами та факультетами
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Найбільший відсоток штатних викладачів, які мають науковий ступінь
кандидата наук у Будівельно-технологічному інституті – 74,07%, а найменший
– 33,59% в Архітектурно-художньому інституті.
В 2017 році продовжена робота з вдосконалення структури академії.
Змінена структура адміністративно-господарської частини, що відповідає
сучасним функціональним зв’язкам та завданням, при цьому проведено
скорочення 27,5 ставок.
У зв’язку із скороченням контингенту студентів проведено об’єднання
кафедр

Водопостачання

та

Водовідведення

та

гідравліки

у

кафедру

Водопостачання та водовідведення.
У зв’язку з відкриттям спеціальності 126 Інформаційні системи та
технології кафедру Прикладної, обчислювальної математики та САПР
перетворено у кафедру Інформаційних технологій та прикладної математики.
У зв’язку із скороченням контингенту студентів проведено об’єднання
Інституту інженерно-екологічних систем та факультету гідротехнічного та
транспортного будівництва у Інститут гідротехнічного будівництва та
цивільної інженерії.
В академії навчається 2 докторанти та 46 аспірантів.
У 2016-2017 н.р. підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії велася за 3 спеціальностями (10 спеціалізаціями):
- 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- 191 «Архітектура та містобубування»;
- 192«Будівництво та цивільна інженерія».
В квітні 2017 року були підготовлені документи та одержана ліцензія для
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».
Прийом до аспірантури в 2017 році складав 16 осіб, із них:
– за рахунок коштів державного бюджету 12 осіб, із них 3 особи
зараховані в цільову аспірантуру для Донбаської національної академії
будівництва і архітектури;
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– за рахунок коштів фізичних осіб (контрактна основа) – 4 особи, із них:
– 3 особи денна форма навчання;
– 1 особа заочна форма навчання.
За спеціальностями:
– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 5 осіб, із них:
– 2 особи за рахунок бюджетного фінансування за денною формою
навчаня, в тому числі 1 особа – за цільовим призначенням для
Донбаської національної академії будівництва і архітектури;
– 3 особи за рахунок коштів фізичних осіб (в тому числі: 2 особи
денна форма навчання; 1 особа заочна форма навчання);
– 191 «Архітектура та містобубування» – 2 особи, із них:
– 1 особа за рахунок бюджетного фінансування;
– 1 особа за рахунок коштів фізичних осіб.
– 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – 9 осіб за рахунок
бюджетного фінансування, в тому числі 2 особи за цільовим
призначенням для Донбаської національної академії будівництва і
архітектури.
В докторантуру зарахований 1 докторант на бюджетній основі.
Випуск аспірантів у 2017 році склав 19 осіб.
Одним

із

основних

критеріїв

ефективності

підготовки

науково-

педагогічних кадрів є кількість захищених дисертацій в межах навчання в
аспірантурі і таким прикладом є аспірант Фроліна К.Л. (науковий керівник
професор Семенов В.Ф.), яка достроково захистила дисертаційну роботу.
3 аспіранти подали документи вспеціалізовану вчену раду:
– Стренковська А.Ю. науковий керівник д.е.н., професор Сахацький М.П.
Захист відбудеться 18 січня 2018 р.,
– Сьоміна Ю.А. науковий керівник д.т.н. професор Карпюк В.М. Захист
відбудеться 13 березня 2017 р.,
– Крамаренко М.О. науковий керівник д.арх., професор Уреньов В.П.
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6 аспірантів (32% від загального випуску) доповіли свої роботи на
розширеному засіданні кафедр.
В академії функціонують 2 спеціалізовані вчені ради з захисту
докторських та кандидатських дисертацій з будівництва і водних ресурсів з 5
спеціальностей (одна з рад в даний час успішно проходить перезатвердження).
В академії видається три збірники наукових праць де друкуються наукові
праці науковців, аспірантів і докторантів це:
– Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, який з
2016 року входить до науковометричної бази COPERNICUS;
– Современные строительные конструкции из металла и древесины;
– Региональные проблемы архитектуры и градостроительства.
Створені умови для виконання аспірантами науквих робіт:
– усі аспіранти, яким необхідно житло, проживають в гуртожитку;
– поновлена матеріально-технічна база кафедр, які активно ведуть роботу
з підготовки кадрів вищої кваліфікації;
– керівництво академії забезпечує друкування авторефератів дисертацій;
– організовані конференції, де здобувач може оприлюднити результати
своєї роботи.
Всі аспіранти-випускники, з відривом від виробництва (10 осіб)
працевлаштовані на кафедрах академії та приступили до роботи з 01.11.2017
року.
За 2017 рік захищено та затверджено 9 кандидатських дисертацій та 3
докторських дисертації (І.А. Ажаман, А.Ф. Петровський, нещодавно відбувся
захист роботи В.І. Мартинова).
Розроблено

перспективний

план

захисту

докторських

дисертацій

співробітниками академії. У 2018 році кожного місяця на засіданні Науковотехнічної ради планується заслуховувати доповідь одного зі здобувачів ступеня
доктора наук, що дозволить точніше планувати кадрову політику по кафедрам і
стимулювати науковців до прискорення оформлення дисертацій.
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В академії 1 особа є стипендіатом стипендії Кабінету Міністрів України
доцент кафедри Будівельних конструкцій Постернак О.О.
З 01.09.2017 року були розроблені і введені в дію нові форми контрактів
для науково-педагогічних працівників академії. У нових контрактах, на відміну
від попередніх, чітко прописані персональні завдання, які зобов'язаний
виконати науково-педагогічний працівник протягом терміну дії контракту.
Всього у 2017 році в академії було укладено 192 контракта.

2. Виконання державного замовлення
2.1. Профорієнтаційна робота
За даними кафедр протягом 2016-2017 навчального року було загітувано
для вступу до академії 3459 абітурієнтів (в 2016 - 2751 абітурієнт). Всього 14%
з них подавали заяви для вступу, та всього 9% - зараховано в академію. У 2016
дана цифра становила - 13%. Дані щодо динаміки обсягу профорієнтованих
абітурієнтів за останні 3 роки наведені на рис.14.

Рис.14. Динаміка обсягу профорієнтованих абітурієнтів
Вже традиційно можна зробити висновок, що цифри у списках, які
подаються деякими кафедрами, завищені.
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Найбільш достовірними за кількістю поданих в академію абітурієнтами
заяв стали списки на наступних кафедрах, що наведені у Таблиці 5.
Таблиця 5
Процент
Кафедра

абітуриентів із списків,
що подали заяви

Образотвочого мистецтва
Містобудування

43%
39%

Підйомно-транспортних, будівельних та дорожних
машин

34%

Рисунку, живопису та архітектурної графіки
Економики підприємства

30%
20%

Жодного абітурієнта не подали заяв в академію зі списків кафедр
Маркетингу та Теплогазопостачання.
Кількість абітурієнтів, що подали заяви до вступу на ступінь бакалавра на
кожну ставку по кафедрам становить в цілому по академії менше 1 особи.
Найкраща ситуація на наступних кафедрах, що наведені у Таблиці 6, де
на кожну ставку поступило понад одного із профорієнтованих кафедрою
абітурієнта.
Таблиця 6
Кількість абітуриєнтів,
що поступили із списків

Кафедра

профорієнторованих
на кожну ставку

Нарисної геометрії та інженерної графіки

1,8

Вищої математики

1,7

Підйомно-транспортних, будівельних та дорожних
машин
Основ та фундаментів
Фізики

1,6
1,6
1,6
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На рис.15а, б представлено кількість випускників деяких коледжів та
технікумів, які вступили за останні два роки на спеціальність Будівництво та
цивільна інженерія.
а.

б.

Рис.15. Кількість випускників коледжів та технікумів, які вступили
на спеціальність Будівництво та цивільна інженерія
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Позиціонування освітніх послуг і створення позитивного іміджу є
важливою частиною маркетингової стратегії академії. З метою їх забезпечення
відділом маркетингу протягом 2017 року було проведено комплекс рекламнопрофорієнтаційних заходів.
Здійснено комунікативні дії і робота з контрагентами. Розроблено та
запроваджено нову форму опитування при проведенні профорієнтаційної
роботи співробітниками ОДАБА з закріпленими школами, яка допомагає
оновлювати електронний фонд інформації та покращує комунікативні процеси
особливо при охопленні шкіл у віддалених районах Одеської, Миколаївської та
Херсонської областях.
Розроблено концепцію та дизайн рекламних матеріалів. Виготовлені
рекламні стенди Roll up (11 шт.), надруковані афіші до днів відкритих дверей і
рекламні флаєри зі спеціальностей (11 000 шт.). Виготовлені пакети, олівці і
конверти (400 шт.) з логотипом академії.
Проведено

оновлення

електронного

фонду

інформації

з

профорієнтаційної об’єктів і суб’єктів. Підготовлено та підписано ряд
договорів по рекламним заходам та виготовлення рекламної продукції.
Проведено поточний аналіз ефективності рекламної та профорієнтаційної
діяльності академії. Внесено зміни до наказу про закріплені профорієнтаційні
об’єкти по кафедрам академії, вироблено їх перерозподіл відповідно до
кількості співробітників, що повинно позитивно відображатися на якості
проведення профорієнтаційних заходів.
Вже в поточному навчальному році підготовлені і проведені 2 дні
відкритих дверей академії, на яких проводилося безкоштовне пробне
тестування з предметів ЗНО:
– 28.10.17 р (зареєстрованих 209 відвідувачів., тестування з української
мови);
– 25.10.17 р (98 відвідувачів, тестування з математики).
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Відділом маркетингу було проведено комплекс заходів по розсилці
електронної інформації про проведення Днів відкритих дверей, поздоровлень зі
святами і т.п., по закріплених школам та іншим навчальним закладам.
Всього охоплено 619 навчальних закладів в т.ч.:
– м. Одесса - 115;
– Одеська обл. - 389;
– м. Миколаїв - 67;
– Миколаївська обл. - 25;
– Херсонська обл. 23.
За підсумками проведених профорієнтаційних заходів на 21.12.2017 р
кількість профорієнтованих на ступінь бакалавра становить 1 983 осіб, в т.ч.:
– всього без повторів 1 697 – осіб;
– коледжі, технікуми - 557 осіб;
– школи м.Одеси - 385 осіб;
– школи інших регіонів - 755 осіб.
Проведено переговори щодо підписання договору з сайтом education.ua
(найповніший і структурований каталог за освітою в Україні, який знаходиться
в ТОП5 подібних платформ при пошуку в Google), де буде розміщена актуальна
інформація про ОДАБА.
В рамках програми комплексних рекламно-профорієнтаційних заходів та
підтримки позитивного іміджу ОДАБА в популярних соціальних мережах
відділом маркетингу були проведена активна робота в Facebook в офіційній
групі (на початок роботи полягало біля 200 осіб). Після проведеної
співробітниками відділу маркетингу активної роботи в групі охоплення
передплатників збільшений до 1000 осіб, тобто в 5 разів більше. Група
Facebook пов'язана з групами в Instagram.
Проведено заходи по підняттю рейтингу академії серед навчальних
закладів, шляхом активної участі в форумах, обговореннях та ін. інтернет
платформах. Так, наприклад, рейтинг академії піднявся з 2 зірок до 5, що
значно впливає на загальний імідж і репутацію ОДАБА в мережі інтернет.
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Створено власний форум ОДАБА 2017, де всі бажаючі можуть залишити
відгуки про академію.
На початку поточного навчального року проведено анкетування
першокурсників усіх спеціальностей на предмет того, яким чином вони
отримали інформацію про академію, для визначення ефективності рекламної
діяльності. В опитуванні взяли участь 154 студента.

Результати вийшли

наступні:
– батьки і родичі – 28,6%;
– інтернет – 21,4%;
– знайомі і друзі – 30,5%;
– профорієнтація співробітників ОДАБА – 8,4%;
– соціальні мережі – 2,6%;
– профорієнтація вчителя в школі – 2,6%.
Укладено договір про співпрацю з Південним медіахолдингом, в рамках
якого вже було проведено 2 телепрограми за участю співробітників, іноземних
гостей і викладачів ОДАБА, надруковано інтерв'ю в газеті Телетиждень.
Вперше в 2017 році умовами прийому передбачено можливість вищим
навчальним закладам проводити Всеукраїнські олімпіади для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. Учасникампереможцям II туру олімпіади, що проводиться академією, нараховувалися при
вступі на технічні спеціальності додаткові бали до балу сертифікату ЗНО.
Додаткові бали при вступі отримали 14 абітурієнтів.
Одним з профорієнтаційних заходів є залучення абітурієнтів на
підготовчі курси академії, які дають не тільки знання для здачі ЗНО, а й
можливість отримати додаткові бали при вступі на технічні спеціальності. На
технічні спеціальності слухачам курсів нараховуються додаткові конкурсні
бали - максимум 10 балів із 200. Додаткові бали отримали 97 слухачів. З них
скористалися додатковими балами 28 абітурієнтів. За допомогою нарахованих
балів 4 абітурієнта змогли подолати нижню межу Всеукраїнського бюджетного
конкурсу.
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2.2. Прийом в академію
Під час вступної кампанії 2017 року набір здійснювався за єдиним
переліком спеціальностей, який був затверджений в 2015 році. Як і в
попередньому році використовувалися дві моделі розподілу держбюджетних
місць.
Традиційна модель, яка передбачає фіксовану кількість бюджетних місць.
Така модель на ступінь бакалавра використовувалася під час вступу на основі
рівня молодшого спеціаліста та для абітурієнтів на творчі спеціальності
(Архітектура та містобудування і Образотворче мистецтво), а також під час
вступу на ступінь магістра.
Нова модель, при якій розподіл місць державного бюджету здійснювався
в рамках всеукраїнського широкого конкурсу. Такий конкурс передбачає
загальну кількість бюджетних місць по країні на кожну спеціальність. В
результаті ВНЗ сильно залежить як від конкурсного балу вступника, так і від
загальної кількості заяв на кожну спеціальність. На основі обсягу виконаного
державного замовлення попереднього року ВНЗ за встановленими критеріями
визначає і погоджує з Міністерством лише максимально можливий обсяг
державного

замовлення.

Наприклад,

на

спеціальність

Будівництво

і

громадянська інженерія максимальний обсяг державного замовлення в академії
в цьому році склав 151 осіб, подали заяви 329 абітурієнтів, кількість
рекомендованих на місця державного бюджету в результаті всеукраїнського
конкурсу склало 98 осіб. Решта 231 абітурієнт - або рекомендовані за іншими
заявами з більш високим пріоритетом або не рекомендовані на місця
державного замовлення. З рекомендованих 98 абітурієнтів, 74 особи виконали
вимоги для зарахування (подали оригінали документів у встановлений термін).
В цьому році умовами прийому вперше введена можливість переводити
на вакантні бюджетні місця абітурієнтів, зарахованих за контрактом. Завдяки
цьому, на вивільнені 24 бюджетні місця переведені контрактники, які раніше не
отримували рекомендації на бюджетні місця.
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Низька кількість рекомендованих абітурієнтів на місця державного
бюджету в цілому характерна для всього Одеського регіону. Це пояснюється
низьким рівнем результатів ЗНО у випускників Одеської області і, як наслідок,
їх слабкі позиції у всеукраїнському конкурсі.
З основних нововведень можна відзначити наступне:
скорочення кількості заяв, які міг подавати абітурієнт для участі в

–

конкурсі на місця державного бюджету (з 15 заяв на 5 спеціальностей до
9 заяв на 4 спеціальності);
впровадження нової версії електронної бази ЄДЕБО, яка більшу частину

–

вступної кампанії працювала з перебоями.
–

скасований набір на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».
В цілому, можна зробити висновок про те, що вступна кампанія 2017

пройшла відповідно до Правил прийому без порушень чинного законодавства.
Кількість заяв, поданих в академії в цьому році нижче в порівнянні з
минулим на 17%. (Таблиця 7)
Таблиця 7
Кількість поданих заяв

2016 рік

2017 рік

%

Бакалавр

2182

1766

-19%

Магістр и Спеціалист

2012

1703

-15%

Всього

4194

3469

-17%

Дані про кількість абітурієнтів, що вступили в академію за останні 2 роки
наведені у Таблиці 8.
Таблиця 8
Бюджет

Кількість
вступників

Контракт

Всього

2016

2017

%

2016

2017

%

2016

2017

%

Бакалавр

377

368

-2%

147

167

+14%

524

535

+2%

Магістр и Специаліст

542

321

-41%

34

106

+212%

576

427

-9%

Всього

919

689

-25%

181

273

+51%

1100

962

-12%
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Всього у 2017 році в академію зараховано в порівнянні з 2016 роком на
12% менше абітурієнтів.
На 25% менше зараховано вступників на місця державного замовлення,
однак, на контракту форму навчання - на 51% більше в порівнянні з 2016
роком.
На рис.16, 17 наведені діаграми, що ілюструють динаміку вступу в
академію.
Ступень Магістр

Ступінь Бакалавр

та рівень Спеціалист

Рис.16. Зарахування на держбюджетні місця
Ступінь Бакалавр

Ступень Магістр
та рівень Спеціалист

Рис.17. Зарахування на контрактні місця
Додатково на старші курси на ступінь бакалавра на контракт зараховано
18 осіб на денну та 19 - на заочну форми навчання.
На підставі аналізу поданих заяв академія просила Міністерство про
збільшення держбюджетних місць. Прохання академії були виконані частково:
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додано 10 бюджетних місць на спеціальність Архітектура та містобудування на
базі середньої школи, 10 місць - на спеціальність Галузеве машинобудування на
основі молодшого спеціаліста і 5 місць на ступінь магістр спеціальності
Будівництво і цивільна інженерія.
Під час вступної кампанії в академію відновлено і переведено з інших
навчальних закладів на контрактну форму навчання на ступінь бакалавра 52
особи.
На рис.18. представлено порівняння кількості зарахування на бюджетні
місця ступеня бакалавр денної форми за останні три роки.

Рис.18. Порівняння кількості зарахування на бюджетні місця
ступеня бакалавр денної форми за останні три роки
За кількістю зарахованих абітурієнтів на місця державного замовлення на
ступінь бакалавра спеціальності Будівництво та цивільна інженерія академія на
2 місці в Україні після Київського національного університету будівництва і
архітектури (рис.19).
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Рис.19. Кількість зарахованих абітурієнтів на місця державного замовлення
на ступінь бакалавра спеціальності Будівництво та цивільна інженерія
За кількістю зарахованих абітурієнтів на місця державного замовлення на
ступінь бакалавра академія на третьому місці в Одеському регіоні після
Політехнічного університету і Університету ім. І.І.Мечникова (рис.20).

Рис.20. Кількість зарахованих абітурієнтів на місця державного замовлення
в Одеському регіоні
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2.3. Випуск фахівців
Державна атестація в академії проходила в січні та в червні 2017 року.
Було

створено
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екзаменаційних

комісії

за

всіма

напрямами

та

спеціальностями. Захист дипломних проектів проходив згідно із затвердженим
графіком.
Всього у 2017 році успішно завершили навчання 1110 студентів, з них:
– ОКР Бакалавр - 707 осіб (з них 43 з відзнакою);
– ОКР Спеціаліст - 185 осіб (з них 19 з відзнакою);
– ОКР Магістр - 218 осіб (з них 75 з відзнакою).
Аналізуючи звіти голів ЕК можна констатувати, що захист пройшов
успішно з дотриманням вимог до атестації випускників.
3. Ефективність наукової і науково-технічній діяльності
Одною з найважливіших складових діяльності академії є науководослідна робота. Вона впливає на підготовку кадрів вищої кваліфікації,
фінансові показники, міжнародні зв’язки та власне на імідж академії в цілому.
В академії досить активно ведеться науково-дослідна робота, що
фінансується за рахунок державного бюджету та організацій і підприємств.
Динаміка кількості та обсягів науково-дослідних робіт у академії, що
фінансуються за рахунок державного бюджету, показана у таблиці 9.
Таблиця 9
Категорії
робіт

2014

2015

к-сть

тис.гр.

к-сть

Фундаментальні

2

227,8

2

Прикладні

2

330,8

Всього

4

558,6

тис.гр.

2016

2017

к-сть

тис.гр.

к-сть

тис.гр.

252,6

1

127,0

2

497,5

2

252,6

3

455,6

2

414,2

4

505,7

4

582,6

4

892,7

Більш наочно ці показники ілюструє діаграма, що наведена на рис.21.
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Рис.21. Кількість і обсяги держбюджетних науково-дослідних робіт

Тобто обсяги виконаних у 2017 році держбюджетних робіт зросли
порівняно з попередніми роками не за рахунок збільшення кількості робіт, а за
рахунок підвищення рівня їх фінансування.
В наступному 2018 році теж немає суттєвих перспектив щодо збільшення
кількості профінансованих з державного бюджету робіт, що є наслідком досить
низької конкурентоздатністі поданих в цьому році запитів на фінансування. Всі
вони набирали невисокі бали, а саме: запит А.В. Мішутіна – 56,3 бала,
О.С. Шинкевич – 50,3 бала, В.О. Галушко – 49,5 бала.
Сьогодні при розгляді запитів на державне фінансування увага
приділяється наявності публікацій у наукометричних виданнях, індексу
цитування робіт керівника і розробників, а також наявності виконаних
госпдоговорних робіт. Лише за наявності таких публікацій і робіт учені можуть
претендувати на отримання державного замовлення на дослідження.
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У минулому році колектив академії досить багато зробив для покращення
організації наукової роботи, зокрема для підвищення якості наших публікацій.
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури та
збірник Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини повернуто в
список фахових видань України.
На сьогодні академія видає вже три фахових видання: два вище названих і
збірник Проблеми теорії та історії архітектури України.
Вісник

ОДАБА

включено

до

міжнародної

наукометричної

бази

Капернікус, при цьому включно зі всіма номерами починаючи з 2016 року.
Тобто всі публікації у нашому віснику за 2016 рік входять до наукометричної
бази. Це є результатом суттєвого підвищення якості видання.
Починаючи з 2017 року академія разом із Університетом «Північ»
(Хорватія) стала видавцем технічного журналу «Tehničkiglasnik», який
індексується наукометричною базою Web of Science.
В 2017 році академії відкрито доступ до однієї з провідних
наукометричних баз Scopus. Це право ми здобули в конкурсному відборі, який
проводився Міністерством освіти і науки України та враховував наукові
досягнення вишів, при цьому академія посіяла рейтингове 45 месце, а це 2
місце серед ВНЗ будівельного профілю після Київського національного
університету будівництва і архітектури.
Серед інших позитивних зрушень можна також назвати:
– активне наповнення наукового репозиторію бібліотеки,
– регулярне проведення семінарів щодо роботи з наукометричними
базами,
– продовження оформлення і реєстрації наукових шкіл
– відкриття філії кафедри ВБК на виробництві.
Наступною задачею є підвищення рівня публікацій у Віснику ОДАБА,
яке дозволить йому увійти до переліку журналів, що індексуються базами
Scopus або Web of Science.
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Динаміка кількості наукових публікацій, які видано співробітниками нашої
академії, показана на діаграмі, що наведена на рис.22.

Рис.22. Кількість наукових публікацій (статей та тез доповідей)
Позитивною тенденцією є відчутне збільшення кількості публікацій, при
цьому кількість статей в наукометричних виданнях у 2017 році зросла на 67%
порівняно з минулим роком – 140 проти 84 в 2016 році.
Цьому сприяло як поява нових вітчизняних наукометричних видань,
зокрема

нашого

Вісника,

так

більш

активна

співпраця

науковців

з

закордонними виданнями.
Останніми роками спостерігається стійка динаміка щодо збільшення
кількості монографій, виданих нашими науковцями.
Як показано на наступній діаграмі (рис.23), у 2017 році нашими
співробітниками було видано:
–

24 монографії,

–

23 навчальних посібника і 1 підручник,
що відчутно більше, ніж у 2016 році.
44

Рис.23. Кількість публікацій монографій і навчальних посібників
У 2017 році науковцями нашої академії було проведених 17 наукових
конференцій різних рівнів, 13 з яких мали міжнародний рівень.
Зокрема наша академія була співорганізатором двох закордонних
конференцій, одна з яких «Інформаційні технології розрахунку і проектування
конструкцій об’єктів сейсмостійкого будівництва» проходила у Грузії, а друга
«MATRIB 2017 (матеріали, трибологія, переробка)» у Хорватії.
У 2017 році продовжувалася робота з систематизації і реорганізації
науково-дослідної інфраструктури академії. Основна мета реорганізації – це
підвищення ефективності наукової роботи. Ці заходи також є необхідними з
врахуванням реорганізації навчальних інститутів і кафедр, а також у зв’язку з
впровадженням Міністерством освіти і науки України нової політики
фінансування наукових підрозділів. Передбачається залишити державне
фінансування лише тих інститутів та інших інфраструктурних підрозділів, які
успішно працюють на ринку наукових послуг та виконують науково-технічні
розробки за договорами з підприємствами, бізнес-структурами та іншими
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замовниками, та які мають високі наукометричні показники, до яких
враховуються лише публікації у базах Scopus та Web of Science.
В рамках цієї реорганізації в академії планується реорганізація науководослідних інститутів, які будуть займатися роботами за господарськими
договорами та зможуть претендувати на державне фінансування при
проведенні запланованої атестації.
На початку 2017 року на Науково-технічній раді академії був
сформований план наукової роботи кафедр на 2018 рік. Він включає планові
показники щодо публікацій, наукової роботи студентів, патентної діяльності, а
також обсягів господарських і держбюджетних робіт. Сьогодні можна казати
про досить високу ефективність такого виду планування, яке стимулює наукову
діяльність на кафедрах.
В минулому календарному році відновлено роботу Ради молодих вчених:
затверджено «Положення про Раду молодих учених»; створено центральні
керівні органи та осередки ради в інститутах і на факультетах; активізувалася
робота молодих учених.
Одним з найважливіших показників роботи наших науковців є
інноваційна діяльність, тобто впровадження сучасних розробок безпосередньо
у виробництво.
На наступній діаграмі (рис.24) показані обсяги господарських робіт за
останні роки. У 2017 році обсяг робот за господарськими договорами
збільшився порівняно з минулим роком і склав 3 млн. 469 тис. грн. При цьому,
якщо в минулому 2016 році наші науковці зробили відчутне збільшення
фінансування за крупними договорами практично в два рази порівняно з
попередніми роками, то в 2017 році ми фактично втримали досягнутий обсяг
робіт.
Аналіз виконання госпдоговірних робот за окремими підрозділами
академії у минулому році показав, що найбільш продуктивною була
лабораторія «Основи, фундаменти і підземні споруди», обсяг робіт якої склав
987 тис. грн.
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Рис.24. Обсяги господарських робіт по роках
Кафедри академії за 2017 рік виконали таки обсяги господарських
науково-дослідних робіт (в порядку убування):
- виробництва будівельних конструкцій – 419,6 тис. грн.;
- основ і фундаментів – 405,2 тис. грн.;
- залізобетонних і кам’яних конструкцій – 295,4 тис. грн.;
- інженерної геодезії – 167,7 тис. грн.;
- організації будівництва та охорони праці – 144 тис. грн.;
- будівельної механіки – 141,9 тис. грн.;
- водогосподарського будівництва – 114,9 тис. грн.;
- автомобільних доріг і аеродромів – 83,7 тис. грн.;
- теплогазопостачання – 80 тис. грн.;
- міського будівництва та господарства – 67,0 тис. грн.;
- металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій – 50 тис. грн.;
- опору матеріалів – 45,3 тис. грн.;
- ПАТБМ – 34,4 тис. грн.;
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- будівельних конструкцій – 30,8 тис. грн.;
- архітектурних конструкцій (керівник теми Ковров А.В.) – 20 тис. грн.;
- водопостачання і водовідведення – 8 тис. грн.;
- технології будівельного виробництва – 5,0 тис.
- маркетингу – 2 тис. грн.
4. Виховна та спортивна робота
У звітному році вихованню студентів та спортивній роботі приділялася
велика увага. В цьому напрямку 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 2017 році були:
– організація навчально-виховного процесу,
– удосконалення системи кураторства,
– організація виховної роботи в гуртожитках,
– спільна діяльність деканатів та інститутів у створенні умов для
організації культурно-інтелектуальних заходів.
Розроблено

Положення

щодо

організації

виховної

роботи

та

Комплексний план з виховної роботи в академії, який є підставою для
формування комплексних планів факультетів та інститутів.
За час роботи Ради з виховної работи вдосконалено Положення про
роботу кураторів і впроваджені журнали кураторів за єдиним для всіх зразком.
Реорганізовано алгоритм поселення студентів до гуртожитків шляхом
проведення заходів за попереднім поселенням, що дає можливість в
подальшому ввести систему проживання, що враховує приналежність до
факультетів, інститутів.
За підтримки ради з виховної роботи профкомом студентів та
студентською радою було проведено ряд заходів (Таблиця 10).
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Таблиця 10
№
Назва заходу
п/п
1
2
1. Гумористичний РАЦС на

2.

Дата
Призначення
проведення
3
4
14 лютого Популяризація шлюбів,

території ОДАБА на честь

поширення інформації про

святкування Дня закоханих

шлюб

Вечірка в честь Дня захисту

7 Березня

прав жінок
3

3.

«День здоров’я»,

дня жінок
13 квітня

Популяризація здорового

присвячений святкуванню

способу життя, перевірка

«Всесвітнього дня здоров’я»

здоров’я студентів

Виїзний семінар з навчання

Травень

профактиву
4.

Святкування всесвітнього

Творчий ярмарок

Згрупування профспілкового
колективу

Травень

Підтримка талановитих
студентів, що вміють робити
ексклюзивні речі

5.

Загальноакадемічне

Травень

змагання «Бетономішалка»

Згрупування студентських
колективів з
інститутів/факультетів
академії, розвиток в них
навичок швидкого прийняття
рішень, роботи в команді,
відповідальності

6.

Турнір з інтелектуальних

травень

ігор
9.

Вечірка

Інтелектуальний розвиток
студентів

Липень

«Випуск в літо»

Святкування завершення
навчального року,
завершення навчання в
академії
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1
2
11. Урочиста посвята

3
1 вересня

4
Початкова адаптація

першокурсників в студенти

першокурсників до

ОДАБА

студентського життя

12. Вечірка для першокурсників

Вересень

«День першокурсника»

Святкування вступу до
академії, проведення
знайомств між
першокурсниками для
швидшої адаптації

13. Пошук талантів в ОДАБА

Вересень

Підтримка та пошук
талановитих першокурсників

14. Спортивно-розвиваюча гра

Вересень

«Бетономішалка»

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

15. Загальноакадемічний квест

2 грудня

«Квест ОДАБА»

Ознайомлення з історією
академії, створення
патріотичного відношення до
Академії

16. Творчий ярмарок

Жовтень

Підтримка талановитих
студентів ,що вміють робити
ексклюзивні речі своїми
руками

18

Фестиваль студентської

Листопад

Демонстрація талантів

самодіяльності

інститутів та факультетів

«Студентська осінь ОДАБА

академії, розвиток та

2017»

підтримка таланту студентів
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1
2
19. Святкування Міжнародного
дня студента

3
16
листопада

4
Святкування міжнародного
дня студента, проведення
знайомств між студентами
для швидшої адаптації та
легшої роботи під час
навчальних буднів

20. Новорічні заходи для

19 грудня

Популяризація святкування

студентів, викладачів,

Дня святого Миколая,

співробітників та їх дітей

початок святкування
новорічних свят, вручення
подарунків студентським
сім’ям, в яких є діти

21

Походи то Одеського
національного академічного

На протязі

Духовний розвиток студентів

року

театру опери та балету
В спартакіаді ОДАБА, яка була проведена по 10-ти видах спорту,
прийняло участь 42 % студентів.
Результати спартакіади:
1 місце – Інженерно-будівельний інститут (ІБІ);
2 місце – Будівельно-технологічний інститут (БТІ);
3 місце – факультет Гідротехнічного та транспортного будівництва (ф-т
ГТБ);
4 місце – факультет Економіки та управління в будівництві (ЕкУБ);
5 місце – Архітектурно-художній інститут (АХІ);
6 місце – інститут Інженерно-экологічних систем (ІІЕС).
Проведена спартакіада серед першокурсників по чотирьох видах спорту,
в якій прийняло участь понад 70% студентів на предмет залучення
тренувань в групах спортивного вдосконалення.
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їх до

Для

професорсько-викладацького

складу

академії

організовані

і

функціонують наступні спортивні команди:
– волейбол (вик.Рябих С.М.);
– шейпінг (вик.Воропаєва О.М.);
– шахи (доц. Калінін О.О.);
– баскетбол (доц. Ісаєв В. Ф.);
– футбол (ст.вик.Куцак В.М.);
– лікувальна фізкультура (ст.вик. Борденюк А.І.).
Колективом кафедри були організовані та проведені наступні спортивні
заходи:
– Спортивні турніри на Кубок ректора ОДАБА і на Кубок профспілки
ОДАБА із трьох видів спорту;
– Баскетбольні і волейбольні турніри серед абітурієнтів присвячені «Дню
відкритих дверей ОДАБА» - 2 рази;
– Шахові турніри з командами журналістів м. Одеси та збірною командою
школярів м. Одеси;
– Шахові

турніри

присвячені

памяті

голови

профкому

ОДАБА

Щербини С.М.;
– День

спорту

факультетів

академії

(змагання

студентів

проти

викладачів);
– Футбольні турніри ветеранської команди ОДАБА.
Кафедра

фізичного

виховання

активно

співпрацює

з

різними

спортивними федераціями м. Одеси та України .
В цьому році на спортивній базі академії відбулися Всеукраїнські
змагання з волейболу серед студентів і курсантів вищих навчальних закладів
України «Одеське літо».
В обласній Спартакіаді ВНЗ м. Одеси 2016-2017 навчального року
академія посіла 3 місце.
Студенти академії прийняли участь в 22-х видах програми Спартакіади.
Призерами Спартакіади стали:
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– Боротьба самбо - 3 місце;
– Плавання - 3 місце;
– Боротьба дзю-до - 3 місце;
– Баскетбол (дівчата) - 3 місце.
Володарями срібних нагород, віце-чемпіонами Спартакіади стали
наступні команди:
– Боротьба вільна і греко - римська - 2 місце;
– Баскетбол (юнаки) - 2 місце;
– Регбі - 7 (дівчата) - 2 місце;
Гордістю нашої академії, Чемпіонами Спартакіади 2016 -2017 навч.року
стали два колективи:
– збірна з бадмінтону;
– збірна з регбі-7(юнаки).
Студенти ОДАБА в складі збірних області прийняли участь в Універсіаді
України 2017 р., де зайняли 1 місце серед 118 ВНЗ 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 ОДАБА 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.
Досягнення студентів нашої академії на Чемпіонатах України:
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– Герасимов Вадим зайняв 3 місце в чемпіонаті України з бадмінтону.
– Аліференко Михайло зайняв 2 місце в чемпіонаті України зі швидких
шахів.
– Моїсеєв Олександр чемпіон України з гандболу в складі команди
«Портовик» м.Южне.
Також немалим досягненням вважаємо включення до складу збірних
команд України студентів академії, а саме:
1. Бойчук Сергій – веслування;
2. Крижановська Анастасія – регбі - 7;
3. Тарасова Анна – регбі - 7;
4. Матківський Денис – регбі - 7;
5. Щур Віталій – регбі – 7.
Також наші студенти беруть участь у Чемпіонатах Європи.
5. Міжнародна діяльність
Протягом 2017 року академія брала участь в різних наукових і освітніх
проектах. Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових
зарубіжних відрядженнях у 2017 році становить 27 осіб (рис.25).
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Рис.25. Кількість викладачів, направлених
увідрядження за кордон
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З 27 викладачів 16 співробітників пройшли стажування та п'ятеро
виїжджали для викладацької діяльності за кордон (рис.26).
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Рис.26. Кількість викладачів направлених на
стажування
З 22 студентів 5 проходять навчання (рис.27) і 17 пройшли стажування
(рис.28) в зарубіжних навчальних закладах (рис.28).
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Рис.27. Кількість студентів, направлених на навчання
у закордонні навчальні заклади
55

60

54

50
37

40
30

30

20

17

10
0
2014

2015

2016

2017

Рис.28. Кількість студентів, які пройшли стажування
в зарубіжних організаціях та установах
За минулий рік академія прийняла у себе 13 іноземних викладачів і
фахівців в рамках роботи наукових, науково-методичних конференцій та
короткострокових візитів в рамках міжнародних програм, направлених на
встановлення та розвиток співпраці (рис.29).
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Рис.29. Кількість іноземних лекторів і науковців, які
брали участь в навчальному процесі академії
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Результатом такої співпраці стали організовані та проведені спільно з
Університетом Північ (University North, Хорватія) XXI науково-методична
конференція «Управління якістю навчальних закладів», яка проходила в Одесі в
квітні 2017 року, а також міжнародна конференція «MATRIB 2017: materials,
trybology, recycling », яка відбулася в червні 2017 року у Республіці Хорватія.
В рамках проекту Erasmus + (КА1) два студента академії пройшли
навчання у весняному семестрі в Університеті Північ (University North,
Хорватія). Крім того, два співробітника академії брали участь у навчальній та
адміністративній програмі мобільності в Університеті Північ (University North,
Хорватія) в березні та червні 2017 року.
2 студента проходять навчання у Вищій Архітектурної школі міста
Марсель (Франція) за програмою магістр з отриманням дипломів двох країн.
У лютому 2017 року академією спільно із зарубіжними партнерами були
підготовлені і подані на конкурс 8 заявок в рамках різних грантових програм, з
них 6 проектів отримали фінансування на реалізацію:
– 4 проекти в рамках програми ЄС Erasmus + (КА1 - мобільність
персоналу і студентів) з:
– Технологічно-освітнім інститутом в Афінах (TEI of Athens, Греція),
– Політехнікою в Пожезі (Polytechnicin Pozega, Хорватія),
– Університетом Північ (University North, Хорватія),
– Вищої Державної Школою Броніслава Маркевича Технології та
Економіки в Ярославлі (Bronislaw Markiewicz State Higher School of
Technology and Economicsin Jaroslaw, Польща);
– 3 проекти в рамках програми Мевлана з боку Турецької Республіки
(Mevlana Exchange Programe) з університетами:
– Акденіз (Akdeniz University),
– Памуккале (Pamukkale University).
В рамках даної програми 2 студенти навчаються в Університеті
Памуккале осінній семестр 2017-2018 навчального року.
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Всього в 2017 році академія приймала участь в 11 різних проектах
(рис.30).
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Рис.30. Кількість розробок і проектів, які
виконуються спільно із зарубіжними партнерами
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міжнародного відділу двома мовами (російською та англійською), а також
наповнюються актуальною інформацією сторінки відділу в соціальних мережах
Facebook. Для студентів і викладачів академії були проведені презентації по
ознайомленню із стипендіальними програмами США, а також мультимедійні
презентації про нашу академії в Університеті Північ.
В рамках програми «Lingva.ua» надана можливість всім бажаючим
викладачам пройти он-лайн вивчення англійської мови.
У 2017 - 2018 навчальному році в академію вступили на різні курси і
форми навчання 100 іноземців з 15 країн, з них:
- 55 студентів на денну контрактну форму навчання на 1 курс;
- 28 студентів на контрактну форму навчання до магістратури;
- 4 студента за квотою МОН України на бюджетну форму навчання;
- 12 студента на заочну форму навчання.
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Динаміка вступу в академію та випуску іноземних студентів наведена на
рис.31.
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Рис.31. Динаміка вступу та випуску іноземних студентів
Розподіл іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання по
інститутах і факультетах наведений на рис.32.
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Рис.32. Розподіл іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання по
інститутах і факультетах
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За бюджетною формою навчання на сьогоднішній день навчаються 15
іноземців.
Розподіл іноземних студентів по інститутах, факультетах в 2017-2018
навчальному році:
− Архітектурно-художній інститут - 151 особа,
− Інженерно-будівельний інститут - 80 осіб,
− факультет Економіки і управління в будівництві - 12 осіб,
− Інститут інженерно-екологічних систем - 8 осіб,
− Факультет Гідротехнічного та транспортного будівництва - 6 осіб,
− Будівельно-технологічний інститут - 2 особи.
На графіку, рис.33, показано порівняння чисельності контингенту
іноземних студентів по інститутах, факультетах за останні три роки
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Рис.33. Динаміка контингенту іноземних студентів по інститутах, факультетах
На жаль кількість іноземних студентів з кожним роком зменшується.
Динаміка набору і контингент іноземних громадян за 2015- 2018 роки показує,
що за останні три роки кількість іноземних студентів значно знизилося і в
минулому році склала 329 осіб замість 478 в 2015-2016.
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Таблиця 11
Рік

Набір

Контингент

Кількість
країн

Всього 93, в т.ч.:
– 1 курс бакалавр – 39;
2015

– 1 курс магістр – 41;

478

18

360

15

329

15

– підготовче відділення – 11;
– аспіранти – 2.
Всього 88, в т.ч.:
– 1 курс бакалавр – 26;
2016

– 1 курс магістр – 49;
– підготовче відділення- 12;
– аспірант – 1.
Всього 100, в т.ч.:
– 1 курс бакалавр – 60;

2017

– 1 курс магістр – 40;
– підготовче відділенння – 44;
– аспірант – 0.

Станом на 29 грудня 2017 року загальний контингент іноземних
громадян, які навчаються в академії, становить 329 осіб з 18 країн, серед них:
−

за денною формою навчання - 256 осіб;

−

на заочній формі навчання - 29 осіб;

−

на підготовчому відділенні - 44 осіб;

−

аспірантів - 3 особи.

У 2017-2018 навчальному році укладено 6 нових договорів про надання
освітніх послуг з посередниками з Туреччини, Марокко, Єгипту, Китаю і ін.
Всього з академією співпрацює 12 фірм-контактерів. Для більш ефективної
роботи з фірмами-контрактерами розроблена система знижок, що залежить від
кількості вступників.
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Перекладено іноземною мовою (турецька, туркменська, російська,
англійська та французька) рекламні буклети академії за всіма спеціальностями і
спеціалізаціями. Вони розміщені в групі на Facebook та на сайті академії.
Створені земляцтва іноземних студентів по таким країнам, як Марокко,
Туреччина, Туркменістан. Призначені куратори цих земляцтв з числа
викладачів кафедри мовної підготовки та лідери з числа іноземних студентів.

6. Високоефективний і стійкий фінансово-економічний стан
Фінансова діяльність академії в 2017 році була спрямована на подальший
розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази академії, поліпшення
навчально-виховної роботи у рамках Програми розвитку академії на період
2009-2020 років.
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 133,1 млн. грн., у тому числі:
– 83,1 млн. грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету;
– 50,0 млн. грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
Залишок коштів на рахунках академії станом на 1 січня 2017 року складав
12,6 млн. гривен.
Об'єм асигнувань загального фонду бюджету збільшився в 2017 році в
порівнянні з 2016 роком на 31%, 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 2017 рік складає 29,66
млн. грн., або 70% від загального обсягу надходжень спеціального фонду,
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– надходження за мешкання у гуртожитках академії, загальна сума якого за
2017 рік складає 9,22 млн. грн., або 22% 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
48% від загальної суми отриманих доходів), Інженерно-будівельному інституті
– 4,9 млн. грн. та на факультеті економіки і управління у будівництві – 3,5 млн.
грн.
Менше всього надійшло доходів від навчання студентів-контрактників
Будівельно-технологічного інституту – 0,7 млн. грн.
Отримано благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб на
загальну суму 743 тис. грн.
Таблиця 12

Показники бюджету академії за 2016-2017 роки
№
з.п.
1

тис. грн.

Показник

2016 рік

2017 рік

2

3

4

Надходження
1

Надходження по загальному фонду, всього

63866,86

83073,60

2

Надходження по спеціальному фонду, всього
за джерелами фінансування
- платне навчання
- надання в оренду приміщень
- кошти, отримані від господарської діяльності

39745,96

42372,23

28280,26
474,85
8291,32

29662,05
261,39
9223,72

2699,53

3225,07

Загальний обсяг фінансування (загального і спеціального фондів)
Співвідношення фінансування загального фонду до загальної суми
всіх надходжень у %
Видатки

103612,82

125445,83

61,64

66,23

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Загальний державний фонд, всього

63866,86

83046,45

Заробітна плата і нарахування на з/плату

41372,75

62691,91

Комунальні витрати

4348,31

3826,15

Стипендія

16918,02

15073,72

-

-

Інші витрати

1227,78

1454,67

5

Спеціальний фонд академії, всього

38462,55

44119,60

5.1

Заробітна плата і нарахування на з/плату

24926,55

32002,52

5.2

Комунальні витрати

5963,05

5679,01

2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1

- кошти отримані від діяльності НДЧ

Капітальний та поточний ремонт
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1

2

5.3

Капітальний та поточний ремонт

5.4

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

6

3

4

250,5

530,0

7322,45

5908,07

1125,3

743,0

Нижче на діаграмах наведена структура витрат коштів загального фонду
(рис.34) та коштів спеціального фонду (рис.35).
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Рис.34. Структура витрат коштів загального фонду
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Рис.35. Структура витрат коштів спеціального фонду
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Отримані у 2017 році асигнування загального фонду були спрямовані на:
– виплату заробітної плати – 75,5%,
– стипендії – 18,1%
– на оплату комунальних послуг – 4,6%,
– матеріальне забезпечення пільгової категорії студентів – 1,8%.
Доходи спеціального фонду у 2017 році були витрачені на:
– виплату заробітної плати – 72,5%,
– на оплату комунальних послуг – 12,9%,
– придбання матеріалів, капітальний ремонт – 1,2%,
– інше – 13,4%.
Розрахунки з державним та місцевим бюджетами, установами та
організаціями, здійснюються своєчасно, у повному обсязі,в межах отриманого
фінансування. Станом на 28.12.2017 р. заборгованість по розрахунках відсутня.
7. Господарська робота
У 2017 році службами АГЧ, а так само підрядними організаціями було
виконано ряд робіт для поліпшення умов експлуатації будівель і споруд
академії.
Згідно договорів з підрядниками були виконані поточні ремонти на суму
637,16 тис. грн., в тому числі:
– коридору 2-го поверху і сходових клітин навчального корпусу №2
(старий навчальний корпус) на суму 199,96 тис. грн;
– частини

коридору

підвалу

і

сходових

майданчиків

головного

навчального корпусу на суму 52,54 тис. грн.;
– покрівлі навчально-лабораторного корпусу (З) на суму 73,25 тис. грн.;
– покрівлі навчально-лабораторного корпусу ГС на суму 62,21 тис. грн.;
– покрівлі навчально-лабораторного корпусу СТ ліва прибудова на суму
111,38 тис. грн.;
– майстерні ліплення кафедри образотворчого мистецтва на суму 137,81
тис. грн.
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Підрядною організацією проведена гідродинамічна чистка каналізації в
гуртожитках №6, №7, у дворі АГЧ, у корпусу №5, у лабораторії ЖБК, уздовж
корпусу ІІЕС, в цілому прочищено 290 п.м. каналізації на суму 95,41 тис. грн.
Стройгруппою АГЧ для виконання робіт було закуплено матеріалів на
суму 428,43 тис. грн. Основні з виконаних робіт:
– корпус АХІ: ауд.403, 5-й поверх, заміна стекол, малярні, паркетні
роботи, ремонт підвісних стель, ремонт укосів в бібліотеці;
– корпус ІІЕС: сходова клітина, ауд.201, 421, хол 7 поверху;
– головний корпус: 3-й поверх, санвузли, стеля підвалу, ліві сходи;
– навчальний корпус №2 (старий навчальний корпус): санузли, зміна
віконних

блоків,

улаштування

відкосів,

штукатурні,

малярні

і

облицювальні роботи, ремонт покрівлі;
– корпус кафедри образотворчого мистецтва: ремонт фасаду, ремонт
м'якої покрівлі, ремонт підвісної стелі, ремонт водостічних труб;
– корпус ГС: ганок, кафедра ОФ, ремонт укосів, малярні роботи, заміна
стекол, ремонт облицювання підлоги;
– корпус №5, кафедра Будівельної механіки - ремонтні роботи, ремонт
паркетних підлог, ремонт туалетів;
– корпус АГЧ - ремонт покрівлі рулонної;
– гуртожиток №2: заміна стекол, ремонт водостічних стояків, ремонт
місць загального користування малого крила (п'ять туалетів, п'ять
кухонь, п'ять умивальних кімнат);
– гуртожиток №4: ремонт покрівлі, душових;
– гуртожиток №6 - заміна скла;
– гуртожиток №7 - заміна скла.
У корпусах та гуртожитках академії виконано заміну шибок загальною
площею 305,64 кв.м., з них в гуртожитку було замінено стекол загальною
площею 195,4 кв.м.
Відділом головного механіка для виконання робіт було закуплено
матеріалів на суму 258,95 тис. грн. Основні з виконаних робіт:
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– корпус АХІ: виконана повна заміна виходу та повернення трубопроводу
по всьому периметру підвалу і часткова заміна 16 стояків опалення
(міжповерхове перекриття подвал - перший поверх);
– головний корпус: ремонт санвузлів, заміна зливних бачків;
– корпус кафедри образотворчого мистецтва - ремонт санвузлів;
– гуртожитки №2 і №4 - ремонт стояків опалення;
– гуртожиток №6: ремонт бойлера, ремонт системи опалення на горищі.
Зроблені реставраційні роботи на теплопунктах. Теплопункти передані
актами Одеським тепломережам.
Навчально-виробничими мастернями виготовлени і встановлені:
– корпус АХІ: зал захистів - шафа вбудований, метал. дверний блок
2,2х1,5; 3-й поверх - 11 дверних блоків;
– головний корпус: - ауд.360 - 3 столи і трибуна; дверні дерев'яні блоки ауд.31, ауд.126, ауд.156, ауд.311, ауд.338; ауд.238 - ремонт парт із
заміною стільниць;
– корпус ІІЕС: ауд.807 - 8 парт, 8 лавок;
– корпус СТІ: ауд.214 - 10 комп'ютерних столів, 2 столи для викладачів, 4
столи довгою 2м, трибуна; ауд.221 - 18 парт дл. 2м і 18 лавок зі
спинками дл. 2м;
– корпус №5, кафедра Будівельної механіки - шафа в кабінеті завідувача
кафедри, шафа в викладацькій;
– гуртожиток №3: прекриті приямки, ведуться роботи по виготовленню 7ми лавок і 5-ти урн.
Відділом головного енергетика для виконання робіт було закуплено
матеріалів на суму 460,85 тис. грн. Основні з виконаних робіт:
– заміна щитових в корпусі АХІ;
– заміна проводки в головному корпусі (ліве крило);
– заміна проводки в головному корпусі (старий навчальний корпус);
– заміна ламп освітлення і проводки в корпусі ІГБЦІ;
– заміна світильників на світлодіодні в гуртожитках.
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У 2017 році для виконання робіт службами АГЧ було закуплено товарів і
матеріалів на суму 1 945 915,9 грн. (Табліця 13), і отримано послуг на суму 1
398 211,74 грн. (Табліця 14).
Таблиця 13
№
з.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменуваня закупівлі

Обсяг закупівлі, грн

Автомобільні запчастини
Бензин А-92, ДП.
Будівельні матеріали
Віконні блоки з ПВХ
Господарчі товари
Електричні матеріали, лампи. Стартери. Дрот.
Світильники
Марки
Матеріали для меблів. Дошка столярна. Конструкційні
матеріали
Продукты харчування
Санітарно-технічні матеріали
Склопакет, металопластикові конструкції. Скло віконне
Всього

78 432,80
62 189,40
428 426,08
132 039,87
50 146,20
460 853,32
12 000,00
256 747,80
105 807,89
258 947,55
100 324,99
1 945 915,90

Таблиця 14
№
з.п.
1

Найменуваня послуги

Вартість послуги, грн
142 887,50

3

Вивезення побутових відходів
Дератизація и дезинсекція. Прання (обробка білизни).
Просмаження матраців
Інтернет

4

Гідродинамічна чистка каналізаційних мереж

95 410,40

5

Перевірка сигналізаторів. Технічне обслуговування
газоспоживного обладнання

105 136,97

6

Послуги пожежної та рятувальної служб. Перевірка та
випробування пожежного обладнання

114 323,92

2

7
8
9
10

Поточный ремонт приміщень та кровель
Страхування транспортних засобів, водіїв та
добровільних пожежених дружин
Телекомунікаційні послуги
Технічне обслуговування лифтів
Всього
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95 784,96
48 000,00

637 158,60
16 736,99
60 000,00
82 772,40

1 398 211,74 грн.

Спонсорська

допомога

на

розвиток

матеріально-технічної

бази

гуртожитків становила 550 тис. грн. За ці гроші були закуплені:
– нові ліжка та матраци для гуртожитку №4 -50 шт., та гуртожитку №6 70 шт. на суму 120 тис. грн.;
– світлодіодні прожектори (10 шт.) для гуртожитку №7 на суму 6,7 тис.
грн.;
– насоси для системи опалення на суму 35,0 тис. грн.;
– чотири непрямих бойлера по 300 літрів для гуртожитків №2 і №4 на
суму 83,0 тис. грн.;
– світлодіодні лампи і світильники на суму 101,0 тис. грн.;
– 51 газова плита для гуртожитків №2 - 30 шт., для гуртожитку №3 - 15
шт., для гуртожитку №4 - 6 шт. на суму 67,0 тис. грн.;
– лінолеум для спортзалу гуртожитку №2 на суму 17,0 тис. грн.;
– сантехнічних матеріалів для ремонту душових гуртожитку №2 на суму
20,0 тис. грн.;
– конструктивних матеріалів (лист, куточок, труба) для закриття приямків
і виготовлення лавок і урн для гуртожитку №3 на суму 44,0 тис. грн.;
– закупівля склотканини і утеплювача для теплотраси вздовж гуртожитку
№4 на суму 16,0 тис. грн.
Енергозбереження
У 2016 році Вченою радою академії було затверджено Програму
підвищення енергоефективності на 2016-2020 роки.
Основною метою програми на даному етапі є підготовка академії до
реалізації заходів з енергоефективності та забезпечення відповідності об’єктів
академії класу енергоефективності А.
В червні 2017 р. Вченою радою розглянуто питання виконання програми
енергоефективності. Виділено позитивні і негативні моменти в реалізації.
Постійно проводиться робота з компаніями та фірмами, які професійно
займаються питанням термомодернізації будівель. У 2017 році проведено
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лекції, семінари, практичні заняття для викладачів і студентів провідними
фахівцями зарубіжних компаній і вітчизняних організацій: IWO, Danfoss,
HERZ, Viessmann, KANN, Buderus, Vaillant, Devi, Rehau та ін.
Щорічно провідними компаніями проводяться Міжнародні конкурси
дипломних проектів із застосуванням енергозберігаючих технологій.
У 2017 році організовано проведення міжнародних конкурсів, в яких
розроблюються сучасні підходи в питаннях підвищення енергоефективності.
Конкурси проводять провідні фірми Європи, а саме: Danfoss, HERZ, KANN.
Основні питання, які вирішується – це створення лізингових програм і
спільних програм з реалізації проектів академії, а саме: санація корпусів
академії, будівництво енергоцентру академії, створення геліомайданчиків для
виробництва електропостачання.
Підготовлено та надано матеріали для участі в програмі «Модельні
проекти з комплексної енергозберігаючої санації житлових багатоповерхових
будинків України» (програма Німеччині) мета яких: отримання грандів для
санації гуртожитків.
Підготовлено та надано матеріали для участі в програмі «Фінансування
демонстраційних проектів у секторі опалення в Україні».
Надано матеріали до участі в програмі «Східно-європейське партнерство
з енергоефективності та екології - Е5П».
Представлено матеріали на розгляд Північної екологічної фінансової
корпорації з пропозицією щодо довгострокового співробітництва в реалізації
проектів термомодернізації академії.
Направлено
будівництва

та

матеріали

до

Міністерства

житлово-комунального

регіонального

господарства

України

розвитку,
з

метою

включення проектів академії в програму «Про підписання меморандуму про
спільні наміри уряду України і уряду Німеччини щодо не пов’язаного
фінансового кредиту на підвищення енергоефективності» № 276-Р.
Направлено матеріали до Міністерства фінансів України та Міністерства
освіти і науки України для участі в проекті «Вища освіта. Енергоефективність
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та сталий розвиток», оргаізованого Україною та Європейським інвестиційним
банком.
У січні 2017 року було проведено енергетичне обстеження корпусів
гуртожитків № 2, 4, 6. Результат обстеження показав, що на сьогоднішній день
ми маємо по об'єктах академії клас енергоефективності F. Втрати теплової
енергії в цих корпусах становлять 35-40% від споживаної.
Отримані

матеріали

з

енергозбереження

використовуються

в

навчальному процесі. Студенти нашої академії систематично займають призові
місця в конкурсах і нагороджуються грамотами та призами. В 2017 році
12 студентів отримали такі нагороди. Окремо можна відзначити лідерів
конкурсів

з

цих

питань

серед

викладачів,

а

саме:

Афтанюк

В.В.,

Бандуркин С.К., Елькін Ю.Г.

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 розділам Колективного
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.
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