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ВИСНОВКИ 

експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитаційної 

експертизи за освітньою програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» 

(спеціальність 073 «Менеджмент») за першим (бакалаврським) рівнем у 

Донбаській національній академії будівництва і архітектури 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах», згідно наказу Міністерства освіти і 
науки України від 18.06.2018 р. №1333-л «Про проведення акредитаційної 

експертизи» первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» зі 
спеціальності 073 Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем у Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури у період з 25 червня по 27 червня 

2018 року проводила експертна комісія у складі: 

 
голови комісії– Бікулова Даміра Тагіровича, завідувача кафедри бізнес-

адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності Запорізького національного університету, 
доктора наук з державного управління, доцента; 

члена комісії– Карлової Олени Анатоліївни, професора кафедри 

менеджменту Української інженерної педагогічної 

академії (м. Харків), доктора економічних наук, 
професора. 

 

Експертна комісія розглянула подану Донбаською національною академією 
будівництва і архітектури акредитаційну справу і провела експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу освіти 

державним вимогам щодо можливості підготовки здобувачів вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 «Менеджмент»).  

Висновки зроблено на підставі відомостей, що отримані безпосередньо під 
час роботи в академії на основі вивчення відповідних документів, що 

регламентують діяльність Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури, навчально-методичної та іншої документації, спілкування з 

керівництвом, науково-педагогічними працівниками випускової кафедри 
менеджменту, студентами, що здобувають освіту за першим (бакалаврським) 

рівнем, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному господарстві» (спеціальністю 073 «Менеджмент»), а 
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також проведення контрольних вимірів знань у період з 25 по 27 червня 2018 

року включно. Перевірено достовірність інформації, поданої до МОН України 

навчальним закладом разом із заявою про акредитацію; відповідність 
установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, 

навчально-методичного, наукового та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності державним акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) рівнем. За результатами проведеної роботи комісія 
встановила наступне: 

 

1. Загальна характеристика Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури 

Повна назва – Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

(ДонНАБА).  

Юридична адреса академії: 84333, Україна, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), буд. 14; тел/факс (06264) 6-19-99. 

Офіційний веб-сайт Академії: http://donnaba.edu.ua, e-mail: 

akademiya.donnaba@gmail.com, admin@donnaba.edu.ua. 
Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА) як 

самостійний заклад вищої освіти була заснована у 1972 році, коли у м.Макіївці 

Донецької області був відкритий Макіївський інженерно-будівельний інститут 

(МІБІ). Підготовку фахівців будівельної галузі викладачі Академії здійснювали і 
до цієї дати, починаючи з 1947 року, але тоді освітній процес відбувався при 

гірничому факультеті Донецького індустріального інституту (з 1960 року – 

Донецького політехнічного інституту). 
У 1993 році Макіївський інженерно-будівельний інститут перейменовано на 

Донбаський інженерно-будівельний інститут (рішення колегії Міністерства освіти 

України, протокол №12/02 від 23.06.1993 р.), а у 1994 році – на Донбаську 

державну академію будівництва і архітектури (постанова Кабінету Міністрів 
України №592 від 29.08.1994 р.). У 2004 році Академії надано статус національної 

(указ Президента України №470 від 21 серпня 2004 р.). 

У грудні 2014 року через збройний конфлікт на сході України Донбаська 
національна академія будівництва і архітектури наказом Міністерства освіти і 

науки України №1416 від 01.12.2014 р. була переміщена з м.Макіївки до 

м.Краматорська. З цього моменту Академія проводить свою освітню діяльність як 

переміщений заклад вищої освіти згідно з Законом України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових 

установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження». 

Академія є провідним вищим навчальним закладом будівельного профілю у 

Східній Україні. З моменту заснування у 1972 році як Макіївського інженерно-

будівельного інституту, в стінах Академії було підготовлено більше 25 тисяч 
висококваліфікованих інженерів-будівельників різного профілю. 

За час свого існування Академія безперервно розвивалась, зростав її 

науковий, освітній та виробничий потенціал. ДонНАБА одержала визнання не 
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тільки в Україні, а й далеко за її межами. Активно тривав процес інтеграції 

Академії до європейського освітнього простору.   
Викладачі та студенти ДонНАБА, які вирішили залишитись в системі 

освіти України, переїхали на територію, підконтрольну українській владі – до 

м.Краматорська. 1 грудня 2014 року, коли Міністерство освіти і науки України 

видало наказ про переміщення, стало другим днем народження ДонНАБА. 
Незважаючи на низку проблем, професорсько-викладацький склад ДонНАБА 

продовжив свою освітню та наукову діяльність на новому місці. За короткий час 

вдалося зробити, здавалося б, неможливе – зберегти Академію в українському 

правовому полі та налагодити нормальний навчальний процес. По суті, на новому 
місці був створений новий навчальний заклад. 

Сьогодні Академія здійснює підготовку фахівців за 7 спеціальностями та 15 

спеціалізаціями (освітніми програмами) ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації згідно з 
ліцензією МОН України серія АЕ №636057 від 24.02.2015 р. (переоформлено на 

безстрокову Наказом МОН України від 28.07.2017 р. за №162-л). Загальний 

ліцензований обсяг ДонНАБА (без врахування ОКР «спеціаліст», останній 

прийом на який відбувся у 2016 році) складає 2855 осіб на рік. 
Експертна комісія перевірила оригінали і констатує наявність в ДонНАБА 

всіх установчих і реєстраційних документів, в тому числі: 

1. Ліцензія: серії АЕ №636057 від 24 лютого 2015 р., виданої на підставі 

рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол №110 (наказ МОН 

України від 15.07.2014 р. №2642 л. 

2. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (https://mon.gov.ua/ 
storage/ app/media/pravo-diyalnosti/donbaska-nacz-akadem-bud-arxitekt.pdf).  

3. Статут Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 

погоджений загальними зборами трудового колективу від 04 березня 2015 р. 

(протокол №3 від 04.03.2015 р.) та затверджений наказом Міністерством освіти і 

науки України №293 від 21 березня 2016 р. 

4. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України від 06.01.2015 р.  
5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. Донбаська національна академія 

будівництва і архітектури від 19.07.2017 р.  
6. Сертифікат про акредитацію НД-ІІ, № 0597001, виданий 31 жовтня 2017 

року, відповідно до рішення АК від 26 квітня 2017 р., протокол № 125 (наказ 

МОН України від 27.04.2017 р. № 658). Термін дії сертифіката до 01.07.2022 р. 
7. Документи, що засвідчують відповідність санітарно-технічного стану 

приміщень, які використовуються при проведенні освітньої діяльності ДонНАБА.   
8. Документи, що засвідчують право передачі нерухомого майна у 

м.Краматорську. 
Зараз в переміщеній Академії навчається близько 600 студентів, з яких 

близько 420 – денної та 180 – заочної форми навчання. 

До складу ДонНАБА (м. Краматорськ) входять п’ять факультетів: 
будівельний, архітектурний, механічний, економіко-гуманітарний і факультет 

міського господарства та охорони навколишнього середовища. Факультети  

https://mon.gov.ua/%20storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/donbaska-nacz-akadem-bud-arxitekt.pdf
https://mon.gov.ua/%20storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/donbaska-nacz-akadem-bud-arxitekt.pdf
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об’єднують 15 кафедр, вже найближчим часом у зв’язку із розвитком Академії 

планується відкриття ще двох кафедр. Відокремленим структурним підрозділом 

ДонНАБА є Дружківський житлово-комунальний коледж. 
Очолює Донбаську національну академію будівництва і архітектури доктор 

технічних наук, професор Кравець Василь Анатолійович на підставі наказу 

Міністерства освіти і науки України №199-к від 05.06.2015 р.  
Кравець В.А. – випускник Донецького політехнічного інституту1978 року, 

за кваліфікацією – інженера хіміка-технолога. Працював з 1978 р. – 1981 р. 

інженером-наладчиком Всесоюзної Коксохімстанції (м. Харьків). У період з 

1981 р.-1991 р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, 
науковим співробітником Донецького філіалу ВНДПІ чорметенергоочистка. У 

1991 р.-1993 р. працював доцентом Донецького політехничного інституту. З 

1993 р. по 1996 р. працював завідуючим лабораторією Українського наукового 

центру технічної екології. У період з 1996 р. по 2014 р. був докторантом в 
ДонНАБА та працював в Донбаській національній академії будівництва і 

архітектури на посадах доцента, професора, завідуючого кафедрою. З грудня 2014 

р. виконував обов’язки ректора Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури на підставі наказу МОН України від 01.12.2014 р. № 608-к. З червня 

2015 р. призначено на посаду ректора Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури на підставі Наказу МОН України №199-к від 

05.06.2015 р. Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць. 
Головним завданням Академії є провадження освітньої діяльності та 

здійснення підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-

професійними програмами на таких рівнях вищої освіти, як: перший 
(бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою 

для присудження відповідного ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр. 
Високий рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи 

забезпечується високопрофесійним професорсько-викладацьким складом 

Академії. Підготовку фахівців здійснюють 80 науково-педагогічних працівників, 
з яких 45 штатних та 35 – за сумісництвом (17 – за внутрішнім сумісництвом); 4 – 

доктори наук, професори; 47 – доценти, кандидати наук; 29 – старші викладачі та 

асистенти. 

За період своєї діяльності у м. Краматорську викладачі Академії захистили 
3 кандидатські дисертації, ще 5 осіб вступили до очної аспірантури за цільовим 

призначенням при інших українських вишах. 

Науково-педагогічний склад академії систематично проходить підвищення 
кваліфікації в провідних навчальних закладах України, інститутах НАН України 

та за кордоном.  

З метою розвитку й підтримки громадського руху, наукових досліджень та 

історичного краєзнавства, спрямованого на відродження духовності, історичної 
пам’яті, формування любові до рідного краю, патріотизму, поваги до людини, 

відповідальності та збереження історико-культурного надбання у лютому 2016 р. 

створена Громадська організація – «ДонНАБА - клуб». 
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Основні показники розвитку академії наведено у таблицях 1.1, 1.2. 

 

Таблиця 1.1. 
Загальна характеристика 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

(м. Краматорськ) 

 
№ 
п/п 

Показники діяльності Кількісні 
параметри 

1 Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 4675 

 

- молодший спеціаліст* - 

- бакалавр 2310 

- спеціаліст 1820 

- магістр 545 

2 Кількість студентів, разом 579 

у т.ч. за формами навчання:  

- денна 412 

- вечірня - 

- заочна 167 

3 Кількість навчальних груп 75 

4 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців, разом: 

7 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- молодшого спеціаліста* - 

- бакалавра 7 

- спеціаліста - 

- магістра 7 

5 Кількість кафедр, разом: 15 

з них випускових: 12 

6 Кількість факультетів, разом: 5 

7 Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 7587,4 

3 них:  

- власні 640,4 

- відокремлених структурних підрозділів 6113 

- орендовані 834 

8 Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.) 33,4 

9 Кількість посадкових місць в читальних залах 50 

10 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 50 

     *без врахування відокремлених структурних підрозділів 
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Таблиця 1.2 

 

Загальні показники розвитку 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

(м. Краматорськ) 

 
№ 

з/п 
Показник 

             Роки 

2015 2016 2017 

1 Рівень акредитації ВНЗ IV IV IV 

2 Кількість ліцензованих спеціальностей 8 8 8 

3 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 

– І рівнем* 

– ІІ рівнем 

– ІІІ рівнем 

– IV рівнем 

 

- 

7 

7 

7 

 

- 

7 

7 

7 

 

- 

7 

7 

7 

4 Контингент студентів (всього) 

– в т.ч. на денній формі навчання 

– на заочній формі навчання 

556 

423 

133 

556 

396 

160 

579 

412 

167 

5 Кількість факультетів  5 5 5 

6 Кількість кафедр  12 12 15 

7 Кількість співробітників (всього) 

– в т.ч. штатних 

– сумісників 

60 

49 

11 

72 

42 

30 

80 

45 

35 

8 Серед них: 

- докторів наук, професорів, осіб/%                       

- кандидатів наук, доцентів, осіб/%                

- старших викладачів, асистентів, осіб/%                

 

3/ 5 

31/ 51,7 

26/ 43,3 

 

3/ 4,2 

39/ 54,2 

30/ 41,6 

 

4/ 5,0 

47/ 58,7 

29/ 36,3 

9 Загальна/навчальна площа будівель, кв. м 

     в тому числі 

- власна  

- віокремлених структурних підрозділів 

- орендована  

8408,3/6767,5 

 

0/0 

7625/6113 

783,3/654,5 

8408,3/6767,5 

 

0/0 

 7625/6113 

783,3/654,5 

10546,3/7587,4 

 

1769,2/640,4 

7625/6113 

1152,1/834 

10 Загальний обсяг державного фінансування 

(тис. грн.) 

6 093,231 10 885,9 15 600,1 

11 Кількість посадкових місць у читальних 

залах 

50 50 50 

12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для 

студентів 

- у тому числі з виходом в Інтернет 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

 
* без врахування відокремлених структурних підрозділів 

 

В академії постійно проводяться заходи щодо впровадження нових 

комп’ютерних інформаційних технологій. Збільшується кількість комп’ютерних 
класів, забезпечується обладнання мультимедійними приладами, створена 

загально академічна електронна пошта, поширюється застосування он-лайн 

платформ та інтерактивних технологій навчання, розвиваються власні локальні 
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комп’ютерні мережі корпоративного спрямування.  

Важливими досягненнями в науковій діяльності переміщеної Академії 

стали започаткування та видання електронного науково-практичного журналу 
«Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури» (http://donnaba.edu.ua/journal/), регулярна участь викладачів Академії 

у виконанні наукових досліджень у рамках держбюджетної та госпдоговірної 
тематики. 

Одним з вагомих результатів міжнародної діяльності став захист 

03.10.2017 р. магістрантом будівельного факультету Академії Артемом 

Паращенком магістерської роботи за спеціальністю «Промислове та цивільне 
будівництво» – «CivilEngineering» за програмою подвійного диплому магістра – 

MasterDoubleDegree, що розроблена у рамках проекту RETHINK, програми 

TEMPUS.  

Захист відбувся у Політехнічному інституті міста Лейрія – IPL 
(Португалія), де попередньо у третьому семестрі магістрант Академії здійснював 

своє навчання у рамках спільного подвійного диплому IPL та ДонНАБА.  

Вагомим досягненням у навчальній роботі стала розробка у 2017 році нових 
освітніх програм, за якими Академія проводить підготовку фахівців, з 

урахуванням усіх останніх вимог законодавства та Міністерства освіти і науки 

України та необхідності інтеграції навчального процесу до європейського 

освітнього простору. ДонНАБА є одним з першопроходьців у запровадженні 
дуальної системи освіти, а її Перший проректор з фінансової та навчальної 

роботи І.В. Точонов входить до складу робочої групи МОНУ з розробки 

концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою. 
Підготовка за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент) здійснюється відповідно до ліцензованого 

обсягу прийому студентів (Ліцензія: серії АЕ №636057 від 24 лютого 2015 р., 
виданої на підставі рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол 

№110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642 л.) (переоформлено на 

безстрокову Наказом МОН України від 28.07.2017 р. за №162-л)). 
Випусковою кафедрою за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 
Менеджмент) першого (бакалаврського) рівня підготовки є кафедра 

менеджменту, яка була створена 01 лютого 2018 року. Кафедра менеджменту – 
одна з провідних кафедр Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури. 

Нині кафедру менеджменту очолює доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри Долгальова Олена Вячеславівна. 

Кафедра менеджменту налічує в своєму складі 5 науково-педагогічних 

працівників, які працюють за основним місцем роботи (100%). З них 1 доктор 
наук (20%), 1 кандидат економічних наук (20%), 1 кандидат з державного 

управління (20%), 1 науково-педагогічний працівник має вчене звання професора 

(20%), 1 – вчене звання доцента (20%), 2 асистента кафедри (40%) не мають 

наукового ступеня (один асистент працює над дисертацією на здобуття наукового 

http://donnaba.edu.ua/journal/
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ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії). Усі науково-

педагогічні працівники кафедри (100%) є визнаними професіоналами з досвідом 

управлінської, інноваційної та практичної роботи за фахом.  
Кафедрою менеджменту значна увага, як у сфері навчального процесу, так і 

у галузі науково-дослідної роботи, приділялася проблематиці та удосконаленню 

розвитку територіальної організації господарства України на регіональному рівні, 
про що свідчать участь представників кафедри і студентів у відповідних заходах 

(наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, форумах тощо), а також 

активність у публікації наукових здобутків з означеної актуальної тематики. 

Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує 
кваліфікацію шляхом навчання в аспірантурі, підготовкою дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, проходження стажування як в Україні, так і за 

кордоном. За останні три роки захищено 1 дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Впродовж 2015-2017 рр. науково-педагогічними 
працівниками кафедри опубліковано понад 130 наукових праць, серед яких понад 

50 статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях у т.ч. включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, понад 80 доповідей на конференціях. 
Підготовлено до друку 1 навчальний посібник, 1 колективна монографія.  

Кафедрою менеджменту організовуються та проводяться науково-практичні 

конференції, наукові семінари, тренінги (для абітурієнтів в Школі підготовки 

майбутнього фахівця при підготовці до вступу в ДонНАБА), у яких приймають 
участь наукові співробітники та викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти 

та студенти, фахівці у сфері управління. Функціонують студентські наукові 

гуртки.Результати наукової роботи викладачів та студентів висвітлюються на 
звітних наукових заходах Академії, а також на офіційному сайті Академії. 

Більше 95% випускників за напрямом підготовки, що акредитується, 

працевлаштовані у будівельні підприємства, у підприємства житлово-

комунального господарства, фіскальних органах, органах казначейської служби 
тощо. 

Висновок. Перевіривши наявність і достовірність документів, що 

забезпечують правові основи діяльності Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури експертна комісія зазначає, що матеріали 

самоаналізу академії щодо підготовки здобувачів за першим 

(бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» (спеціальністю 073 

Менеджмент) за структурою і змістом у цілому відповідають акредитаційним 

вимогам. Інформація, що міститься у документах і матеріалах, поданих 

Донбаською національною академією будівництва і архітектури до 

Міністерства освіти і науки України, є достовірною. 

Професорсько-викладацький склад академії, який здійснює навчально-

виховний процес, має достатній методичний, науковий та практичний 

потенціал для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальністю 073 Менеджмент). 
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Загальні відомості свідчать про наявність підстав для акредитації за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) за першим 

(бакалаврським) рівнем у Донбаській національній академії будівництва і 

архітектури. 

 

2. Формування контингенту студентів 

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент) освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється 
відповідно до встановленого ліцензованого обсягу – 70 осіб денної форми 

навчання та 70 осіб заочної форми навчання.  
Набір студентів для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться 

за умови наявності базової середньої освіти.   
Показники формування контингенту студентів за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 
(спеціальності 073 Менеджмент) освітнього ступеня «Бакалавр» представлена в 

табл. 2.1. Прийом студентів здійснюється в межах встановленого ліцензованого 

обсягу. Вступ студентів здійснюється в строки, що встановлені відповідно до 
затверджених та діючих Правил прийому до ДонНАБА.   

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. 

№1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№266» було розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки України 

акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

бакалавра та ліцензованого обсягу ДонНАБА. Відповідно до акту у 2016 році 

прийом для здобуття ступеня бакалавр здійснювався за спеціальністю 073 

Менеджмент (ліцензований обсяг – 70 осіб денної форми навчання та 70 осіб 

заочної форми навчання). 

Викладачі кафедр Академії постійно проводять агітаційну роботу на 

підприємствах та в навчальних закладах Сходу України з метою формування 
контингенту студентів. Науково-педагогічний колектив розпочинає роботу з 

цього питання одразу ж з початком нового навчального року.  

Головна відповідальність за проведення профорієнтаційної роботи 

покладається на керівництво Академії, в особі ректора, голову приймальної 
комісії та завідувачів кафедрами. Саме вони залучають весь колектив до 

профорієнтаційної діяльності, призначають осіб, що відповідають за проведення 

та результати профорієнтаційної роботи, визначають напрями, форми та методи 
роботи, порядок звітування, закріплюють кожного працівника за школами, 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами та установами 

міст Донецької області (м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Слов’янськ тощо).  
 
 



 

 

 

 

10 

Таблиця 2.1 

Показники формування контингенту студентів 

в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю  

073 «Менеджмент»за освітньою програмою 

«Менеджмент у будівництві та ЖКГ» 

 

№ Показник 
Роки   

2016 2017 

1 2 3 4 

Бакалавр 

1 
Ліцензований обсяг підготовки (денна 

форма/заочна) 
70/70 70/70 

2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 

 денна форма 

 в т.ч. за держзамовленням 

 заочна форма 

 в т.ч. за держзамовленням 

 нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою 

 таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію 

 зарахованих на пільгових умовах 

 з якими укладено договори на 

підготовку 

 

8 

5 

4 

3 

2 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

7 

5 

3 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

3 Подано заяв на одне місце за формами 

навчання: 

 денна форма 

 заочна форма 

 

 

 

0,07 

0,04 

 

 

0,07 

0,03 

4 Конкурс абітурієнтів на місця 

держзамовлення: 

 денна форма 

 заочна форма 

 

0,5 

0,33 

 

0,5 

- 

5 Кількість випускників ВНЗ І і ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на навчання на: 

 денну форму 

 заочну форму 

 

2 

2 

- 

 

1 

- 

1 

 

Інформація про проведення профорієнтаційної роботи та заходи для 

своєчасного та якісного формування контингенту студентів регулярно 

заслуховується на засіданнях кафедр, Ради факультетів та Вченої ради. 
Профорієнтаційна робота кафедрою менеджменту здійснюється за такими 

напрямами: 
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 робота із загальноосвітніми закладами Донецької області; 

 організація та проведення навчальних заходів; 

 робота з міськими та районними відділами освіти; 

 проведення ознайомчих зустрічей; 

 презентація результатів наукової роботи студентів та викладачів кафедри 

на конференціях; 

 робота з керівниками підприємств, установ та організацій; 

 реклама в транспорті; 

 реклама з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;  

 організація «Школи підготовки майбутнього фахівця» ДонНАБА. 
Викладачі кафедри менеджменту проводять профорієнтаційну роботу серед 

учнів та випускників шкіл, ліцеїв, гімназій м. Краматорька та Донецької області 

взагалі. Такі зустрічі відбуваються у формі оглядових лекцій, семінарів, тренінгів 

на яких викладачі кафедри інформують про ДонНАБА, в т.ч. про спеціальність 
073 «Менеджмент», значна увага приділяється правилам прийому на навчання, 

зокрема, складанню зовнішнього незалежного оцінювання (перелік конкурсних 

предметів). Особлива увага приділяється інформації про якісний викладацький 
склад кафедри менеджменту (як випускової кафедри), на якій працюють 5 осіб з 

них: 1 доктор наук з державного управління, 1 кандидат економічних наук, 

доцент, 1 кандидат з державного управління, старший викладач, 2 асистента; про 

рівень підвищення кваліфікації викладачів, які приймають активну участь у 
науково-дослідній роботі (публікують статті у фахових виданнях, що 

представлені в міжнародних інформаційних та науко-метричних базах даних, 

приймають участь у наукових конференціях та проходять курси підвищення 

кваліфікації, в т.ч. у країнах Європейського Союзу). 
Викладачами кафедри менеджменту розробляються навчально-тренінгові 

програми та організована «Школа підготовки майбутнього фахівця» ДонНАБА, в 

якій готують випускників загальноосвітніх шкіл м. Краматорська та Донецької 
області до професійного вибору майбутньої професії менеджера, до вступу до 

Академії та до навчання в ДонНАБА. Згідно статистичних даних перегляду 

рекламного матеріалу по «Школі підготовки майбутнього фахівця» за період у 

чотири місяці склало понад 8000 переглядів. 
Слухачі «Школи підготовки майбутнього фахівця» за час навчання 

приймали активну участь у житті та цікавих подіях Академії: олімпіади з 

англійської мови, олімпіади з української мови (зайнявши призові місця), День 
науки ДонНАБА, науково-практичної конференції, зустрічах з викладачами та 

студентами Академії тощо. 

Викладачі інформують про дисципліни, які викладаються на кафедрі та про 

наявне методичне забезпечення (електронні конспекти лекцій, робочі програми, 
методичні вказівки тощо). Абітурієнтам та їх батькам надається інформація про 

відповідність методики викладання Європейським стандартам освіти, зокрема у 

частині забезпечення дисциплін достатньою кількістю навчальної літератури 
(підручники, посібники, монографії, періодичні видання тощо); про наявність 

комп’ютерного класу з достатньою кількістю комп’ютерів та вільним доступом 

до мережі INTERNET. 
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Відвідування шкіл здійснюється централізовано. Так, за викладачами  

кафедри менеджменту закріплені навчальні заклади м. Краматорська, 

м. Слов’янська, м. Дружківки та м. Костянтинівки. Кожний викладач 
зустрічається з директорами, завучами, класними керівниками, випускниками цих 

шкіл та їх батьками. Закріплення за кожним викладачем декількох шкіл сприяє 

підвищенню результатів профорієнтаційної роботи, оскільки в такий спосіб 
налагоджуються контакти, які дозволяють ефективно співпрацювати упродовж 

довгострокового періоду. 

Також, щорічно представники кафедри менеджменту беруть участь у 

зустрічах зі старшокласниками шкіл м. Костянтинівка та студентами 
Костянтинівського індустріального технікуму, які проводяться на базі 

Костянтинівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Донецькій області. Під час спілкування із викладачами 

кафедри молодь отримує відповіді на актуальні для них запитання: які умови 
вступу до Академії, які документи слід подавати до приймальної комісії, за якими 

напрямами здійснюється підготовка, де студенти проходять практику, а також, які 

дисципліни вивчатимуть майбутні фахівці, і головне – де зможуть реалізувати 
себе після закінчення навчального закладу. 

Профорієнтаційна робота кафедри забезпечена відповідними друкованими 

матеріалами (рекламні буклети, брошури) та рекламним роликом (розташованим 

на сайті Академії). В рекламних матеріалах ролику коротко, але в повному обсязі 
відображена інформація про ДонНАБА та спеціальність 073 «Менеджмент». 

Роздаточні матеріали надаються випускникам шкіл, їх батькам та вчителям. 

Ролик можуть переглянути усі бажаючі майбутні абітурієнти та їх батьки в 
мережі INTERNET на сайті Академії (за місяць понад 450 переглядів).  

Одним із напрямів проведення профорієнтаційної роботи викладачами 

кафедри менеджменту є співпраця із відділами освіти в м. Краматорськ та 

Донецької області. Це дає змогу викладачам отримувати інформацію про 
організацію навчально-методичного та кадрового забезпечення навчальних 

закладів, здійснювати аналіз якісного і кількісного складу учнів, виявляти 

обдарованих дітей, медалістів та дітей пільгового контингенту. Цей напрям 
профорієнтаційної роботи дозволяє отримувати інформацію про проведення 

відділами освіти семінарів, конференцій та олімпіад для випускників шкіл та 

приймати участь у їх проведенні. 

Викладачі кафедри проводять профорієнтаційну роботу з учнями 9-11 
класів, яка має навчальне спрямування за такими напрямами: підготовчі курси, 

конференції, семінари, тренінги тощо. 

Підготовчі курси проводяться у формі занять із визначених дисциплін 
(українська мова та література, математика, іноземна мова) з метою підготовки до 

вступу у вищі навчальні заклади та до складання зовнішнього незалежного 

оцінювання учнів 11-класів, студентів коледжів та випускників шкіл попередніх 

років. Заняття проводяться упродовж 4 місяців один раз на тиждень провідними 
викладачами Академії, які обізнані з програмами загальноосвітньої школи, 

постійно аналізують результати зовнішнього незалежного оцінювання. 

Конференції, семінари та тренінги проводяться на актуальну тематику 
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управління з урахуванням сучасних проблем, правових питань. До участі у таких 

заходах запрошуються фахівці у сфері управління, зокрема представники та 

керівники державних установ, зокрема управління юстиції м. Краматорська 
Донецької області, фіскальної служби м.Костянтинівки тощо.  

Кафедра менеджменту організовує проведення безкоштовного курсу 

«Менеджмент», в межах якого передбачено серія лекцій, тренінгів та тестів з 
метою підвищення рівня компетенції слухачів у сфері управління. 

Дієвою формою профорієнтаційної роботи є реклама. На кафедрі 

менеджменту, крім традиційних для ЗВО видів реклами, таких як радіо, 

телебачення, преса, практикується друк буклетів, листівок, плакатів, а також 
використовується мережа INTERNET – ролик про спеціальність на сайті Академії 

(http://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu або https://www.youtube. 

com/watch?v=Sf7SnrNoHSo). 

Більш вичерпна інформація, яка стосується безпосередньо діяльності 
кафедри менеджменту розміщена на сторінці кафедри офіційного сайту Академії 

(http://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu). 

У роздаткових матеріалах профорієнтаційного характеру (буклетах, 
брошурах, листівках тощо) стисло, але змістовно відображається інформація про 

ДонНАБА (історія виникнення і розвитку, наявні корпуси, гуртожитки та 

допоміжні приміщення, наявні факультети, кафедри та спеціальності, контингент 

студентів тощо) та про кафедру менеджменту і спеціальність 073 «Менеджмент» 
(форми та терміни навчання, предмети зовнішнього незалежного оцінювання, 

перелік документів, які вступник має подати до приймальної комісії для вступу в 

Академію, перелік форм і методів навчання тощо). 
Упродовж 2018 р. кафедрою менеджменту ДонНАБА розміщувалися 

інформаційні листівки про навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» на 

маршрутних таксі м. Краматорська. 

Важливою складовою профорієнтаційної роботи є організація ознайомчих 
зустрічей, які проводяться у формі «Дня відкритих дверей». Як мінімум двічі на 

рік в Академії проводиться «День відкритих дверей». У цей день учні 

загальноосвітніх шкіл та їх батьки мають можливість оглянути аудиторії та 
лабораторії Академії, поспілкуватись зі студентами та викладачами, подивитися 

творчий виступ агітбригади і на мить уявити себе майбутніми студентами. 

На кафедрі практикується розсилка листівок у школи із запрошенням на 

«День відкритих дверей» учнів 10-11 класів та їх батьків і вчителів. Також на 
захід запрошуються студенти та випускники ДонНАБА спеціальності 073 

«Менеджмент», які можуть розповісти своїм послідовникам про навчальний 

заклад і навчання за обраною спеціальністю. 
Ще однією із форм ознайомчих зустрічей кафедри менеджменту з 

потенційними абітурієнтами є участь в організації та проведенні Дня науки 

ДонНАБА та «Ярмарки професій». 

«Ярмарка професій» проводиться Академією спільно із центром зайнятості 
м.Краматорська систематично з метою сприяння зайнятості молоді. Зазвичай, на 

таких зустрічах студенти та потенційні абітурієнти Академії, зокрема, 

спеціальності «Менеджмент» можуть дізнатися про роботодавців, що 

http://donnaba.edu.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu
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співпрацюють із Академією, графік консультацій, тренінгів та заходів з 

працевлаштування, наявні вакансії на ринку праці та про можливі перспективи 

кар’єрного росту. 
З метою проведення якісного набору в межах профорієнтаційних заходів 

кафедри менеджменту ДонНАБА на спеціальність 073 «Менеджмент» кафедра 

ознайомлює абітурієнтів з програмою наукових заходів на навчальний рік та з 
результатами наукових досягнень викладачів та студентів напряму підготовки.  

Зокрема, в грудні 2017 р. та в грудні 2018 р., кафедра організовувала 

проведення Всеукраїнського тижня права в Академії, який складався з таких 

заходів: 
1) тематичні заходи інформаційного, освітнього, наукового та виховного 

характеру (зустрічі за круглим столом, бесіди, правовий конкурс);  

2) лекції, присвячені проблематиці прав та свобод людини; 

3) показ художнього та документального фільмів про права людини та 
правозахисну діяльність для студентів; 

4) книжкова виставка по матеріалам правового змісту, ознайомлення з 

матеріалами, представленими на виставці; 
5) оформлено тематичний стенд в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права. 

Усі студенти Академії приймали участь у правовому конкурсі. По 

результатам цього конкурсу за виконані письмові роботи студенти економіко-
гуманітарного факультету отримали грамоту за І призове місце. 

Також головною подією стало проведення Науково-практичної конференції 

«Права людини», присвяченої проблематиці прав та свобод людини. 
У конференції приймають участь не тільки викладачі та студенти Академії, 

але й долучаються фахівці контролюючих органів, бюджетних установ, 

підприємств, органів влади, що робить спілкування більш насиченим і значимим 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (представники Краматорського 
міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій області). 

Студенти, приймаючи участь у конференції, вчяться відстоювати власну 
точку зору, а випускники мають можливість апробувати результати дипломних та 

випускних робіт. 

Так, 25-26 квітня 2018 року слухачі «Школи підготовки майбутнього 

фахівця» та студенти спеціальності 073 «Менеджмент» прийняли участь у 
соціальному проекті «Всеукраїнський правовий диктант», який проходив у 

форматі тестових завдань і всі, хто попередньо пройшли реєстрацію, отримали 50 

питань на правову тематику за 5 важливими для кожного громадянина темами: 
сфера фінансів, сфера здоров’я, соціальна сфера, особиста сфера, безпека.  

Щороку в Академії проводяться науковий заход - «День науки ДонНАБА», 

який є підведенням підсумків науково-дослідної роботи студентів за рік з усіх 

наукових напрямків. В рамках цього заходу економіко-гуманітарним факультетом 
організовується науково-практична конференція, в якій висвітлюються сучасні 

соціально-економічні проблеми України. До участі в конференції залучаються як 

студенти спеціальності так і випускники 10-11 класів середніх шкіл. 
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Важливим напрямом профорієнтаційної роботи є співпраця викладачів 

кафедри із підприємствами, установами, організаціями, яка полягає в тому, що 

укладаються угоди між ДонНАБА, кафедрою та підприємствами, установами про 
співробітництво. Метою такої співпраці є прийняття студентів, які навчаються за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» на виробничу та/або передвипускну практики з 

подальшим їх працевлаштуванням. 
Співпраця із зарубіжними університетами та організаціями (Політехнічний 

інститут міста Лейрія – IPL (Португалія) тощо) дає можливість студентам та 

викладачам Академії проходити стажування закордоном, публікувати статті в 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз, приймати участь у 
міжнародних проектах, конференціях, круглих столах тощо. 

Все це сприяє підвищенню рейтингу спеціальностей Академії серед молоді. 

Динаміку змін контингенту студентів спеціальності наведено у таблицях 3.2 – 3.3. 

До причин, що негативно впливають на кількість поданих заяв від 
вступників та конкурс на місця за державний рахунок та коштів фізичних або 

юридичних осіб, відносяться:  

- окупація російськими військами значної території Донецької та 
Луганської областей, і, як наслідок, – втрата суттєвої бази абітурієнтів, які через 

низку труднощів не мають можливості приїхати через лінію розмежування та 

вступити на навчання до українських ЗВО; 

- нестабільність політичної та економічної ситуації на Сході України; 
- репутація Краматорська як «провінційного містечка», де для молоді дуже 

мало як розважальних заходів та установ, так і можливостей для успішного 

навчання та працевлаштування; 
- статус переміщеного вишу в Академії, з яким у абітурієнтів асоціюється 

відсутність нормальної матеріально-технічної бази, нестача кваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів, невідповідність «університетським стандартам»; 

- несприятлива демографічна ситуація;  
- зниження рівня життя та доходів населення, погіршення 

платоспроможності суб’єктів господарювання та бюджетних установ в Україні та 

у Донецькій області.  
Значна увага в Академії приділяється збереженню контингенту студентів, а 

саме:  

- проводиться індивідуальна робота зі студентами та їх батьками; 

- створюються умови для успішного навчання; 
- розширюються сучасні бази практики шляхом укладання договорів про 

співпрацю із підприємствами та організаціями регіону;  

- створюються умови для комфортного проживання та відпочинку; 
- застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення 

(грамоти, подяки, премії та інше). 

Необхідність підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 
(спеціальності 073 Менеджмент), що подана на акредитацію, повністю 

обгрунтована потребами ринку праці в сучасних умовах. При сучасних 

інтеграційних тенденціях, що відбуваються на ринку праці, необхідності 
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розвитку територій Донецького регіону та того факту, що молодь має бажання 

навчатися у м. Краматорськ та немає бажання залишати його, існує потреба у 

підготовки спеціалістів з менеджменту. Студенти зможуть використовувати 
отримані компетентності у сфері управління, розвитку підприємства зокрема та 

Донецької області взагалі.  

Отже, ліцензійний обсяг прийому абітурієнтів за спеціальністю 073 
«Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» за денною та заочною формами навчання складає: 

бакалаврів – 140; магістрів – 60 осіб. Обсяг держзамовлення у 2017 році складав, 

відповідно: бакалавр  – 6 чоловік; магістр – 2 особи. Відсоток місць державного 
замовлення від загального ліцензійного обсягу за денною та заочною формами 

становить: бакалавр – 4,3 %; магістр – 3,3%. 

В останні роки обсяг держзамовлення, а також прийом студентів на 

навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб зменшилися відносно до 
ліцензованих обсягів, що пов’язано із зменшенням загальної кількості вступників. 

Відсів студентів за повний термін навчання за останні роки в середньому 

складає 20% на денному відділенні і 4,3% – на заочному. Відрахування студентів 
переважно відбувається за невиконання навчального плану та за власним 

бажанням. 

В цілому, формування контингенту студентів ДонНАБА відбувається на 

основі конкурсного відбору з дотриманням нормативних вимог та ліцензованих 
обсягів прийому. В ДонНАБА приділяється значна увага профорієнтаційній 

роботі з молоддю, тобто формуванню контингенту студентів.З метою збереження 

контингенту запроваджуються заходи щодо забезпечення належних умов надання 
освітніх послуг та якості навчання, що відповідає акредитаційним вимогам. 

Розроблені навчальні плани для підготовки фахівців за скороченими 

термінами з числа випускників технікумів, коледжів та фахівців з вищою освітою.  

З метою збереження контингенту студентів Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури працює чітка система контролю за станом 

успішності і дисципліни, яка дозволяє підтримувати високий рівень успішності 

студентів за результатами сесій. 
Висновок. Експертна комісія констатує, що профорієнтаційна робота за 

освітньо-професійної програми «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) являє собою 

комплексну, науково обґрунтовану систему форм і методів забезпечення 

контингенту студентів і відповідає матеріалам акредитаційної справи. 
 

3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

Експертна комісія безпосередньо в навчальному закладі ознайомилася з 
наказами щодо особового складу стосовно призначення науково-педагогічних 

працівників на посади, перевірила наявність трудових книжок, дипломів про 

базову вищу освіту, дипломів про науковий ступінь та атестати щодо присвоєння 

вченого звання в особових справах науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують освітню діяльність за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент),а також проаналізувала 
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документи про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. В 

результаті, на підставі проведеної експертною комісією експертизи, були зроблені 

висновки про достовірність наведених даних у самоаналізі. 
У Донбаській національній академії будівництва і архітектури відповідно 

до існуючих потреб здійснюється підбір і використання науково-педагогічних 

кадрів. Формування професорсько-викладацького складу здійснюється за 
фаховим принципом і рівнем кваліфікації. При цьому враховується базова 

спеціальність, досвід виробничої діяльності, науковий ступінь, вчене звання та 

науково-методичні здобутки. 

Випусковою кафедрою, що відповідає за підготовку здобувачів першого та 
другого освітніх рівнів бакалавра / магістра за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент)здійснює кафедра менеджменту, яку було 

створено 01 лютого 2018 року. 
Кафедру менеджменту очолює доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри менеджменту Долгальова Олена Вячеславівна, яка 
працює в академії з 2015 р. У 1998 р. вона закінчила Донецьку державну академію 

управління, за спеціальністю «Фінанси і кредит», економіст, диплом серія ДСК 
ВР№ 002855 від 25.06.1998 р. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління, дата захисту 
21.02.2007р., спеціальність: 25.00.02 – «Механізми державного управління», 

диплом серія ДД 005770 від 12.04.2007р., Долгальової О.В. присвоєно вчене 
звання професора по кафедрі «Менеджмент невиробничої сфери», атестат 

професора серія 12 ПР № 007199 від 10.11.2011 р., тема: «Теоретико-
методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком 

підприємств малого бізнесу в Україні». 

Професор Долгальова О.В. здійснює керівництво науковою роботою 
бакалаврів, магістрів, неодноразово була рецензентом підручників, навчальних 

посібників, наукових і науково-методичних видань. Підготовлено 9 кандидатів 

наук та 3 докторів наук.  
Долгальова Олена Вячеславівна має 178 публікацій, з них 152 наукового 

характеру, в тому числі посібники з грифом МОН, монографії (48 – у фахових 
виданнях, 1 – у міжнародній наукометричній базі даних WebofScience), та 26 
навчально-методичного характеру. Науково-педагогічний стаж Долгальової О.В. 
складає 21 рік. 

Кафедра менеджменту та інші кафедри, що проводять підготовку з 

дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової 

(фундаментальної) та фахової підготовки мають необхідне навчально-методичне, 

матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення. Загалом, 

Навчальний процес з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) забезпечують дев’ять кафедр, а 

саме: випускова кафедра менеджменту; кафедра економіки; кафедра гуманітарної 

підготовки; кафедра загальної інженерної підготовки; кафедра прикладної 

екології, хімії і охорони праці; кафедра будівельних конструкцій, будівель та 
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споруд; кафедра будівельних матеріалів та технологій; кафедра міського 

будівництва і господарства; кафедра фізичного виховання. 

Загальна характеристика професорсько-викладацького складу, що 
забезпечує професійну підготовку фахівців названої вище спеціальності, наведена 
в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Характеристика науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві 

та житлово-комунальному господарстві» спеціальності  

073 «Менеджмент» (перший рівень вищої освіти) 
№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2016 2017 

1 2 3 4 

1 Загальна чисельність професорсько-викладацького 

складу, що працює за спеціальністю (осіб), з них: 

 докторів наук, професорів 

 кандидатів наук, доцентів 

 

20 

2 

11 

 

20 

3 

13 

2 Кількість штатних працівників (всього),  

з них:  

 докторів наук, професорів 

 кандидатів наук, доцентів 

 

18 

2 

10 

 

17 

3 

10 

3 Кількість сумісників (всього), з них:  

 докторів наук, професорів 

 кандидатів наук, доцентів 

2 

− 

1 

3 

− 

2 

4 Середній вік штатних викладачів з науковими 

ступенями і вченими званнями:  

 докторів наук, професорів 

 кандидатів наук, доцентів 

 

47 

50 

46 

 

47 

51 

47 

5 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч. 

 докторів наук, професорів 

 кандидатів наук, доцентів 

1 

− 

1 

1 

− 

1 

6 Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає 

дисципліні, що викладається (%) 
− − 

7 Кількість звільнених викладачів (всього), з них: 

 докторів наук, професорів 

–          кандидатів наук, доцентів 

− 

– 

− 

− 

− 

− 

8 Кількість зарахованих викладачів (всього), з них: 

 докторів наук, професорів 

–          кандидатів наук, доцентів 

- 

- 

- 

2 

− 

1 

9 Кількість студентів спеціальності, яка припадає на 

одного викладача 

0,9 1,2 

10 Середньорічне педагогічне навантаження 

викладачів (год.) 

750 700 

11 Частка кафедр, які очолюються особами з 

науковими ступенями і вченими званнями (%) 

в т.ч. докторами наук, професорами 

         кандидатами наук, доцентами 

100 

 

12,5 

87,5 

100 

 

12,5 

87,5 
12 Випускову кафедру очолює фахівець відповідної 

напряму: 
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 доктор наук, професор 

 кандидат наук, доцент 

+ 

 

+ 

 

13 Загальна кількість докторантів за спеціальністю  0 0 
14 Загальна кількість аспірантів та здобувачів за 

спеціальністю 

 

1 

 

1 
15 Загальна кількість викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації за останні 5 років 

 

20 

 

20 

 

Загальну підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 
господарстві»(спеціальності 073 Менеджмент) забезпечують 20 викладачів, які 

працюють на дев’яти кафедрах Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури.  

Із загальної кількості всіх 1910 лекційних годин за окремими циклами це 
складає:  

– цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 36,0 кредитів 

(1080 годин), з яких 12,0 кредитів (360 годин) – на вибір студента; 

– цикл фундаментальних дисциплін – 34,0 кредитів (1020 годин); 
– цикл професійно-орієнтованих дисциплін та практичної підготовки за 

спеціальністю – 59,0 кредитів (1770 годин); 

- підсумкова атестація – 10 кредитів (300 годин); 

- цикл професійно-орієнтованих дисциплін за спеціалізацією – 101,0 
кредит (3030 годин), з яких 44,0 кредити (1320 годин) – на вибір студента. 

Кадрові вимоги щодо освітньої провадження освітньої діяльності з 

підготовки здобувачів освітньої ступеня бакалавр за напрямом підготовки / 

спеціальності, що акредитуються, витримані. Зокрема, відповідно до викладання 
лекційних годин: частка викладачів з науковими ступенями складає 77,9% (у тому 

числі на постійній основі – 70,2%), з них докторів наук – 20,2%. 

На випусковій кафедрі менеджменту працює 1 доктор наук, а також 2 
кандидата наук (з них 1 має вчене звання доцента) та 2 асистента. За останні п’ять 

років всі науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, відповідно до 

вимог своєчасно підвищили свою кваліфікацію за різними формами, в тому числі 

значна їх частина – неодноразово. За останні п’ять років захищено 1 дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук, пройдено 1 міжнародне 

стажування.  

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічних 
працівників за трудовими книжками, документами про наявність базової вищої 

освіти, наукового ступеня та вченого звання. Встановлено, що всі необхідні 

накази про зарахування на посаду зафіксовано у трудових книжках, контракти 

оформлено відповідно до вимог чинного законодавства, є необхідні документи, 
які підтверджують вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що наведена в звіті про 

акредитаційний самоаналіз інформація є достовірною. Якісний склад 

науково-педагогічних працівників, що забезпечують підготовку здобувачів 

вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 
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господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) за базовою освітою, 

науковими ступенями, вченими званнями та публікаціями відповідає 

Державним акредитаційним вимогам. 

 

4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

Сформована в академії система планування і контролю навчально-

виховного процесу включає перевірку повноти виконання навчальних планів і 

робочих програм, аналіз засвоєння матеріалу студентами під час навчання та 

відповідності одержаних знань вимогам кваліфікаційної характеристики, а також 

практичного застосування їх в процесі навчання.  
Стан виконання вимог розглянутої системи обговорюється на засіданнях: 

кафедр; міжкафедральних семінарів; методичної комісії спеціальності; Вченої 
ради.  

За результатами засідань постійно корегуються та удосконалюються 

навчальні плани, з метою досягнення: логічної послідовності викладання 

учбових дисциплін; погодженості кожного курсу з суміжними дисциплінами, та 

дисциплінами, що забезпечують їх безперервності професійної підготовки. 

В організації навчального процесу широко застосовуються традиційні 

форми та методи контролю:  
відвідування лекцій, семінарських та практичних занять завідуючими 

кафедр;  
взаємні відвідування занять викладачами та асистентами суміжних 

спеціальностей;  
контрольні відвідування занять представниками навчального відділу; 

контроль підготовки викладачів до навчального року, семестру (робочі 

програми, індивідуальні плани) з боку проректора з навчальної та фінансової 

роботи, завідувача кафедри, працівників факультету тощо;  
контроль та тестова перевірка залишкових знань. 

Кафедри повністю забезпечені необхідними друкарськими формами для 

організації навчального процесу: 
журнали обліку і контролю навчально-виховного процесу; 
індивідуальні плани роботи викладача на навчальний рік;  
журнали обліку навчального навантаження викладачів; 
журнали обліку контрольних та взаємних відвідувань занять.  
Навчально-методичні матеріали, розроблені кафедрами, що мають 

забезпечувати навчальний процес студентів за акредитованими напрямами і 
спеціальностями повністю охоплюють дисципліни навчального плану. Вони були 
розроблені згідно з вказівками органів вищої освіти, розвитком відповідних 

теоретичних і практичних знань. Велика кількість матеріалів видана друкарським 
засобом, але широко використовуються і електронні носії, що дозволяє 
динамічно змінювати матеріали у відповідності до поточного стану процесу 

навчання. На базі академії створено систему дистанційного навчання з 
розміщеними курсами з підготовки студентів (https://dl.donnaba.edu.ua/).  
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На основі програм навчальних дисциплін, погоджених з відповідними 

навчально-методичними комісіями в ДонНАБА розроблені робочі програми 
навчальних дисциплін для всіх дисциплін навчальних планів підготовки 

бакалаврів з використанням вітчизняного та світового досвіду, з урахуванням 
сучасних потреб. 

Робочі програми навчальних дисциплін розробляються кафедрами, що їх 

викладають, схвалюються радою економіко-гуманітарного факультету.  
Згідно Положення про організацію освітнього процесу у Дон.НАБА для 

кожної навчальної дисципліни на підставі програми навчальної дисципліни та 

навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча програма 

навчальної дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального 

закладу.  
Робоча програма навчальної дисципліни складається кафедрою, що її 

викладає, та затверджується першим проректором з навчальної та фінансової 

роботи, після погодження з радою економіко-гуманітарного факультету за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент 

у будівництві та житлово-комунальному господарстві». 
Навчальні та робочі програми розглядаються на засіданнях кафедр і 

затверджуються на засіданнях ради економіко-гуманітарного факультету. 
Наявність навчальних та робочих програм становить 100%.    

Необхідний роздавальний матеріал до кожного заняття тиражується за 

допомогою копіювального апарату. Досвід ведення навчального процесу 
свідчить, що забезпечення кожної окремо взятої навчальної дисципліни 

здебільшого організовує провідний лектор, тому що це дає можливість 
реалізувати задуми викладача і використовувати новітні технології навчання. 

Більшість викладачів кафедр мають пакети роздавального матеріалу для 
аудиторної і позааудиторної роботи.  

Наявність і повнота робочих програм, навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу з кожної дисципліни навчального плану 
підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» та освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві 

та житлово-комунальному господарстві» за показниками: завдань для самостійної 

роботи студентів та методичних рекомендацій з виконання контрольних робіт 
(індивідуальних завдань) наведено в таблиці 5.1. Наявність і повнота робочих 

програм навчальних дисциплін становить 100%. 

Однією із складових навчального процесу є виконання курсових робіт 

(проектів). З дисциплін, до яких навчальним планом спеціальністю 073 

«Менеджмент»освітньо-професійної програми «Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному господарстві» передбачено виконання курсових робіт  

(проектів), викладачами кафедри розроблено методичні вказівки та рекомендації, 

а також тематики курсових робіт. В методичних вказівках наведено рекомендації 

до змісту та оформлення курсових робіт, порядок виконання й захисту, а також 

список рекомендованої літератури. 
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Таблиця 5.1 

Основні показники організаційного та навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в 
будівництві та ЖКГ» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (перший рівень вищої 

освіти) 

 
№ Назва показника (нормативу) Значення показника 

1 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної 

навчальної дисципліни навчального плану (%): 

1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 

2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт 

3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 

робіт (проектів) 

 

 

 

100 
 

100 

 

100 

2 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань 

з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та 

фахової підготовки (%) 

 

 

100 

3 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 

4 Наявність методичних вказівок щодо виконання курсових 

робіт 

 

+ 

5 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у 

т.ч. з використанням інформаційних технологій), % 

100 

6 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + 

    
Методичні вказівки і тематики курсових робіт координуються навчально-

методичною комісією, яка розглядає рукописи конспектів лекцій та різного типу 

і направлення методичних рекомендацій, організує їхнє рецензування та 
приймає рішення про доцільність їх видання.  

За спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійної програми 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» формою 

атестації випускників є захист дипломної роботи, що в комплексній формі 
перевіряє знання та вміння бакалавра, а також враховує вимоги до його 

освітнього рівня та ринку праці. Захист дипломної роботи визначається 

загально-професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями 

випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю і відповідно до затвердженої спеціалізації. Захист дипломної 

роботи та критерії оцінювання компетентностей визначаються випусковою 

кафедрою (кафедрами), погоджуються з навчально-методичною комісією та 
затверджуються ректором. 

 
Розроблені НМКД загалом відповідають вимогам підготовки фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр». 
 

Методичне забезпечення дисциплін навчального плану формують 

навчальні посібники та методичні рекомендації, у тому числі видані 

викладачами кафедри. Відповідно до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент) освітнього ступеня «бакалавр» кафедра 
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менеджменту складає щорічні плани навчально-методичних видань і додатково 

замовляє нову навчально-методичну літературу для бібліотеки.  
Навчально-практична підготовка бакалаврів складається з навчальної та 

виробничої практики. Визначені види практичної підготовки мають розроблені 
програми практики, мета яких – прищеплення студентам навичок трудових 

відносин, виконання досліджень, що має бути корисним для формування у 
бакалаврів навичок професійної діяльності за обраним фахом. Результати 

практики подаються у вигляді звітів, які оформлюються відповідно до вимог 
Державного стандарту України до текстових наукових документів ДСТУ-3008-

2015.  
Основні бази практики: ТОВ «Краматорський залізобетон», Краматорське 

управління по газопостачанню та газифікації, ПП «Проком», ПП «Лавриненко 

С.М.», ТОВ «Донкомплектстрой», «ДонНАБА-Клуб». 

Керівники практики в повному обсязі можуть забезпечити організацію 

практичної підготовки на місцях: проводити інструктаж та консультацію 

студентів про порядок проходження практики; контролювати відповідність 

підприємств і організацій профілю підготовки спеціалістів; забезпечити 

студентів необхідними документами (направлення, щоденники, календарні 
плани, індивідуальні завдання, методичні посібники для виконання завдань та 

ін.).  
По закінченні терміну проходження практики студенти повинні подати 

керівникові від кафедри звіти з виконаним індивідуальним завданням, виданим 
керівником на початку проходження практики, і заповнені щоденники практики, 
що містять відгуки про виконану роботу студента з боку керівництва 

підприємства, календарний графік проходження практики, завірені відповідними 
печатками підприємств.  

На випускаючій кафедрі розроблено навчально-методичні посібники, в 
яких комплексно розглянуто весь процес проведення практик. 

Бібліотека ДонНАБА створена на базі відокремленого структурного 
підрозділу – Дружківського житлово-комунального коледжу (ДЖКК). Протягом 

трьох років, коли Академія перемістилася до м. Краматорська, її бібліотечні 

фонди були поповнені надходженнями від інших навчальних закладів, а також 
громадських та неурядових організацій України.  Академія встановила 

партнерські відносини з Краматорською міською публічною бібліотекою 
(КМПБ), бібліотечний фонд якої налічує 333 494 прим., в тому числі: книг – 304 

360 прим., періодичних видань – 23 765 прим., електронних видань – 230 прим., 
аудіовізуальних матеріалів – 5 139 прим. З них українською мовою – 65 972 

прим.,  російською мовою – 264 762 прим. У бібліотеці та у рекреаційних зонах 
навчальних корпусів забезпечено безкоштовний бездротовий доступ до мережі 

Internet через Wi-Fi. 
Бібліотека ДонНАБА та Дружківського житлово-комунального коледжу 

ДонНАБА обладнана читальним залом площею 167,8 м2 на 30 місць, та 
Краматорська міська публічна бібліотека 312,2 м2 близько 100 посадкових місць. 

3абезпеченiсть навчального процесу лабораторним обладнанням 

задовольняє потреби навчального процесу на рівні вимог вищої інженерної 
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школи i підтримується в належному технічному стані. Парк персональних 

комп’ютерів Академії, що використовуються для підготовки фахівців, складає 

близько 50 одиниць в комп’ютерних класах та лабораторіях. 
Всі навчальні підрозділи Академії забезпечені персональними 

комп’ютерами. 

Середня кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів дорівнює 
12. Весь комп’ютерний парк підрозділів об’єднаний в локально-комп’ютерну 

мережу Академії і має доступ до INTERNET. 

Налагоджена система сервісного обслуговування ПЕОМ, яка дає 

можливість підтримувати усі комп’ютери в робочому стані. Комп’ютеризація 
навчального процесу, впровадження інформаційних технологій у навчальний i 

організаційно-управлінський процес виконуються за планом відповідно до 

затвердженого проекту розвитку корпоративної комп'ютерної мережі Академії. 3 

цією метою продовжується робота з оснащення навчального процесу сучасною 
обчислювальною технікою, модернізації локальної комп'ютерної мережі, 

розвитку зовнішніх телекомунікацій, впровадженню нових задач i підсистем. 

Серйозним етапом в автоматизації організаційно-управлінської діяльності 
Академії є впровадження комп’ютерної системи АСУ-ВНЗ, яка дозволяє значно 

спростити документообіг приймальної комісії та деканатів. Всі процеси, 

починаючи з прийому документів від абітурієнтів i закінчуючи формуванням 

студентських груп та видачою студентських квитків, комп’ютеризовані.  
Технічне забезпечення ДонНАБА відповідає нормативним вимогам (2 

комп’ютерних класа на 20 робочих місць). Випускова кафедра має свої 

комп’ютери. Лекційні заняття зі студентами спеціальності 073 «Менеджмент» 
проводяться з використанням сучасних мультимедійних технологій. У практичній 

підготовці студенти широко використовують комп’ютерне обладнання та 

спеціалізоване програмне забезпечення. Випускова кафедра має лабораторне 

обладнання, яке дозволяє формувати фахові навички у студентів. 
Комп’ютери навчальних аудиторій, кафедр, науково-дослідницьких 

лабораторій об’єднані в єдину локальну мережу. Студенти мають доступ до сайту 

(donnaba.edu.ua) та систему дистанційної освіти Академії (dl.donnaba.edu.ua) через 
мережу ІNТЕRNЕТ. 

Перелік лабораторій та спеціалізованих аудиторій, що забезпечують 

навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» спеціальності 073 
«Менеджмент» у відповідності до навчального плану, та їх обладнання наведено 

у таблицях 10.3, 10.4. 

За облік і збереження обладнання відповідає матеріально-відповідальна 
особа, яка періодично звітує з цього питання перед бухгалтерією. Рівень 

забезпечення навчального процесу обладнанням, приборами, інструментами та 

матеріалами відповідає нормативам. Матеріальна база відповідає профілю 

кафедри і вимогам підготовки бакалаврів. 
Висновок. За результатами перевірки навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення підготовки здобувачів експертна комісія 

зазначає, що навчальний процес в академії здійснюється згідно 
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затвердженим навчальним планом у відповідності до вимог нормативних та 

методичних документів вищої освіти. Здобувачі на 100% забезпечені 

навчально-методичною та науковою літературою. Всі дисципліни 

навчального плану, курсові роботи, практики та підсумкова атестація 

мають відповідне забезпечення, достатнє для акредитації здобувачів за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) першого 

(бакалаврського) рівня. 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Експертна комісія перевірила повноту та достовірність документів, що 

характеризують матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури, та підтверджує їх достовірність 

наведеним даним. Донбаська національна академія будівництва і архітектури має 

достатню матеріально-технічну базу, необхідну для забезпечення навчального 
процесу, наукової роботи та соціально-побутових потреб для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня. Підготовка фахівців в академії здійснюється у власних 

приміщеннях, що використовуються у навчальному процесі.  
Площа приміщень Академії відповідає нормам ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування 
України від 27.06.96 № 117. Інформацію щодо про наявність бібліотеки надано в 

таблиці 5.1. 

Аудиторний фонд загальною площею близько 7048,2 м² складається з 
навчальних приміщень на 20…70 посадкових місць. Для підготовки бакалаврів та 

магістрів використовуються 2 спеціалізованих комп’ютерних класи загальною 

площею 51,4 м², по 15 посадкових місць, а також комп’ютери, розташовані на 

факультетах. 
Загальна площа приміщень Академії – 10546,3 м². Приміщення для 

науково-педагогічних кадрів складають 147,1 м². 

Спортивний комплекс Академії включає спортивний зал та стадіон 

(орендовані у Міжрегіонального вищого професійного будівельного училища м. 
Краматорська). Пропускна спроможність спортивних споруд Академії – близько 

60 осіб на добу. Площа спортивних споруд – 539,2 м2 . 

В Академії постійно проводиться комплекс заходів з поліпшення умов праці 
i техніки безпеки в лабораторіях, відділах i підрозділах. Усі навчальні корпуси 

(власний та орендовані) відповідають вимогам техніки безпеки, охорони праці, 

правилам протипожежної безпеки, промислової санітарії. 

Таблиця 5.1 
Інформація про наявність бібліотеки 

 

Найменування 

бібілотеки 
Площа, м2 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури, 

примірників 

Площа читального 

залу, м2, кількість 

місць 

Примітка 

Краматорська міська 

публічна бібіліотека 

(м. Краматорськ, вул. 

4200 

Загальний фонд - 

333 494 прим., 

близько 100 тис. – 

312,2 м2 

близько 100 

посадкових місць 
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Марії Приймаченко, 

16) 

навчальної та 

наукової 

літератури 

Бібліотека ДонНАБА 

та Дружківського 

житлово-комунального 

коледжу ДонНАБА 

(м. Дружківка, вул. 

Машинобудівників, 37) 

250 м2 37 тис. 
167,8 м2 

на 30 місць 
 

 

Підсумкова характеристика матеріально-технічної бази представлена в 
таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

 

Підсумкова характеристика матеріально-технічної бази 

№ 

п/п 
Показники  Значення  

1 Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по Академії в цілому), м2 2,5 

2 Навчальна площа, м2 7048,2 

3 Кількість приміщень: 

- предметних аудиторій 36 

- спеціалізованих лабораторій 8 

- комп’ютерних класів 2 

- методичних кабінетів 5 

- читальних залів 2 

- класів курсового та дипломного проектування 1 

4 Наявність локальної комп’ютерної мережі + 

5 Наявність виходу до мережі Internet + 

6 Кількість комп’ютерів 

з них сучасних, % 

50 

100 

7 Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період 

навчання) 

1,4 

8  Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в 

читальних залах бібліотеки, % 
5% 

9 Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної 

форми навчання 

12,4 

 

10 Забезпеченість лабораторним обладнанням, % від потреби 100 % 

11 Балансова вартість встановленого обладнання з розрахунку на одного студента денної 

форми навчання, тис. грн. 

2,1 

12 Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального 

обладнання, літератури тощо), % 

20 

13 Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, 

підприємств, установ тощо) 

+ 

14 Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, % 100 % 

 
Висновок. Експертна комісія зазначила, що забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) відповідає Державним 

акредитаційним вимогам. 
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6. Якість підготовки фахівців 

Основними показниками якості підготовки фахівців є результати 

підсумкового контролю, захисту курсових робіт, виконання студентами 
комплексних контрольних робіт, комплексного державногоіспиту і випускних 

робіт. 

Для діагностики знань студентів кафедрою менеджменту та іншими 
кафедрами, що забезпечують освітній процес, розроблені пакети комплексних 

контрольних робіт (ККР), які охоплюють увесь основний матеріал дисциплін 

відповідно до навчальних програм підготовки. 

Під час самоаналізу були проведені ККР з усіх циклів навчального плану 
бакалаврів. Аналіз результатів ККР та результатів екзаменаційних сесій показав, 

що студенти оволоділи теоретичним програмним матеріалом і вміють 

використовувати здобуті знання на практиці. Рівень знань студентів є достатнім 

за показниками абсолютної успішності і за показниками якості та відповідає 
вимогам акредитації. До кожного варіанту ККР ввійшли теоретичні і практичні 

завдання, які повністю охоплюють зміст дисциплін: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Управління якістю в будівництві/в ЖКГ». Запропоновані варіанти 
завдань є рівнозначними за складністю. Критерії оцінювання знань 

диференційовані, вони методично обґрунтовані й надають можливість об’єктивно 

оцінити рівень знань здобувачів вищої освіти. Загалом, завдання до ККР 

орієнтовані на вимоги освітньо-професійної програми і дозволяють перевірити 
набуті студентами уміння, знання і компетенції. 

Експертною комісією проведено аналіз підготовки навчання бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-
комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) (Додаток Б).  

Успішність та якість навчання за результатами ККР бакалаврів за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 
господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) з циклу фундаментальної, 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки відповідно 100% і 100%, 
середній бал – 4,5. Результати ККР із циклу професійної та практичної підготовки 

задовольняють встановленим вимогам: успішність їх виконання складає 100%, 
якість підготовки 80%, середній бал - 3,9. 

За циклом професійної та практичної підготовки рівень успішності 

засвоєння знань становить 100%, якості - 100 %, середній бал - 5, що відповідає 

встановленим акредитаційним вимогам.  
В цілому за результатами ККР успішність склала - 100%, якість підготовки 

93,3%, середній бал – 4,3. 

Усі показники абсолютної успішності та якості відповідають 

акредитаційним вимогам. 
За результатами експертної перевірки залишкових знань студентів першого 

(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 
Менеджмент) в цілому підтверджено достатній рівень підготовки здобувачів, 

розбіжність з результатами самоаналізу – в межах встановлених норм. 

Зведені відомості результатів виконання ККР підчас акредитаційної 



 

 

 

 

28 

експертизи та підчас самоаналізу наведені в додатку А.  

Вагомою складовою підготовки фахівців є написання курсових робіт. 

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 

Менеджмент) в 7-му (передакредитаційному) семестрі передбачено виконання 
курсової роботи з дисципліни «Менеджмент». Перевірка показала, що тематика 

курсових робіт відповідає сучасним вимогам і щорічно поновлюється. Експертна 

комісія перевірила наявні курсові роботи та зробила висновки, що вони виконані 

за актуальною тематикою, їх зміст та оформлення відповідає вимогам. 
Оцінювання курсових робіт здійснюється об’єктивно. Недоліки, вказані у 

рецензіях на курсові роботи та оцінки у відомостях обґрунтовані. Розбіжності між 

оцінками, що отримали здобувачі підчас захисту курсових робіт, та оцінками 

експертів практично відсутні. Результати вибіркової перевірки наведено у таблиці 
6.1. 

Якість практичної підготовки бакалаврів може бути оцінена за 

результатами проходження практик. Відповідно до навчального плану здобувачі 
вищої освіти проходять виробничі та переддипломну практики. Розподіл за 

об’єктами та призначення керівників здійснюється кафедрою, погоджується 

деканом факультету, начальником навчального відділу і затверджується наказом 

ректора. Бази практик обираються відповідно до професійного спрямування, 
напряму наукової діяльності здобувача, можливості підприємства прийняти певну 

кількість осіб, наявності кваліфікованих керівників практики від підприємства. 

Здобувачі проходять практику на основі відповідних договорів, які укладаються 
між університетом та підприємствами, організаціями установами – базами 

практики. Звітністю про виконання виробничої і переддипломної практик є звіти 

та щоденники практик студентів, підсумкове оцінювання здійснюється у формі 

диференційованого заліку. 
Результати захисту виробничої практики студентів за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) першого (бакалаврського) рівня за 
матеріалами самоаналізу характеризуються якісним показником у 100%. 

Експертною комісією з метою оцінювання якості практичної підготовки 

були вибірково розглянуті звіти з практик (21% від контингенту студентів, що 

акредитуються), таблиця 6.2. Результати перевірки підтверджують достатньо 
якісну практичну підготовку студентів за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент). 
Завершенням навчання студентів першого (бакалаврського) рівня та 

дипломні робота. Результати захисту бакалаврів випуску 2017-2018 навчального 

року такі: абсолютна успішність складає 100%, якість 50%. Результати вибіркової 

перевірки дипломних робіт дозволяють відмітити їх якісний рівень і відповідність 
оцінок. 
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Таблиця 6.1. 

Результати перевірки курсових робіт з  

дисципліни «Менеджмент» студентів  
за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) 

 

№ з/п ПІБ студента Тема курсової роботи 

Оцінка за курсову роботу 

результати 

сесії 
експертна 

1 
Чубар Тетяна 

Сергіївна 

Розробка програми 

стимулювання працівників 

організації 

85 84 

2 
Лапенко Ангеліна 

Сергіївна 

Управління рекламною 
діяльністю підприємства 

60 60 

 

Таблиця 6.2. 
Результати перевірки звітів з переддипломної практики студентів  

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) 

 

№ з/п ПІБ студента Підприємство 

Оцінка  

результати 

сесії 
експертна 

1 Чубар Тетяна Сергіївна 
Краматорське УГГ 

ПАТ «Донецькоблгаз»» 
95 92 

2 
Лапенко Ангеліна 

Сергіївна 
ПП «Проком» 60 60 

 
Результати захисту дипломних робіт бакалаврів випуску 2017-2018 

навчального року показали, що їх теми відповідають вимогам сучасності. 

Випускні роботи містять теоретичне осмислення актуальної проблеми 
менеджменту, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, 

виконаний на основі проведеного аналізу діяльності конкретної організації або 

підприємства (місця проходження переддипломної практики). Роботи присвячені 

актуальним питанням розвитку менеджменту, стратегічного управління. 
Студенти, виконавши випускну роботу, підтвердили рівень своєї фахової 

кваліфікації, зокрема уміння реалізувати набуті теоретичні та практичні навички. 

Абсолютна успішність захисту дипломних робіт бакалаврів випуску 2017-2018 

навчального року склала 100%, якісна успішність становила 50%. 
З метою підтвердження якості випускних робіт експертною комісією були 

вибірково перевірені дипломні роботи (таблиця 6.3). 

Результати аналізу робіт дозволяють відмітити їх якісний рівень і 
відповідність оцінкам, отриманим при захисті. Розглянуті випускні роботи 

присвячені актуальним темам, мають практичну спрямованість, містять наочний 

матеріал, відповідають вимогам до технічного оформлення та вимогам до обсягу 

роботи. 
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Таблиця 6.3. 

Результати перевірки дипломних робіт студентів  

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-
комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи 

Оцінка  

результати 

захисту 
експертна 

1 

Чубар 

Тетяна 

Сергіївна 

«Напрями вдосконалення 

системи мотивації та 

стимулювання праці в 

Краматорському УГГ ПАТ 

«Донецькоблгаз»» 

90 90 

2 

Лапенко 

Ангеліна 

Сергіївна 

«Підвищення 

конкурентоспроможності та 

ефективності управління 

підприємством». Частина 2. 

«Мотивація персоналу як 

фактор підвищення 

ефективності виробництва (на 

прикладі ПП «Проком»)». 

65 63 

 

Висновок. Експертна комісія зазначає, що показники успішності та 

якості результатів заліково-екзаменаційної сесії, захисту курсових робіт, 

підсумків проходження практик, результатів державної атестації 

випускників відповідають критеріям та вимогам щодо якісної підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) 

освітнього рівня бакалавр. Абсолютна успішність та якість виконання 

комплексних контрольних робіт, проведених під час акредитаційної 

експертизи підтвердила підсумкові оцінки та результати самоаналізу і 

відповідає Державним акредитаційним вимогам щодо якісних 

характеристик підготовки фахівців. В цілому рівень підготовки бакалаврів 

за за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) у 

Донбаській національній академії будівництва і архітектури відповідає 

Державним акредитаційним вимогам. 

 

7. Науково-дослідна діяльність кафедри менеджменту 

Кафедра має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-

педагогічні кадри. Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу 

кафедри менеджменту Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури спрямована на дослідження проблем вдосконалення менеджменту 

діяльності підприємств, організацій, установ, прийняття рішень в умовах 

невизначеності глобального середовища.Увага також приділяється актуальним 

питанням розвитку системи менеджменту України. 
На кафедрі проводяться науковий та методичний семінари, на засіданнях 

яких обговорюються актуальні проблеми розвитку менеджменту та сталого 
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розвитку України. Велика увага приділяється проблемам методики викладання 

економіко-гуманітарних дисциплін, заслуховуються доповіді викладачів кафедри 

і провідних учених інших ВНЗ. Викладачі ведуть роботу з розробки нових курсів 
за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 
господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент). 

Науково-дослідна робота на кафедрі виконувалася за наступними темами: 

1. Д-1-03-09 «Теоретико-методологічні основи інтенсифікації розвитку 

містообслуговуючого середовища (на прикладі житлового-комунального 
господарства)» (2009-2011 рр.); 

2. К 4-02-09 «Питання розвитку стратегії і тактики менеджменту в суб'єктах 

господарювання та адміністрування регіону» (2009-2011 рр.). 

3. К 4-02-12 «Розробка науково-методичних і практичних основ прийняття 
управлінських рішень з розвитку регіональних і галузевих комплексів в сучасній 

державі» (2012-2015 рр.). 

4. № 15-18 ЕМ «Удосконалення розвитку територіальної організації 
господарства України на регіональному рівні»(2015-2018 р.). 

Основними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри були 

наступні: 

- розробка науково-методичних і практичних основ прийняття управлінських 
рішень з розвитку регіональних і галузевих комплексів в сучасній державі; 

- вдосконалення соціально-економічного розвитку на регіональному та 

місцевому рівнях; 
- підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на галузевому і 

виробничому рівні; 

- стратегія і тактика розробки та реалізації програми створення Донбаського 

наукового парку інвестиційного комплексу; 
- організаційно-економічні основи містобудування, територіального та 

стратегічного планування; 

- розвиток територіальної організації господарства України на 
регіональному рівні. 

У рамках цих напрямків можна відзначити такі наукові школи вчених 

кафедри, як проф. Долгальової О.В. (дослідження за темою «Теоретико-

методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком 
підприємств малого бізнесу в Україні»), проф. Беззубко Л.В. («Управління 

соціально-трудовими відносинами»), доц. Точонова І.В. («Прогнозування та 

державне регулювання використання трудових ресурсів на регіональному рівні»). 
З 2017 – 2018 рр. співробітники кафедри беруть активну участь у виконанні 

НДР: «Соціально-економічні основи відновлення території Донецької області на 

підставі розвитку будівельної та екологічної складової, як запоруки сталого 

розвитку» (номер державної реєстрації: 0117U001088). 
За період свого перебування у м. Макіївці з 1999 по 2014 рр. 

співробітниками кафедри було захищено 3 докторських і 6 кандидатських 

дисертацій. Після переїзду Академії до міста Краматорська було захищено 1 
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кандидатську дисертацію (Беззубко Б.І., який у вересні 2017 р. захистив 

кандидатську дисертацію за темою: «Вдосконалення державних механізмів 

стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій» за 
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). 

Асистент Єщенко М.Г. з 2014 р. є здобувачем аспірантури ДВНЗ 

Донбаського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.01 – 
«Педагогіка вищої школи». 

В даний час організація наукової діяльності кафедри менеджменту 

проводиться в рамках планів науково-дослідних робіт. 

Результати власних досліджень вчені кафедри регулярно публікують у 
міжнародних, всеукраїнських (у тому числі фахових) та регіональних виданнях; 

презентують на конференціях різного рівня. 

Доцент Точонов І.В. брав участь у міжнародних конференціях: 

1. Міжнародна сільськогосподарська виставка AgroShowRoom-2012 
Республіка Аргентина, Буенос Айрес, Армстронг, Лас Парехас, Маркос Хуарес. 

2. Міжнародна сільськогосподарська виставка SIMA-2013 Франція, Париж, 

Бурж, Орлеан. 
3. Міжнародна наукова конференція «Інженерна наука – міст у квітуче 

майбутнє» Ірак, Багдад, 2014 р. 

Старший викладач Беззубко Б.І. брав участь у міжнародній науково-

практичній конференції «Развитиефинансово-кредитнойсистемыРеспублики 
Казахстан в условияхновойглобальнойреальности» (Астана: 

Евразийскийнациональныйуниверситетим. Л.Н. Гумилева, 2016 р.). 

Професор Долгальова О.В., асистент Єщенко М.Г. прийняли участь у 
міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку територій» (Ополє, Польща, 4-7 квіт. 2018 р.). 

Співробітники кафедри підготували 3 публікації у наукометричних 

виданнях міжнародній наукометричній базі даних WebofScience. 
До участі у наукових дослідженнях активно долучається молодь – щорічно 

студенти спеціальності готують доповіді на наукову конференцію ДонНАБА. 

Кращі роботи публікуються у електронному збірнику наукових праць Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури (http://donnaba.edu.ua/journal/), а 

також беруть участь в конкурсах студентських наукових робіт, презентуються на 

семінарах та конференціях.  

Динаміка основних показників участі студентів у науково-дослідних 
роботах наведена у таблиці 9.3. 

Перспективою є: найбільш талановиті молоді люди мають змогу 

подальшого навчання в аспірантурі з подальшим працевлаштуванням на кафедрі. 
Результати роботи в науковій сфері використовуються при підготовці 

магістрів, кандидатів і докторів наук. 

Висновок. Рівень науково-дослідної роботи на кафедрі менеджменту, її 

організація та результати свідчать про наявність бази для якісної підготовки 

здобувачів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві 

та житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) та 

відповідає вимогам законодавства. 

http://donnaba.edu.ua/journal/
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8. Міжнародні зв’язки 

Міжнародна діяльність Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури спрямована на інтегрування до освітнього та наукового 

міжнародного простору, співпрацю з вищими навчальними закладами і 

науковими центрами ближнього й дальнього зарубіжжя, забезпечення участі 
студентів і викладачів у міжнародних освітніх, наукових і культурних програмах 

на підставі угод про співробітництво.  

Співробітники кафедри брали активну участь у (2004-2014 рр.) 

міжнародних проектах і програмах: 
1. Обласна програма «Сприяння економічному розвитку та зайнятості» за 

підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва. 

2. Програма Вишеградського фонду. 

Стажування в Чехії в Технологічному університеті м. Брно на будівельному 
факультеті в 2008/2009 н. р. проходили аспіранти Єфременко В.В., Конєва А.Н. і 

магістрант Захарова Я.А., в 2013/2014 н. р. - магістрант Лядська А.Л. 

Стажування в Словацькій Республіці в Університеті економіки 
м. Братислава на факультеті комерції в 2010/2011 н.р. проходила аспірант 

Горчинська В.В., в 2011/2012 н.р. - аспірант Греховодова А.Е. і магістрант 

Фомічова Є.В., в 2014/2015 н.р. - магістранти Стукалова О.А. і Божко Е.М. 

Асистент Горчинська В.В. в 2014-2015 н.р. проходила стажування в 
Варшавському університеті східно-європейських досліджень, Польща. 

3. Міжнародний проект з розвитку регіону, реалізувався за підтримки 

Донецької торгово-промислової палати та Німецького товариства з міжнародного 
співробітництва (GIZ). 

4. Міжнародний проект «Підвищення якості муніципальних послуг», який 

реалізувався за підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва. 

Працівники кафедри регулярно підвищують свою професійну та 
педагогічну кваліфікацію, займаються саморозвитком. 

Проф. Долгальова О.В. здійснювала у 2013 р. - стажування «Сучасний 

університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень 
європейських кваліфікаційних рамок» у Вищій школі інформатики та мистецтв у 

Польщі, м. Лодзь. 

Доц. Точонов І.В. здійснив підвищення кваліфікації у 2016 р. - 

«Архітектурна спадщина і індустріальні реновації» у м. Любек, Німеччина. 
З лютого по червень 2018 р. проходять підвищення кваліфікації в 

Університеті менеджменту освіти НАПН України на базі ДонНАБА. Підвищення 

кваліфікації викладацького складу за термінами та формами відповідає чинним 
вимогам та за темами згідно змісту дисциплін професійного спрямування що 

викладаються на кафедрі: «Соціально-економічні аспекти маркетингу територій 

Донецької області», «Використання ІКТ як засобу формування фахової 

компетентності майбутніх менеджерів при викладанні економіко-гуманітарних 
дисциплін», «Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кошторисна 

справа»». 
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В даний час кафедра менеджменту після свого переїзду до Краматорська 

налагоджує нові міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями 

інших країн з метою співпраці та координації наукових досліджень, обміні 
науковою і методичною інформацією.  

 

Таблиця 8.1. 
Міжнародні зв’язки кафедри менеджменту 

№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2015 2016 2017 

1. Кількість фахівців, підготованих для зарубіжних країн (разом), 

в т.ч. за держзамовленням 
– – – 

2. Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими 

підтримуються ділові зв’язки  1 1 

3. Кількість спрямованих на навчання до зарубіжних навчальних 

закладів: 

студентів; 

аспірантів. 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

4. Кількість студентів, які проходили навчальні практики у 

зарубіжних організаціях і установах – – – 

5. Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних 

країнах – – – 

6. Кількість викладачів і працівників, які перебували в ділових 

зарубіжних відрядженнях – – – 

7. Кількість науково-педагогічних працівників, що мають почесні 

звання зарубіжних навчальних закладів  – – – 

8. Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у 

навчальному процесі – 1 1 

9. Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із 

закордонними партнерами – – – 

10 Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими 

здійснюється підготовка бакалаврів із зарубіжними партнерами  – – – 

 

Висновок. Налагоджені міжнародні зв’язки та активна міжнародна 

діяльність Донбаської національної академії будівництва і архітектури в 

цілому та кафедри менеджменту зокрема сприяють інтеграції освітньої 

діяльності і створює додаткову мотивацію для здобувачів вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент). 

 

9. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності в Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури базується на Законі України 
«Про вищу освіту» та нормативно-правових документах Міністерства освіти та 



 

 

 

 

35 

науки України. Створення й впровадження системи якості освіти проводиться 

одночасно за такими напрямками формалізація політики, стратегічних напрямків 

розвитку й цілей у сфері якості, створення організаційної структури системи 
забезпечення якості, що враховуватиме максимальне залучення співробітників і 

студентів, громадськості, навчання різних категорій персоналу теорії й практики 

застосування менеджменту якості в освіті, визначення процедур системи якості та 
структури документування. 

В цілому функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти ДонНАБА реалізується за допомогою моніторингу системи оцінювання 

успішності навчання здобувачів вищої освіти, забезпечення системи підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, моніторингу 

навчально-методичної документації, матеріально-технічних та інформаційних 

ресурсів для організації освітнього процесу, створення умов для реалізації вимог 

антикорупційного законодавства в ДонНАБА, моніторингу системи збереження і 
захисту інтелектуальної власності ДонНАБА та учасників наукового та 

освітнього процесів. 

В академії створено інформаційний портал в мережі Інтернет 
(http://donnaba.edu.ua/), приймальна комісія 

(http://donnaba.edu.ua/vstup/admissions), завдяки чому є можливості регулярно 

розміщувати найсвіжішу об’єктивну кількісну та якісну інформацію про освітню 

діяльність, освітньо-професійні програми та спеціальності, розробником яких є 
академія, та іншу інформацію. 

До заходів кафедри менеджменту, спрямованих на збереження якості 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти, належать: системний контроль за 
поточною успішністю, контрольні відвідування занять здобувачів вищої освіти, 

впровадження у навчальний процес новітніх технологій. 

На офіційному сайті ДонНАБА, на сторінці кафедри менеджменту 

систематично розміщується, оновлюється та підтримується в актуальному стані 
інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню. 

 

Висновок. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

відповідає цілям та концепції процедур зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти в Україні. 

 

10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи 

з їх усунення 

 

Після переміщення Академії в м. Краматорськ на протязі трьох років були 
здійснені наступні перевірки її діяльності: 

-  перевірка Відділом контролю у галузі освіти, науки, спорту та 

інформації управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області 
(березень 2017 р.); 

- перевірка Міністерством освіти і науки України в рамках Моніторингу 

діяльності переміщених навчальних закладів (грудень 2017 року). 

http://donnaba.edu.ua/vstup/
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За результатами перевірок зроблені зауваження, які стосуються неповного 

виконання вимог діючого законодавства щодо ведення документації з організації 

навчального процесу та  фінансової звітності. Зокрема: 
- в порушення вимог п. 4.2 Наказу МОНУ №811 від 10.12.2003 р. журнали 

реєстрації виданих документів про освіту не пронумеровані та не скріплені 

печаткою закладу; 
-  завищення або заниження касових видатків у звітах про надходження та 

використання коштів; 

- неправомірне посилання на Наказ МОНУ №537 від 19.05.2016 р. «Про 

затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих 
кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, 

здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року» 

в «Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних 

закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». 

За всіма пропозиціями вжито конкретні реагування, та виявлені факти 

неповного виконання вимог діючого законодавства – усунені. 
 

11. Загальні висновки і пропозиції 

На підставі проведеної експертизи Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
вимог Положення «Про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей 

у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 та наказу 
Міністерства освіти і науки України від 18.06. 2018 року № 1333-л, а також 

критеріїв вимог до акредитації за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент), зроблені такі висновки:  
- кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем, зокрема склад випускової кафедри, практичний досвід 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри та Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури дозволяють здійснювати якісну підготовку 

бакалаврів заосвітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент);  

- матеріально-технічна база, навчально-методичне й інформаційне 
забезпечення навчального процесу у Донбаській національній академії 

будівництва і архітектури із зазначеного напряму підготовки / спеціальності 

повністю відповідає державним акредитаційним вимогам щодо підготовки 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент); 

- науково-дослідна робота, організація НДРС, міжнародні зв’язки 
забезпечуються у повній відповідності до державних акредитаційних вимог щодо 

підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-
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комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) та сучасних потреб 

освітньої діяльності.  

З метою підвищення рівня організації й здійснення навчально-виховного 
процесу експерти, здійснивши акредитаційну експертизу за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент), вважають за необхідне висловити 
пропозиції, які не впливають на загальну позитивну оцінку діяльності Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури щодо підготовки бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-

комунальному господарстві» (спеціальності 073 Менеджмент) і мають 
рекомендаційний характер, а саме:  

- посилити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл та випускників 

коледжів регіону (у тому числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій, соціальних мереж) з метою формування в подальшому контингенту 
студентів, зважаючи на демографічну ситуацію в країні та погіршення платіжної 

спроможності суб’єктів господарювання; участь в програмі ОЦ «Донбас-

Україна»; 
- збільшити відсоток англомовних статей, що видаються викладачами та 

студентами у виданнях; що входять до наукометричних баз даних; 

- забезпечити впровадження дистанційних форм навчання з використанням 

он-лайн платформ, зокрема Moodle, Office 365, Google Blogger; 
- з метою оптимізації і поширення процесу підготовки здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) рівнем удосконалити механізм формування  

індивідуальних завдань, що надаються студентам для самостійного опрацювання 
у межах дистанційного навчання на базі автоматизованої системи підтримки 

дистанційного навчання; 

- продовжити роботу щодо публікаційної активності викладачів кафедри у 

фахових та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 
зокрема Scopus, Web of Science, Google Scholar та ін.; 

- проводити роботу із залучення програм технічної допомоги для 

підвищення якості освіти шляхом залучення зарубіжних викладачів лекторів 
представників міжнародних програм та проектів. 

На підставі проведеної акредитаційної експертизи, матеріалів самоаналізу 

та порівняння фактичних показників діяльності і Державних акредитаційних 

вимог, зазначених у відповідних порівняльних таблицях, експертна комісія 
зробила висновок, що в академії створено необхідні умови для провадження 

освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у 
будівництві та житлово-комунальному господарстві» (спеціальності 073 

Менеджмент). 

Комісія вважає за можливе рекомендувати Акредитаційній комісії 

Міністерства освіти і науки України акредитувати за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

(спеціальності 073 Менеджмент) першого (бакалаврського) рівня у Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4OSSne_bAhVEBSwKHeyEAW4QFghGMAI&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw
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Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти щодо підготовки фахівців 

першого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти 

 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значення показника (нормативу) за 
рівнями вищої освіти 

Норматив Фактично 
Відхилення 
показників 

1 2 3 4 

Започаткування впровадження освітньої діяльності 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої освіти  

+ + немає 

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) з 
науково-педагогічних працівників,на яку 
покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю 

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та/або 
вчене звання 

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання 

немає  

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми): 

   

наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю 

+ + немає 

стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу педагогічної 
роботи) 

+ + немає 

Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 

   

які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію) 

50 77,9 + 27,9 
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Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значення показника (нормативу) за 
рівнями вищої освіти 

Норматив Фактично 
Відхилення 
показників 

1 2 3 4 

які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора 

10 20,2 +10,2 

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин): 
практичної роботи за фахом 

10 16,6 +6,6 

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не 
менше трьох умов, зазначених у пункті 
5 приміток  

підпункти 1-16 
пункту 5 
приміток 

Відповідно 
інформації у 

табл.8.3 

немає 

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності: 

   

2) з науковим ступенем або вченим 
званням 

+ + немає 

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу 

+ + немає 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої 

освіти 

Норматив Фактично Відхилення показників 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контрольних 

заходів (кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту студентів та заявленого 

обсягу з урахуванням навчання за змінами) 

2,4 14,1 + 11,7 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій) 

30 30 немає 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 

   

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + немає 

2) пунктів харчування + + немає  

3) актового чи концертного залу + + немає 

4) спортивного залу + + немає 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + немає 

6) медичного пункту + + немає 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком(мінімальний відсоток потреби) 

70 100  +30 

Провадження освітньої діяльності 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними для 

виконання навчальних планів 

+ + немає 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування показника (нормативу) 
Вимоги до значення показника (нормативу) за 

рівнями вищої освіти 
Норматив Фактично Відхилення показників 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + + немає 

2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

+ + немає 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану 

+ + немає 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + немає 

5. Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 

+ + немає 

6. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + немає 

7. Наявність методичних матеріалів для 

проведення атестації здобувачів 

+ + немає 

 










