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Звіт  

ректора Донбаської національної академії будівництва і архітектури  

Кравця Василя Анатолійовича 

про результати виконання умов контракту, Статуту навчального закладу, 
показників ефективності використання державного майна, видання 

підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання 
законодавства у сфері діяльності навчального закладу. 

 

І. Об’єктивні дані. Кравець В.А. – доктор технічних наук, професор.  

ІІ. Виконання п. 6 Контракту від 04 червня 2015 року №І-104 по пунктах: 

 

6.1 Підготовка фахівців згідно стандартам вищої освіти. 

Процес підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
проводиться на рівні державних стандартів якості освіти. 

Основним напрямом діяльності була інтеграція навчального процесу у 
європейський освітній простір згідно нового Закону України «Про вищу 
освіту». 

Вперше всім випускникам рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр видавалися 
додатки до дипломів європейського зразку. 

Високий рівень підготовки підтверджується досягненнями студентів у 
престижних конкурсах. У 2016 році приймали участь і були нагороджені 
студенти: 

1. Всеукраїнський конкурс студентських архітектурних проектів 
«Відновимо Донбас разом», що проходив у КНУБА 2016 р.: 

- диплом 1-го ступеня та грошова премія – Спасова Валерія, проект 
«Реконструкція жилого дома в м. Славянськ, що пошкоджений у результаті 
бойових дій»; 

- диплом 1-го ступеня та грошова премія – Шарко Наталя, проект 
«Реабілітаційний центр для воїнів АТО» 

2. Всеукраїнський архітектурний конкурс на реконструкцію площі 
профспілок м. Краматорськ (2016 р.) - диплом 1-го ступеня та грошова 
премія – Спасова Валерія. 

3. Всеукраїнський конкурс дипломних проектів архітектурних ВНЗ 
(2016 р.): 



3 

 

 

- диплом 1-го ступеня (бакалавр) – Лахонько Ю.; 

- диплом 2-го ступеню (бакалавр) – Шикида Ю.; 

- диплом 2-го ступеню (спеціаліст) – Сидоренко В. 

4. Проект «Smart-зупинка» студентів будівельного факультета 
Карасевіч А.М. і Устимчук М.М. виграв грант на 70 тис. грн. від громадської 
організації «Active citizens». Реалізація гранта запланована на 2017 рік. 

5. У грудні 2016 р. студентка 1-го курсу (гр. Екол-22) Анастасія 
Габріель посіла перше місце у 2-му етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу і вийшла у фінал, що відбудеться у 2017 році у Києві.  

 

6.2 Підвищення кваліфікації працівників. 

У спеціалізованих вчених радах дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата або доктора наук в 2016 році не захищалися. 

 Вчені звання професора та доцента в 2016 році не присвоювалися.  

Викладачі ДонНАБА в 2016 році проходили стажування за кордоном.  

І. Стажування в Університеті прикладних наук м. Любек, Німеччина з 
25.11.2016 по 02.12.2016 в рамках програми «Партнерство в рамках 
історичної частини міста» за сприяння DAAD, BMZ та ін. 

Точонов Ігор Вікторович, перший проректор з навчальної та фінансової 
роботи, к.т.н., доцент. 

Колесніченко Сергій Володимирович, проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент. 

Програма стажування включала наступні напрями: 

1. Тематичне дослідження підходу до реновації промислового району в 
гавані м. Гамбург 

2. Тематичне дослідження збереження спадщини ЮНЕСКО в міському та 
архітектурному середовищі м. Любек 

3. Тематичне дослідження збереження архітектурних пам’яток в 
м. Шверін 

4. Знайомство з досвідом освітньої підготовки архітекторів і інженерів-
будівельників в східноєвропейських країнах (рівень «Бакалавр», 
«Магістр») 

5. Знайомство з досвідом організації дослідницьких лабораторій в 
університетах 
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6. Інформаційний день про нові виклики програми Еразмус+(Розвиток 
потенціалу освіти та академічна мобільність), Горизонт-2020 та ін.. 

7. Вивчення досвіду сучасної архітектурної та інженерної практики, 
відвідування архітектурного бюро (PPP architects K. Petersen, C. 
Burghardt) і будівельного майданчику компанії Schutt Bau (м. Любек). 

ІІ. Стажування в Університеті Коруня, Іспанія з 12.05.2016 по 20.05 2016 
в рамках проекту TEMPUS RETHINK, що фінансується Єврокомісією 

Колесніченко Сергій Володимирович, проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент. 

Програма стажування включала наступні напрями: 

1. Знайомство з досвідом організації дослідницьких лабораторій в 
Університеті Коруня. 

2. Знайомство з досвідом освітньої підготовки архітекторів і інженерів-
будівельників в Університеті Коруня (рівень «Бакалавр», «Магістр»). 

 

4 студенти рівня магістр проходили стажування у Польщі (1 рік). Один 
студент (Паращенко Артем) проходить у 2016-2017 році стажування в 
Португалії в університеті Лейрії. 

 Викладачі інших ВНЗ стажування у ДонНАБА в 2016 році не 
проходили. 

 

6.3. Виконання держзамовлення. 

Державне замовлення виконано не повністю. 

Результати виконання держзамовлення з прийому (в %) у 2015 та 2016 роках 
надані в таблиці. 

Освітній рівень Денна форма Заочна форма 

2015 2016 2015 2016 

Бакалавр 24,5 % 24,0 % 20,5 % 40,3 % 

Спеціаліст  1,3 % Набору не 
було 

6,0 % Набору не 
було 

Магістр  15,2 % 34,0 % 18,2 % 55,2 % 

 Детальні данні наведені у звіті 2-3НК за 2016 р. 
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 Причини невиконання держзамовлення носять об’єктивний характер і 
пов’язані з надзвичайними обставинами. Академія була змушена 
переміститися до Краматорську, повністю втратила навчальну та наукову 
базу. На новому місці розташування про нас майже не знали.  

Сепаратистське керівництво в Макіївці на чолі із колишнім ректором 
Гороховим Є.В. розгорнуло інтенсивну пропаганду проти переїзду студентів 
та викладачів до України, не спиняючись перед брехнею про майбутні 
російські дипломи, зарплатні та стипендії, і перед загрозами для тих, хто за 
Україну. 

 Не зважаючи на це, ДонНАБА досягла певного прогресу у порівняні з 
2015 роком. 

 

6.4 Дотримання ліцензійних умов . 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності в 2016 році 
дотримувалися. 

 

6.5. Наукова та інноваційна діяльність, міжнародне наукове 
співробітництво. 

У 2016 році виконувалися наукові фундаментальні та прикладні 
дослідження з пріоритетних тематичних напрямів у рамках держбюджетних 
робіт. Обсяг фінансування НДР за рахунок видатків загального фонду 
державного бюджету  склав 515,728 тис. грн., в тому числі за  категоріями 
робіт:  

- фундаментальні роботи не виконувалися; 

- три прикладні роботи:  «Розробка науково-методичних та практичних 
підходів до вдосконалення ресурсо- та енергозбереження на об’єктах 
будівництва і міського господарства» на суму 125,971 тис. грн.,  «Розробка 
теоретичних та практичних основ термомодернізації» на суму 188,975 тис. 
грн. та «Визначення ресурсу будівельних сталевих конструкцій в умовах 
довготривалої експлуатації для забезпечення технологічної безпеки 
підприємства» на суму 200,00 тис грн. 

Було виконано 7 господарських договорів на виконання науково-
технічних робіт з загальним обсягом фінансування 410,246 тис. грн. 

У порівнянні з 2015 роком є значний ріст обсягів держбюджетних і, 
особливо, господарчих договорів.  

Фінансові результати наведені в таблиці. 
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Види робіт Обсяг виконання, тис. грн. 

2015 2016  

Держбюджетні 410,7 515,7 

Господарчі 76,6 410,2 

 

ДонНАБА приймає участь у міжнародних освітніх проектах та 
наукових програмах. Зокрема, у програмах Tempus, Erasmus+, Rethsik. В 2016 
році 4 студента завершили стажування в Польщі та один студент виїхав на 
стажування в Португалію (закінчення стажування в 2017 році). 

Чеською Агенцією Розвитку (CzDA) згідно Меморандуму, 
підписаному в 2015 році, було виділено для ДонНАБА у 2016 році 3,2 млн. 
гривень на ремонт навчального корпусу в Краматорську. Кошти були освоєні 
у повному обсязі і з жовтня 2016 року ДонНАБА здійснює навчальний 
процес у відремонтованому корпусі, що переданий на баланс академії.  

Ведуться переговори про участь ДонНАБА у програмі Impact. 

 
6.6 Одержання конкурентноздатних наукових і науково-

прикладних результатів. 
В 2016 році проводилася робота з інформаційного забезпечення 

просування у виробництво інноваційних досягнень.  

З метою популяризації наукових розробок ДонНАБА започатковано 
видання електронного наукового журналу. У грудні 2015 вийшов перший 
випуск. Протягом 2016 року вийшли ще чотири випуски. Загальна кількість 
опублікованих статей – 88, у тому числі 21 в 2015 році і 67 у 2016 році.  

Продажу ліцензій та ноу-хау у 2016 році не було. 

6.7 Захист прав інтелектуальної власності. 

Розпочата робота із захисту прав інтелектуальної власності. Для цього в 
2016 році  створений спеціальний відділ.  

Протягом 2016 року отримано 4 патента України на корисну модель. 
Подано 3 заявки на винахід та 8 заявок на корисну модель. У винахідницькой 
роботі брали участь 25 чоловік, з яких 5 – студенти. 
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6.8 Застосування нових наукових знань при підготовці кадрів з 
вищою освітою. 

Нові науково-технічні знання обов’язково використовуються при 
підготовці кадрів з вищою освітою. У дипломних проектах  рівнів спеціаліст 
і магістр присутні науково-дослідницькі розділи. Дипломні роботи всіх рівнів 
базуються на дослідницькій роботі студентів. Викладачі постійно 
відстежують нові розробки у своїй галузі і застосують цю інформацію у 
навчальному процесі.  

 
6.9 Організація навчального процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти. 

Із об’єктивних причин в 2016 році ДонНАБА не могла забезпечити 
повністю організацію навчального процесу відповідно до стандартів вищої 
освіти. Це пов’язано із повною відсутністю матеріальної бази: власний 
навчальний корпус з’явився тільки в жовтні 2016 року, відсутні власні 
лабораторії, комп’ютерні класи, спортзал, є гостра нестача медійних 
пристроїв. 

У 2016 році ці питання вирішені шляхом оренди спортзалу та 
комп’ютерного класу в сусідніх коледжах. Також у навчальному процесі 
широко застосовуються приватні ноутбуки викладачів та студентів.  

Лабораторні роботи виконуються на базі Дружківського житлово-
комунального коледжу. 

Значним досягненням є організація реальної виробничої практики на 
підприємствах Краматорська та Дружківки, на базі Краматорського вищого 
будівельного професійного училища і геодезичної практики із застосуванням 
приборів та обладнання Дружківського житлово-комунального коледжу. 

 

6.10 Дотримання прав та законні інтереси осіб з особливими 
потребами. 

Права та законні інтереси осіб з особливими потребами в ДонНАБА 
дотримуються. 

 

6.11 Стабільне фінансово-економічне становище. 

Фінансово-економічне становище ДонНАБА у 2016 році було 
нестабільним. Усе майно залишилося на окупованій території. З державного 
бюджету кошти на зарплату та стипендію поступали стабільно, але на інші 
потреби у дуже недостатньому обсязі.  
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Спеціальний фонд на початок 2015 року був приблизно 1 млн. грн.,  на 
початок 2016 року був приблизно 250 тис. грн., а на кінець 2016 року – 120 
тис. грн. Такий низький рівень фінансових ресурсів та тенденція до зниження 
не дає можливості стабілізувати фінансовий стан академії. 

Викладачі та студенти протягом 2016 року були у скрутному 
матеріальному становищі. Фактично у 2016 році ДонНАБА, викладачі та 
студенти вирішували питання виживання. 

Для стабілізації фінансово-економічного становища були прийняті 
наступні заходи: 

- орендовані  приміщення у 1-му та 6-му корпусах ДДМА; 

- досягнуто згоди на поселення студентів та викладачів ДонНАБА у 3-
му гуртожитку ДДМА, гуртожитку Краматорського технологічного коледжу 
та міському гуртожитку м. Дружківка; 

- передано на баланс ДонНАБА 5-й корпус ДДМА, який 
відремонтовано за рахунок коштів CzDA, і в якому з жовтня 2016 року 
розпочато навчальний процес; 

- розпочатий процес передачі на баланс ДонНАБА муніципального 
гуртожитку у м. Дружківка; 

- розпочаті переговори з міжнародними науковими, освітніми та 
благодійними фондами про допомогу ДонНАБА у 2017 році; 

- знаходяться у стадії оформлення численні господарчі договори про 
виконання науково-технічних робіт для підприємств та міських громад 
Донбасу. 

Незважаючи на це фінансово-економічний стан ДонНАБА ще досить 
нестабільний.  

Академії потрібна фінансова допомога.  

 

6.12 Звітність щодо використання майна. 

Звітність про використання майна подається у зазначені законом 
терміни та у повному обсязі. 

 

6.13 Дотримання умов колективного договору, статуту. 

Умови колективного договору і статуту у 2016 році дотримувалися. 
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6.14 Захист інформації. 

Виконувалися вимоги законодавства про захист персональної 
інформації. 

 

6.15 Дотримання законодавства, вимог Держфінінспекції та її 
територіальних органів. 

Вимоги Держфінінспекції та її територіальних органів в 2016 році 
дотримувалися.  

 

6.16 Дотримання вимог державного нагляду у сфері господарської 
діяльності, а також вимог засновника. 

Вимоги державного нагляду у сфері господарської діяльності, а також 
вимоги засновника у 2016 році дотримувалися. 

 

6.17 Заходи до вдосконалення управління, зміцнення фінансово-
господарської та трудової дисципліни. 

Вживалися заходи до вдосконалення управління, зміцнення фінансово-
господарської та трудової дисципліни. В 2016 році бухгалтерія, відділ кадрів 
студентів та співробітників організували контроль фінансової та трудової 
дисципліни.  

 

6.18 Виконання навчальних планів, дотримання штатно-фінансової 
дисципліни. 

Усі підрозділи ДонНАБА дотримувалися штатно-фінансової 
дисципліни, виконували навчальні плани і програми.  

 

6.19 Створення належних умов праці. 

У 2016 році протягом перших трьох кварталів з об’єктивних причин не 
були створені належні умови праці.  

Викладачі та студенти скупчувалися у невеличких приміщеннях, що 
були орендовані в ДДМА. Ректор, секретар, усі проректори та начальник НДЧ 
займали одну кімнату. Усі декани і викладачі займали також одну загальну 
кімнату. Кафедри не мали власних приміщень. Досить часто були випадки, 
коли в одній аудиторії проводилися заняття для декількох груп різних 
спеціальностей.  
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Тільки після переїзду у жовтні 2016 року до власного корпусу появилася 
можливість надати викладачам та студентам гідні умови для навчання. 

Також не виконувалися вимоги до штатної загрузки викладачів. 
Більшість викладачів протягом 2016 року були завантажені фактично на 2,0-2,5 
ставки, при заробітній платні у розмірі 1,0-1,5 ставки. Причиною такого 
становища була різниця між кількістю ставок згідно кількості студентів та 
реальним навантаженням. Звернення до Міністерства із проханням виділити 
додаткові ставки, зважуючи на статус переміщеного вища, не мали відповіді. 
Зараз ДонНАБА для не перевищення належної загрузки потрібно додатково 10 
викладацьких ставок.  

 

6.20 Своєчасність розрахунків з фізичними та юридичними особами. 

Розрахунки з фізичними та юридичними особами в 2016 році 
проводилися своєчасно.  

Є заборгованість із заробітної плати викладачам та стипендії студентам 
за липень-грудень 2014 року. Цей борг неможливо сплатити через відсутність 
бухгалтерської документації, що залишилася на окупованій території.  

 

6.21 Цільове та ефективне використання коштів державного 
бюджету. 

Кошти державного бюджету в 2016 році використовувалися за цільовим 
призначенням.  

 

6.22 Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед 
державним бюджетом, органами Пенсійного фонду, державними 
соціальними фондами. 

Зобов’язання перед держбюджетом, Пенсійним фондом, державними 
соціальними фондами виконані своєчасно та у повному обсязі.  

 

6.23 Виконання кошторису, недопущення заборгованості. 

Кошторис доходів і видатків виконаний, заборгованості із заробітної 
плати (крім заборгованості 2014 року), енергопостачання та комунальні 
послуги немає.  
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6.24 Заходи по запобіганню корупційних правопорушень. 

Вживалися заходи до запобігання корупції. З цією метою на 
громадських засадах введена посада уповноваженого з боротьби із корупцією.  

 

6.25 Подання засновникові річного кошторису. 

Річний кошторис доходів і видатків поданий засновникові на 
затвердження вчасно. 

 

6.26 Подання засновникові звіту про виконання контракту. 

Звіт про виконання контракту в 2016 році буде поданий засновникові 
на його вимогу до 15 січня 2017 року. 

 

6.27 Звітування перед органом громадського самоврядування ВНЗ 
про результати роботи, виконання колективного договору. 

Конференція трудового колективу 23 грудня 2016 року затвердила звіт 
ректора про результати роботи, виконання контракту та колективного 
договору.  

 

6.28 Розвиток студентського спорту. 

Заняття з фізкультури почалися з вересня 2015 року. Досягнута 
домовленість із міськими спортивними організаціями м. Краматорськ про 
безкоштовний допуск студентів до занять у спортивних секціях за їх 
бажанням. Такі студенти звільняються від занять по фізкультурі.  

У 2016 році студенти ДонНАБА взяли участь у змаганнях обласної 
Універсіади з фут залу і посіли третє місце. Студентка Карева Вікторія 
зайняла третє місце у обласних змаганнях з настільного тенісу. 

Ректор ДонНАБА у червні 2016 року став чемпіоном України з самбо 
серед ветеранів, а у жовтні 2016 у складі національної збірної взяв участь у 
чемпіонаті світу, де посів 5 місце (а Україна посіла друге місце у командному 
заліку), особистим прикладом агітуючи за спорт і здоровий образ життя. 

 

ІІІ. Заключна частина.  

 У 2016 році з об’єктивних причин не було виконано ряд пунктів 
контракту. 
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 Наказом Міністра з 1 грудня 2014 року ДонНАБА було переміщено до 
м. Краматорськ. Незважаючи на величезні труднощі колектив академії у 2015 
року розпочав навчальний процес у Краматорську.  

 В 2016 році була успішно проведена вже друга після переміщення 
вступна кампанія. Розвиваються міжнародні контакти, почалися процеси 
обміну студентами. 

 Протягом літа та восени за кошти Чеської Агенції розвитку було 
відремонтовано навчального корпусу, та з жовтня 2016 року академія 
проводить навчальний процес у власних приміщеннях. 

 Якісний та кількісний зріст основних показників діяльності ДонНАБА, 
придбання власного навчального корпусу є основним підсумком діяльності 
ректора Кравця В.А. за 2016 рік. 

 

 

 Ректор ДонНАБА      Кравець В.А.  

 


