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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, 1956 

року народження (61 рік).  

 

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. 

Основними напрямами діяльності ДонНАБА, як переміщеного ВНЗ, в 2017 

році були:  

- збереження академії як самостійної освітньої одиниці в правовому полі 

України;  

- розбудова на новому місці (м. Краматорськ) матеріальної бази, 

поліпшення організації освітнього процесу, створення потужного 

самостійного навчального, наукового та практичного центру 

підготовки будівельників на півночі Донецької області – в подальшому 

– Північного філіалу ДонНАБА;  

- інтеграція навчального процесу у європейський освітній простір згідно 

Закону України «Про вищу освіту». 
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Всім випускникам рівнів бакалавр та магістр видавалися додатки до 

дипломів європейського зразку. 

Високий рівень підготовки підтверджується досягненнями студентів у 

престижних конкурсах. У 2017 році приймали участь і були нагороджені 

студенти: 

- Габріель А.І. студентка 2 курсу, еколог – переможець міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка; 

- Нестеренко О.О. студент 4-го курсу механічного факультету 

нагороджений дипломом 3-го ступеню за перемогу в 3-му турі 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи 

спеціальностей «Машинознавство» (Сумський держуніверситет, березень 

2017 р.); 

- Козловський Олександр студент 4 курсу економіко-гуманітарного 

факультету нагороджений дипломом 3-го ступеню за перемогу в 3-му турі 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи 

спеціальностей «Машинознавство» (Сумський держуніверситет, березень 

2017 р.); 

- Скубко Ю. В. студент 6 курсу, групи МБГ-18м – навчання за 

програмою подвійного диплому у рамках спільної угоди із Політехнічним 

інститутом м. Лейрія (Португалія); 

- Жмихова В.Р. студентка 6 курсу, групи ПЦБ-66м – навчання за 

програмою подвійного диплому у рамках спільної угоди із 

Політехнічним інститутом м. Лейрія (Португалія); 

- Гончарова Юлія та Гончарова Інна - студентки 4 курсу, Войткова 

Лілія - студентка 6 курсу архітектурного факультету, отримали дипломи 
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другого ступеня на ХХVII Міжнародному огляді-конкурсі дипломних 

проектів архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (Івано-Франківськ, 

жовтень 2017); 

- Фетісова Христина, студентка 6 курсу архітектурного факультету - 

отримала диплом першого ступеня на ХХVII Міжнародному огляді-конкурсі 

дипломних проектів архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (Івано-

Франківськ, жовтень 2017); 

- Пустовіт Анна, студентка 3 курсу економіко-гуманітарного 

факультету - зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі філософського есе 

серед студентства (листопад 2017). 

6.2 Підвищення кваліфікації працівників.  

У спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук в 2017 році було захищено 2 дисертації:  

- Трет'як Андрій Валерійович захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук на тему «Обґрунтування раціональних 

параметрів роботи стрічкового конвеєра зі змінною довжиною 

транспортування при його подовженні» у спеціалізованій вченій раді 

К.64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків); 

- Беззубко Борис Ігорович захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Вдосконалення 

державних механізмів стратегічного планування розвитку територій» у 

спеціалізованій вченій раді Д.11.107.01 в Донецькому державному 

університеті управління (м. Маріуполь).  

 Докторські дисертації в 2017 році не захищалися. 

 Вчені звання професора та доцента в 2017 році не присвоювалися.  

Викладачі ДонНАБА в 2017 році проходили стажування за кордоном.  
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1. Колесніченко Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи і 

міжнародних зв’язків – Університет Лісабона (Португалія), 

Політехнічний інститут м. Лейрія (Португалія) – навчальні плани та 

робочі програми подвійних дипломів за спеціальностями «Будівництво 

і цивільна інженерія» та «Екологія» - 18.06-24.06.2017. 

Студент – магістрант  Паращенко Артем (напрям «Будівництво та 

цивільна інженерія») у 2017 році захистив подвійний диплом магістра в 

Португалії в університеті Лейрії.  

 Викладачі інших ВНЗ стажування у ДонНАБА в 2017 році не 

проходили. 

6.3. Виконання держзамовлення. 

Державне замовлення виконано не повністю. 

Результати виконання держзамовлення з прийому (в %) у 2015-2017 роках 

надані в таблиці. Детальні данні наведені у звіті 2-3НК за 2017р. 

Освітній рівень Денна форма Заочна форма 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Бакалавр 24,5 % 24,0 % 44,8% 20,5 % 40,3 % 44% 

Магістр  15,2 % 34,0 % 79,6% 18,2 % 55,2 % 60% 

 Причини невиконання держзамовлення носять об’єктивний характер і 

пов’язані з надзвичайними обставинами, а саме: 

 1. Втрата електоральної бази. 

Основна маса абітурієнтів ДонНАБА в Макіївці поступала з Донецько-

Макіївської агломерації, де проживало близько 1,7 млн. осіб. Абітурієнти з 

Півдня Донецької області поступали до Маріуполя у Приазовський 

державний технічний університет (ПДТУ), де є будівельний факультет, а з 
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Півночі Донецької області – у Харківський національний університет 

будівництва та архітектури (ХНУБА). 

 Після переміщення до Краматорська ВНЗ практично повністю втратив 

електоральну базу. Абітурієнти Півдня, як і раніш поступають до ПДТУ, а на 

Півночі ми конкуруємо із ХНУБА на вельми невигідних умовах. При цьому 

населення Півночі Донбасу становить близько 700 тис. осіб, що значно 

менше за Донецько-Макіївську агломерацію.  

2. Демографічна ситуація.  

Кількість випускників шкіл в 2016 і 2017 році знижувалася і ця 

тенденція буде продовжуватися протягом 2018 і 2019 років. При цьому в 

Донецькій та Луганській областях спостерігається значне зменшення 

кількості населення більшими темпами ніж в Україні в  середньому 

 3. Академія не мала власного гуртожитку. 

Відсутність житла не дає можливості приймати на навчання 

абітурієнтів з сільської місцевості і за межами близьких міст. Наприкінці 

2017 року МОН України передало нам на баланс гуртожиток будівельного 

професійного училища. Ми плануємо знайти кошти і відремонтувати 

гуртожиток до 01 вересня 2018 року, що вирішить проблему. 

 4. Репутація Краматорська. 

Ми зіткнулися з ситуацією, коли випускники шкіл бажають уїхати з 

Краматорська. У міста затвердилася репутація провінційного містечка, де 

немає перспектив, а рівень вищої освіти нижче, ніж у крупних центрах. 

«Вимивання мозків» з міста йде вже не одне десятиріччя. Вину за це несе 

керівництво міста і області. Місто і область за три роки нічим не допомогли 

переміщеним ВНЗ, а ці ВНЗ – це подарунок долі, шанс на розвиток.  
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Особливо це відноситься до ДонНАБА, що готує будівельні кадри, в 

яких вже зараз є гостра потреба. Ми вже принесли у це місто понад 4 млн. 

гривень прямих іноземних інвестицій, створили понад 100 робочих місць, 

навчаємо близько 600 студентів, виконуємо для міста та області господарчих 

робіт близько 1,7 млн. грн. на рік. Таким чином, ДонНАБА працює над 

зміною іміджу міста, але цей процес потребує часу. 

 Не зважаючи на це, ДонНАБА досягла прогресу в виконанні 

держзамовлення у порівняні з 2015-2016 роками. 

6.4 Дотримання ліцензійних умов . 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності в 2017 році 

дотримувалися. 

6.5. Наукова та інноваційна діяльність, міжнародне наукове 

співробітництво. 

У 2017 році виконувалися наукові прикладні дослідження з 

пріоритетних тематичних напрямів у рамках держбюджетних робіт. Обсяг 

фінансування НДР за рахунок видатків загального фонду державного 

бюджету  склав 414,2 тис. грн., в тому числі за  категоріями робіт:  

- фундаментальна робота  -  «Соціально-економічні основи відновлення 

території Донецької області на підставі розвитку будівельної та екологічної 

складової, як запоруки сталого розвитку»; 

- прикладна робота: «Визначення ресурсу будівельних сталевих 

конструкцій в умовах довготривалої експлуатації для забезпечення 

технологічної безпеки підприємства».  

Було виконано 22 господарських договори на виконання науково-

технічних робіт з загальним обсягом фінансування 1740,984 тис. грн. 

Фінансові результати за 2015-2017 роки наведено у таблиці.  



8 

 

 8 

Види робіт Обсяг виконання, тис. грн. 

2015 2016  2017 

Держбюджетні 410,7 515,7 414,2 

Господарчі 76,6 410,2 1740,984 

З таблиці видно, що є значне зростання обсягів господарчих договорів.  

ДонНАБА приймає участь у міжнародних освітніх проектах та 

наукових програмах. Зокрема, у програмах Tempus, Erasmus+, проект 

RETHINK. У рамках проекту RETHINK було розроблено та укладено чотири 

договори подвійних дипломів та один договір щодо академічної мобільності 

викладачів, науковців та студентів із 8 університетами Португалії. 

Чеською Агенцією Розвитку (CzDA) 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. Зважаючи на успіх проекту, CzDA в 2017 році додатково 

виділила 980,97 тис. грн на ремонтні роботи у навчальному корпусі. Кошти 

освоєні у повному обсязі.  

9 жовтня 2017 року до ДонНАБА нанесла візит урядова делегація Чехії, 

до складу якої входили сенатори, представники уряду та посол Чехії в 

Україні. Досягнута принципова домовленість про продовження 

співробітництва у 2018 році. 

6.6 Одержання конкурентноздатних наукових і науково-

прикладних результатів. 

В 2017 році проводилася робота з інформаційного забезпечення 

просування інноваційних досягнень.  

З метою популяризації наукових розробок ДонНАБА з 2015 року 

видається електронний науковий журнал. Протягом 2017 року вийшли 

чотири онлайн випуски, в яких опубліковано 337 статей. 27 листопада 2017 
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року електронний журнал ДонНАБА зареєстрований в реєстрі періодичних 

видань ISSN.  

Продаж ліцензій та ноу-хау у 2017 році не було.  

6.7 Захист прав інтелектуальної власності. 

Для захисту прав інтелектуальної власності в 2016 році створено 

спеціальний відділ.  

Протягом 2017 року отримано 8 патентів України на корисну модель та 

1 висновок про видачу патенту. Подано 3 заявки на винахід та 5 заявок на 

корисну модель. У винахідницькой роботі брали участь 24 особи, з яких 4 – 

студенти. 

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  рівня магістр 

присутні науково-дослідницькі розділи, обов’язковою вимогою є наявність 

наукових публікацій.  

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 2017 році ДонНАБА не могла забезпечити 

повністю організацію навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти. Це пов’язано із нестачею матеріальної бази: власний навчальний 

корпус з’явився тільки в жовтні 2016 року і протягом 2017 тільки почали 

створюватися власні лабораторії та комп’ютерні класи. Відсутній власний 

спортзал, гостра нестача медійних пристроїв.  
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У 2017 році ці питання вирішені шляхом оренди спортзалу та 

комп’ютерного класу у коледжі та у професійному будівельному училищі 

м. Краматорська. Лабораторні роботи виконуються також на базі 

Дружківського житлово-комунального коледжу. Це досить незручно для 

студентів, а обладнання комп’ютерних класів та лабораторій не повністю 

відповідає вимогам навчального процесу, але других варіантів в 2017 році ми 

не мали. 

Значним досягненням є організація реальної виробничої практики на 

підприємствах Краматорська та Дружківки, на базі Краматорського вищого 

будівельного професійного училища, 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 2017 році було 

нестабільним. З державного бюджету кошти на зарплату та стипендію 

поступали стабільно, але на інші потреби у дуже недостатньому обсязі.  

Спеціальний фонд (освіта) на початок 2015 року був приблизно 1 млн. 

грн.,  на початок 2016 року був близько 250 тис. грн., а на початок 2017 року 

– 150 тис. грн. У червні 2017 року на рахунку спеціального фонду освіти був 

нуль. Але вже в вересні ситуація почала виправлятися за рахунок прийому 

студентів на контракт, і на кінець 2017 року спеціальний фонд освіти складав 

майже 200 тис. грн. 

Такий низький рівень фінансових ресурсів та різкі коливання не дають 

можливості стабілізувати фінансовий стан академії. 
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Для стабілізації фінансово-економічного становища були прийняті 

наступні заходи: 

- до 01 вересня 2017 року орендувалися навчальні приміщення у 1-му 

та 6-му корпусах ДДМА, але з початком нового навчального року договір 

оренди припинено і навчальний процес проводиться у власному навчальному 

корпусі; 

- виконані численні господарчі договори з науково-технічних робіт для 

підприємств та міських громад Донбасу на суму 1741 тис. грн;  

- прийнятий на навчання контингент студентів за контрактом. 

Незважаючи на це фінансово-економічний стан ДонНАБА ще нестабільний.  

Академії потрібна фінансова допомога. Зокрема, потрібно близько 17 

млн. грн. для капітального ремонту гуртожитку, та близько 2,5 млн. грн. для 

придбання меблів та обладнання. 

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 2017 році дотримувалися. 

6.14 Захист інформації. 

Виконувалися вимоги законодавства про захист персональної 

інформації.  

На вимогу МОН України заблоковані сторінки академії в соціальних 

мережах «В Контакте» та «Одноклассники». Академія змінила всі електронні 

адреси з .ru.   
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6.15 Дотримання законодавства, вимог Державної фінінспекції та її 

територіальних органів. 

Вимоги Державної фінінспекції та її територіальних органів в 2017 році 

дотримувалися. В березні 2017 року у ДонНАБА пройшла планова перевірка 

КРУ за період 2014-2017 років. КРУ знайшло незначні порушення, які були 

оперативно виправлені у ході перевірки. 

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 2017 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 2017 році бухгалтерія, відділ кадрів 

студентів та співробітників організували контроль фінансової та трудової 

дисципліни.  

Значних порушень фінансової та трудової дисципліни в 2017 році не 

було. 

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 2015-2016 роках з об’єктивних причин не були створені належні 

умови праці. Тільки після переїзду у жовтні 2016 року до власного корпусу 

появилася можливість надати викладачам та студентам гідні умови для 
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навчання та праці. В 2017 році працювала їдальня. Працює на умовах оренди 

магазин канцелярських товарів. Вечорами після занять працює гурток бальних 

танців. 

Але досі не вирішені повністю питання фізичного виховання та спорту 

за відсутністю власного спортзалу та інвентарю. Не створені належні умови для 

виконання наукових та прикладних досліджень. Є гостра нестача навіть 

елементарних приборів та приладів. Тому основна частина досліджень 

виконувалася на експериментальній базі інших установ за кошти викладачів та 

за рахунок їх ентузіазму.  

У Краматорську існує Міжрегіональне вище професійне будівельне 

училище яке має велике приміщення для майстерень, що зараз практично не 

використовується і потребує капітального ремонту. З керівництвом училища 

досягнута домовленість про передачу майстерень на баланс академії за умови 

спільного використання після капітального ремонту. Є домовленість з фірмою 

«KNAUF Гіпс Україна» та представниками в Україні шведської фірми 

«Вольво» про виділення коштів на капітальний ремонт для виконання спільної 

практичної підготовки студентів та наукових досліджень Пропозиція про 

передачу майстерень на баланс ДонНАБА направлена до МОН України, але 

вже більше року це питання не вирішено.  

Дуже гострою для викладачів та студентів академії в 2017 році була 

житлова проблема. Протягом 2016-2017 років в Краматорську різко піднялися 

ціни на оренду житла, при тому, що побутові умови не забезпечують нормальне 

життя. Погані умови також у гуртожитках, а ціни для проживання для 

викладачів майже не відрізняються від зйомних квартир.  

Для вирішення житлового питання керівництво академії ініціювало 

передачу на баланс ДонНАБА гуртожитку професійного будівельного училища 

за згодою директора училища. Гуртожиток передано на баланс академії в 

грудні 2017 року. Будівля потребує капітального ремонту. Заплановано в 2018 
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році здійснити ремонт третини гуртожитку, а в 2019 році – всій будівлі. В 

гуртожитку будуть проживати учні будівельного училища, студенти та 

викладачі академії.  

Також перевищувалася навчальна загрузка викладачів.  

Навчальна аудиторна загрузка фактично становила 750 часів на рік при 

нормативі 600 часів, як це вимагає закон про вищу освіту. Також більшість 

викладачів протягом 2017 року були завантажені фактично на 1,5-2,0 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, для якого згідно закону 

повинен застосовуватися коефіцієнт 0,8 при розрахунку нормативної загрузки, 

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 2017 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 2017 році використовувалися за цільовим 

призначенням.  
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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.  

6.24 Заходи по запобіганню корупційних правопорушень. 

Вживалися заходи до запобігання корупції. З цією метою на 

громадських засадах засновано посаду 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 ректором контракту в 2017 році буде подано 

засновникові до 15 січня 2018 року. 

6.27 Звітування перед органом громадського самоврядування ВНЗ 

про результати роботи, виконання колективного договору. 

Конференція трудового колективу 09 січня 2017 року затвердила звіт 

ректора про результати роботи, виконання контракту та колективного 

договору.  

6.28 Розвиток студентського спорту. 
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Академія зараз не має власного спортивного залу і спортивного 

інвентарю. Заняття фізичною культурою проводяться в приміщеннях, які 

орендуються в технологічному коледжі та в будівельному училищі. 

Використовується також спортивний інвентар цих закладів. Заняття 

проводять викладачі цих закладів на умовах сумісництва.  

Але незважаючи на труднощі та певну незручність для студентів, ми 

маємо серед молоді великий ентузіазм і прагнення займатися спортом, що 

всяко підтримується керівництвом академії.  

За 2017 рік проведено: змагання з видів спорту баскетбол, настільний 

теніс, бадмінтон, волейбол, легка атлетика серед студентів 1 та 2 курсів 

(формування збірних команд ДонНАБА), які прийняли участь у Універсіаді 

Донеччини 2017 серед ВНЗ Донецької області. Загальна кількість учасників 

65 осіб. Команда з футболу зайняла трете місце серед ВНЗ Донецької області, 

команда дівчат з настільного тенісу зайняла друге місце, у змаганнях з легкої 

атлетики студент Околовський Елісей зайняв перше місце у особистій 

першості з стрибка в довжину з розбігу. Також команда студентів прийняла 

участь у місцевому квесті і зайняла 4 місце серед 17 команд. 

У загальному заліку ДонНАБА посіла 4 місце серед дев’яти ВНЗ в 

Універсіаді Донецької області в 2017 році. 

Ректор ДонНАБА особистим прикладом агітує молодь за здоровий 

спосіб життя та заняття спортом. У вересні 2017 року Кравець В.А. став 

чемпіоном України по самбо серед майстрів, а у жовтні 2017 року у складі 

національної зборної прийняв участь у чемпіонаті світу, що проходив у 

Салониках (Греція). Він посів третє місце у особистому заліку, а збірна 

України посіла друге місце у командному заліку. 
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ІІІ. Заключна частина.  

 Пройшло три роки з часу переміщення ДонНАБА до Краматорська. Були 

успішно проведені вступні кампанії 2015, 2016 та 2017 років. Чисельність студентів 

постійно зростала і зараз становить майже 600 осіб. Очікуємо, що в 2018-2019 роках 

кількість студентів досягне 1000 осіб.  

 В 2016 році на баланс академії було передано навчальний корпус, що не 

використовувався за призначенням майже 20 років. Він був відремонтований за 

кошти Чеської Агенції розвитку, та з жовтня 2016 року академія проводить 

навчальний процес у власних приміщеннях. В грудні 2017 року на баланс академії 

передано гуртожиток. Будівля потребує капітального ремонту, який планується 

здійснювати поетапно в 2018-2019 роках. Будуть, нарешті, створені гідні умови для 

проживання викладачів та студентів.  

 Ще немає належних умов для наукових досліджень, лабораторних навчань, 

для фізкультури та спорту. Для вирішення цих питань нам потрібна підтримка 

МОН у питанні приєднання будівельного училища.  

 Якісний та кількісний зріст академії є основним підсумком діяльності ректора 

Кравця В.А. за 2017 рік 

 

 Ректор ДонНАБА      Кравець В.А.  


