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1. Стан проблеми.  

У зв'язку з бойовими діями, наказом МОН України від 01.12.2014 

Донбаську національну академію будівництва і архітектури було переміщено 

з Макіївки до міста Краматорськ. При цьому була повністю втрачена 

матеріальна база, на 90% кадровий состав та на 95% студентський. По суті 

встало питання про створення нового ВНЗ на новому місці. 

За 3 роки пройдений довгий шлях. Визначена стратегічна мета - 

збереження академії як самостійної одиниці в системі вищої освіти України, 
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повернення до Макіївки після перемоги та створення у Краматорську 

Північної філії.  

Вирішуючи поставлені задачі, академія отримала у власність 

навчальний корпус, який раніше не використовувався, налаштувала 

навчальний процес, розгорнула  наукову та міжнародну діяльність. 

Важливим етапом у розвитку ДонНАБА стали вступні кампанії 2015-2017 рр. 

Аналізу цих кампаній і присвячена ця робота.  

2. Межі зростання 

 Основна маса абітурієнтів ДонНАБА в Макіївці поступала з Донецько-

Макіївської агломерації (МакеДонія), де проживало близько 1,7 млн. осіб. 

Абітурієнти з Півдня Донецької області поступали до Маріуполя у 

Приазовський ДТУ, де є будівельний факультет, а з Півночі Донецької 

області – у Харківський національний університет будівництва та 

архітектури. Щорічно на стаціонар поступало близько 1000 осіб і близько 300 

– на заочну форму. Загальна чисельність студентів в Макіївці сягала 5000 

осіб на стаціонарі та до 1,5 тис. осіб на заочній формі навчання. 

 Після переміщення до Краматорська ВНЗ практично повністю втратив 

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

Півночі ми конкуруємо із Харківським НУБА на вельми невигідних умовах. 

Тем не менш, зараз ми набираємо з Півночі Донецької та Луганської 

областей студентів більше, ніж Макіївка до війни. 

 При цьому населення Півночі Донбасу становить близько 700 тис. осіб. 

Таким чином, виходячи із відсотку, найбільша кількість студентів, що 

можуть поступати до Північної філії становить близько 400 осіб на рік на 

стаціонар та 120 осіб на заочну форму.  

Фактичний вступ студентів (разом із поновленням та вступом на 2-3 курси 

після коледжем та училищ) становило:  

- в 2015 році – 182 особи на стаціонар та 87 осіб на заочну форму; 

- в 2016 році – 226 осіб на стаціонар та 95 осіб на заочну форму;  

- - в 2017 році – 161 особа на стаціонар та 61 особа на заочну форму. 
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Дані за 2017 рік не є кінцевими, бо поновлення колишніх студентів з 

Макіївці та приймання школярів з окупованих територій через центр 

«Донбас - Україна» ще продовжується.  

Загальна кількість студентів на початок жовтня 2017 року становила 

близько 600 осіб, з них більше 400 на стаціонарі. Слід чекати, що у 2019-

2020 роках ми вийдемо на показники набору близькі до межі зростання. 

Найбільш ймовірним є набір щорічно до 300 осіб на стаціонар і до 100 

осіб на заочну форму навчання. 

 Таким чином, загальна кількість студентів через 2-3 роки становить до 

1200 осіб на стаціонарі і до 450 осіб на заочній формі. Після перемоги та 

повернення до Макіївці у Північної філії планується залишити навчання 1-3 

курсів для стаціонару і 14 курсів для заочної форми. Фінальна підготовка 

бакалаврів та магістратура будуть переведені до Макіївки. Таким чином, 

контингент студентів Північної філії після перемоги становить близько 1000 

осіб на стаціонарі та до 400 осіб на заочній формі (без відокремлених 

підрозділів). 

  На ці цифри слід орієнтуватися при розрахунках потреби ВНЗ у 

фінансуванні та матеріальному забезпеченні. 

3. Аналіз вступних кампаній.  

Вступна кампанія 2015 року була першою на новому місці дислокації 

ДонНАБА. Вона проводилася у найважчих умовах. Не було власних 

приміщень – академія тулилася у декількох орендованих в ДДМА 

аудиторіях, була відсутня матеріальна база, населення було слабо 

інформовано про те, що в Краматорську з’явився новий ВНЗ. Тяжкий удар 

завдало нам керівництво ДДМА, яке перед початком приймальної кампанії 

виселило нашу приймальну комісію та заборонило всяку агітаційну роботу 

на своїй території, побоюючись конкуренції. 
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Користуючись нагодою, хочу виразити щиру подяку директору 

Міжрегіонального вищого професійного будівельного училища Миколі 

Сергійовичу Бережному, який безкоштовно розмістив нашу приймальну 

комісію і допоміг в проведенні вступної кампанії. Хочу також відмітити 

роботу начальника приймальної комісії Ситніченко Миколи Віталійовича та 

відповідального за роботу з базою даних Кравця Сергія Василійовича. 

Незважаючи на екстремальні умови кампанія 2015 року була відносно 

успішною. 

Вступна кампанія 2016 року проводилася в більш благоприємних 

умовах. Приймальна комісія із самого початку розмістилася в будівельному 

училищі, академія набула деяку відомість у Краматорську, повним ходом 

йшов ремонт навчального корпусу, що був переданий ДонНАБА. По своїм 

кількісним показникам ця кампанія є найкращою з трьох кампаній, що 

проведені в Краматорську.  

Вступна кампанія 2017 року починалася з надіями подальшого росту, 

але по показникам виявилася найгіршою з усіх трьох кампаній. Це пов’язано 

як з об’єктивною причиною – демографічною ситуацією в країні, так і з 

суб’єктивними факторами – помилками в профорієнтаційній роботі. 

Поповнення контингенту студентів ДонНАБА йде за рахунок 

наступних категорій абітурієнтів. 

1. Випускники шкіл, що поступають до ВНЗ після здачі ЗНО. 

2. Випускники коледжів та училищ, що поступають на 2-3 курси на 

споріднені спеціальності. 

3. Бакалаври, що поступають в магістратуру. 

4. Студенти з Макіївки, та інших окупованих територій, що поновлюються на 

відповідні курси станом на 1 вересня 2014 року. 
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Кількісні показники вступних кампаній 2015-2017 років наведені в 

табл. 1. 

Табл. 1 

Рік кампанії 2015 2016 2017 

Вступ по категоріям: 

- на 1-й курс (на базі ЗНО);  

- на 2,3-й курси (на базі коледжем та 

училищ); 

- магістратура;  

- поновлення. 

 

58 

 

105 

65 

41 

 

69 

 

147 

65 

40 

 

59 

 

81 

53 

19 

Кількість прийнятих 269 321 212 

 

З 2016 року в ДонНАБА немає набору на кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст», але в показниках 2015 року цей показник ще присутній. 

 Поновлення в 2017 році ще продовжується, але суттєвих змін це не 

внесе, і вже видно, що набор 2017 є провальним. Спад показників набору 

2017 року пояснюється як демографічною ситуацією в країні, так і 

помилками в організації вступної кампанії. 

 Зменшення чисельності населення привело до зменшення кількості 

випускників, що здали ЗНО, що показано в табл..2. 

Табл. 2  

Рік кампанії 2015 2016 2017 

Кількість здавши ЗНО, тис. осіб 267,4 267,2 240,0 

Доля поступивши до ДонНАБА, % 0,022 0,026 0,025 
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 Таким чином, доля випускників шкіл, що вступили до ДонНАБА, є 

приблизно постійною величиною, і зниження кількісних показників є 

наслідком демографічних процесів. Згідно прогнозу, в 2018-2019 роках 

кількість випускників буде знижатися і тільки з 2020 року почнеться ріст. 

Тому ми не можемо розраховувати на збільшення чисельності вступників на 

перший курс без корінного поліпшення якості профорієнтаційної роботи в 

школах. 

 На цей час ми зіткнулися з ситуацією, коли найкращі 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 і влада повинна зробити все, щоб переміщенні 

заклади залишилися в місті по завершенню конфлікту.  

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 інвестицій, створили понад 100 робочих місць, навчаємо 

близько 600 студентів, виконуємо для міста та області господарчих робіт 

близько 1 млн. грн. на рік. Але при цьому не маємо ніякої підтримки з боку 

керівництва міста та області в рішенні гострих проблем. 

 Нам вкрай необхідно переломити ці тенденції. Потрібна кропітка 

робота із школами, потрібно роз’ясняти школярам, що Краматорськ – це 

тепер обласний центр, що тут є перспектива розвитку, що це вже не 

провінційне містечко вже тому, що в Краматорську є ДонНАБА!   

 Другим джерелом поповнення контингенту студентів є випускники 

коледжів та професійних училищ, що поступають на 2-й або 3-й курси. В 

2017 році  було різке (майже вдвічі) падіння цього показника. Основним 
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ресурсом тут були випускники Дружківського житлово-комунального 

коледжу (ДЖКК) та Міжрегіонального вищого професійного будівельного 

училища (МВПБУ) міста Краматорська. В 2017 році кількість вступників з 

цих навчальних закладів різко знизилася. Дані про вступ випускників ДЖКК 

і МВПБУ наведені в табл. 3. 

Табл. 3  

Рік кампанії 2015 2016 2017 

Вступ на базі ДЖКК 33 35 21 

Вступ на базі МВПБУ 22 26 12 

 

Можливою причиною падіння є високий рівень вимог у ДонНАБА, що 

приводить до великого відсотку відрахованих серед випускників коледжів та 

училищ. Так, із числа вступників на базі ДЖКК у 2015 році було відраховано 

42%, в 2016 році – 20%. Із вступників на базі МВПБУ в 2015 році було 

відраховано 59%, в 2016 році – 35%. Ми, звісно, не повинні знижати вимоги 

до якості знань, але потрібно подумати про допомогу студентам із коледжів 

та училищ. Мається на увазі організація підготовчих курсів або додаткових 

занять, залучення викладачів ДонНАБА до занять у ДЖКК і МВРБУ. 

Третім джерелом поповнення контингенту студентів є поновлення тих, 

хто навчався в Макіївці до початку бойових дій, але, по різним причинам, не 

переїхали своєчасно до Краматорська. Цих студентів ми поновлюємо за 

станом на 01 вересня 2014 року. Треба відмітити, що цей показник буде 

закономірно падати і в 2018-2019 роках не буде суттєво впливати на 

чисельність контингенту. 

Четвертим джерелом поповнення є вступ до магістратури. Головним 

чином, до нас вступають наші випускники, що мають кваліфікацію 

бакалавра. Профорієнтаційна робота в цьому напрямку дає задовільні 

результати, випадки вступу наших випускників до магістратури інших ВНЗ 
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мають одиничний характер, навпаки, є тенденція до вступу до нас в 

магістратуру випускників інших закладів. 

4. Перспективи вступної кампанії 2018 року. 

В 2018 році відбудеться випуск 59 магістрів та 129 бакалаврів. 

Враховуючи, що в магістратуру буде набрано близько 60 осіб, академія 

втратить близько 130 осіб контингенту. Також будуть ще відрахування за 

невиконання навчальних планів. Тому у вступній кампанії 2018 року перед 

нами стоїть задача набору на рівні 300-350 осіб. 

При цьому демографічна ситуація в країні така, що розраховувати на 

збільшення кількості випускників шкіл, які здають ЗНО не доводиться. 

Також різко скоротиться кількість поновлених студентів, цей ресурс 

практично вичерпаний. Таким чином, нам належить вирішити свої проблеми 

за рахунок підвищення кількості вступників на перший курс, а також після 

коледжів і училищ. Необхідні (прогнозні) показники набору 2018 року 

наведені в табл.4. 

Табл. 4  

Категорії абітурієнтів Прогноз-завдання набору 

на 2018 р. 

Випускники шкіл (після ЗНО) 110-140 

Випускники коледжем та училищ (на 2,3 курси) 120-140 

Магістратура 60 

Поновлення 10 

Всього 300-350 

 

Задачі по набору магістрів та поновленню виглядають цілком 

реалістично, можливо навіть деяке перевищення фактичного набору у 
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порівнянні з прогнозом. Більш важкою є задача набору 120-140 абітурієнтів 

з коледжів та училищ. Але при активній профорієнтаційній роботі ця задача 

реальна. 

Найбільш важкою є задача набору 110-140 абітурієнтів після шкіл. 

Рішення цієї задачі потребує корінної перебудови усієї системи агітаційної 

роботи в школах, її різкої активізації. План заходів зараз узгоджується і в 

його виконанні буде задіяний весь колектив.  

 

Висновки.  

1. За три роки, що пройшли після переміщення ДонНАБА із Макіївки 

до Краматорська, фактично на новому місці створений новий ВНЗ. За цей час 

пройшло три вступні кампанії. Контингент студентів постійно ріс, загальна 

чисельність студентів академії наблизилася до 600 осіб, з них більше 400 – 

стаціонар.  

2. Після повернення Україною окупованих територій в Краматорську 

буде створена Північна філія. Гранична чисельність студентів Північної філії 

буде близько 1000 осіб на стаціонарі і до 400 осіб на заочній формі навчання. 

3. Джерелом поповнення контингенту студентів є чотири основні 

категорії абітурієнтів: 

- вступники на базі шкільної освіти після здачі ЗНО;  

- вступники на базі коледжів та училищ на 2-й або 3-й курси; 

- вступники у магістратуру на базі диплома бакалавра; 

- поновлені з числа студентів, що навчалися в Макіївці і були 

відраховані після начала бойових дій.  
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4. Аналіз трьох вступних кампаній в Краматорську показав, що 

основною проблемою є набор студентів на базі шкіл. Необхідна активізація 

агітаційної роботи, щоб забезпечити потрібні показники набору 2018 року. 

 


