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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
Повідомляємо, що Донбаська національна академія будівництва і архітек-

тури  виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національ-
ного закладу вищої освіти, якими є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Ліцен-
зійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 
забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої 
статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися 
через два роки після затвердження Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є обов’язко-
вим); 

http://donnaba.edu.ua/
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3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти; 

4) наявність єдиного інформаційного середовища Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури, в якому забезпечується автоматизація основ-
них процесів діяльності; 

5) розміщення на офіційному веб-сайті Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури  http://donnaba.edu.ua  обов’язкової інформації, перед-
баченої законодавством. 
Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу ви-
щої освіти 

Назва документа 
або вид інформації 

Нормативний 
акт, який перед-
бачає оприлюд-
нення документа 
або інформації 

Посилання на документ або інформацію на офіцій-
ному веб-сайті закладу вищої освіти 

Статут (інші уста-
новчі документи) 

ч. 3 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту», ч. 
2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/docs/polozhennia/2019/statut.pdf 

Документи закладу 
вищої освіти, 
якими регулюється 
порядок здійснення 
освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/polozhenny-

pro-osvstnu-diyalnist.pdf 

Інформація про 
структуру та склад 
керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту», ч. 
2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/academy/management 

Кошторис закладу 
вищої освіти та всі 
зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

Звіт про викорис-
тання та надхо-
дження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

Інформацію щодо 
проведення тендер-
них процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

http://donnaba.edu.ua/
https://donnaba.edu.ua/docs/polozhennia/2019/statut.pdf
https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/polozhenny-pro-osvstnu-diyalnist.pdf
https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/polozhenny-pro-osvstnu-diyalnist.pdf
https://donnaba.edu.ua/academy/management
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
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Ліцензія на прова-
дження освітньої 
діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/academy/license 

Сертифікати про 
акредитацію освіт-
ніх програм, серти-
фікат про інститу-
ційну акредитацію 
(за наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/academy/license 

Освітні програми, 
що реалізуються в 
закладі освіти, та 
перелік освітніх 
компонентів, що 
передбачені відпо-
відною освітньою 
програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту», п. 2 на-
казу МОН Укра-
їни від 30 жов-
тня 2017 р. № 
1432, зареєстро-
ваного у Мініс-
терстві юстиції 
України 21 лис-
топада 2017 р. за 
№ 1423/31291. 

За спеціальностями: 
051 Економіка: https://donnaba.edu.ua/economics  

073 Менеджмент: 
https://donnaba.edu.ua/management  

101 Екологія: https://donnaba.edu.ua/ecology  

133 Галузеве машинобудування: 
https://donnaba.edu.ua/mechanical-engineering  

191 Архітектура та містобудування: 
https://donnaba.edu.ua/architecture-urbanplanning  

192 Будівництво та цивільна інженерія: 
https://donnaba.edu.ua/civil-engineering  

274 Автомобільний транспорт: 
https://donnaba.edu.ua/road-transport  

Ліцензований об-
сяг та фактична кі-
лькість осіб, які на-
вчаються у закладі 
освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/vstup/specialties 

Мова (мови) освіт-
нього процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

українська 

Наявність вакант-
них посад, порядок 
і умови проведення 
конкурсу на їх замі-
щення (у разі його 
проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/docs/kadry/poryadok-

konkursu.pdf 

Матеріально-техні-
чне забезпечення 
закладу освіти (згі-
дно з ліцензійними 
умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/academy/structure 

https://donnaba.edu.ua/academy/license
https://donnaba.edu.ua/academy/license
https://donnaba.edu.ua/economics
https://donnaba.edu.ua/management
https://donnaba.edu.ua/ecology
https://donnaba.edu.ua/mechanical-engineering
https://donnaba.edu.ua/architecture-urbanplanning
https://donnaba.edu.ua/civil-engineering
https://donnaba.edu.ua/road-transport
https://donnaba.edu.ua/vstup/specialties
https://donnaba.edu.ua/docs/kadry/poryadok-konkursu.pdf
https://donnaba.edu.ua/docs/kadry/poryadok-konkursu.pdf
https://donnaba.edu.ua/academy/structure
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Напрями наукової 
та/або мистецької 
діяльності (для за-
кладів вищої 
освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/academy/science/research-areas 

Наявність гуртожи-
тків та вільних 
місць у них, розмір 
плати за прожи-
вання 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

Результати моніто-
рингу якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/reports 

Річний звіт про дія-
льність закладу 
освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/reports 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

Правила прийому 
до закладу освіти у 
відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/vstup/admissions 

Умови доступності 
закладу освіти для 
навчання осіб з 
особливими освіт-
німи потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/low-mobile-
groups.pdf  

Розмір плати за на-
вчання, підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення квалі-
фікації здобувачів 
освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/vstup/education-cost 

Перелік додатко-
вих освітніх та ін-
ших послуг, їх вар-
тість, порядок на-
дання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту» 

https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018 

 
 
 
 
 

https://donnaba.edu.ua/academy/science/research-areas
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
https://donnaba.edu.ua/reports
https://donnaba.edu.ua/reports
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
https://donnaba.edu.ua/vstup/admissions
https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/low-mobile-groups.pdf
https://donnaba.edu.ua/docs/navchannya/low-mobile-groups.pdf
https://donnaba.edu.ua/vstup/education-cost
https://donnaba.edu.ua/finansova-zvitnist-2018
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного за-

кладу вищої освіти 
Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти 
Ступінь 
(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість1 Проходили ста-
жування в інозе-
мних ЗВО2 

Здобули при-
зові місця3 

Іноземних 
громадян4 

Громадян з 
країн членів 

ОЕСР5 

Бакалавр 051Економіка 16 - 2 - - 
073Менеджмент 19 - - - - 
101Екологія 13 - 1 -  
133 Галузеве машинобудування 12 - 1 - - 
191Архітектура та містобудування 102 - 14 - - 
192  Будівництво та цивільна інженерія 120 - 3 - - 
193 Геодезія та землеустрій * - - - - - 
274 Автомобільний транспорт 32 - - - - 

Магістр 051 Економіка 9 - - - - 
073 Менеджмент 4 - - - - 
101 Екологія 3 - - - - 
133 Галузеве машинобудування 8 - - - - 
191Архітектура та містобудування 12 - - - - 
192  Будівництво та цивільна інженерія 41 2 - - - 
274 Автомобільний транспорт 10 - - - - 

Разом: 401 2 21 0 0 
* набір за спеціальністю тимчасово призупинений 
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1Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 
2 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) 
в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України 
3 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II 
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-
мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіона-
тах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту 
4 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою 
навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти) 
5 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються 
за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 
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Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники 
Факультет 
(Інститут) 

Кафедра відділ тощо Кіль-
кість6 

Проходили 
стажу-
вання в 
іноземних 
ЗВО7 

Здійснювали нау-
кове керівництво 
(консультування) не 
менше п’ятьох здо-
бувачів наукових 
ступенів, які захис-
тилися в Україні8 

Науково-педагогічні 
працівники, науковий 
ступінь та/або вчене 

звання9 

Науково-педагогічні 
працівники, доктори 
наук та/або профе-

сори10 

Будівельний фа-
культет 

Загальної інженерної підготовки 3 1 - 2 - 
Будівельних конструкцій, будівель 
та споруд 

6 - - 4 - 

Будівельних матеріалів та техноло-
гій 

5 - - 3 - 

Автомобільних доріг 5 - - 3 - 
Факультет місь-
кого господарс-
тва та охорони 
навколишнього 
середовища 

Теплогазоводопостачання, водо-
відведення і вентиляції 

5 - - 4 - 

Міського будівництва і господарс-
тва 

3 - - 3 - 

Прикладної екології, хімії і охо-
рони праці 

6 - - 3 1 

Архітектурний 
факультет 

Архітектури будівель та споруд 6 - - 3 - 
Містобудування 4 - - 2 - 

Механічний фа-
культет 

Машинобудування 5 - - 5 - 
Автомобільного транспорту 4 - - 2 - 

Економіко-гу-
манітарний фа-
культет 

Економіки 6 - - 4 1 
Менеджменту 5 - - 3 1 
Гуманітарної підготовки 4 - - 2 - 
Фізичного виховання - - - - - 

Разом: 67 1 0 43 3 
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6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 
7Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили 
навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ культурологічного та мистецького спрямування - 
проводили навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких проектах) за межами України 
8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захисти-
лися в Україні 
9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають 
науковий ступінь та/або вчене звання 
10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають 
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

 
До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних планів передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на 
формування професійної майстерності майбутнього митця, які удостоєні почесних звань: “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор 
України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер на-
родної творчості України. 
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Таблиця 3. Наукометричні показники  
Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, відділ тощо Прізвище, ім’я, по батькові 
наукового, науково-педаго-

гічного працівника11 

IDScopus 
(за наявності) 

Індекс Гірша 
Scopus12 

IDWeb of Science Індекс Гірша 
Web of Science13 

Будівельний фа-
культет 

Загальної інженерної підго-
товки 

- - - - - 

Будівельних конструкцій, 
будівель та споруд 

- - - - - 

Будівельних матеріалів та 
технологій 

- - - - - 

Автомобільних доріг - - - - - 
Факультет місь-
кого господарс-
тва та охорони 
навколишнього 
середовища 

Теплогазоводопостачання, 
водовідведення і вентиляції 

- - - - - 

Міського будівництва і гос-
подарства 

- - - - - 

Прикладної екології, хімії і 
охорони праці 

Міхєєнко (Васильєва) Вік-
торія Михайлівна 

55510838000 2 - 2 

Архітектурний 
факультет 

Архітектури будівель та 
споруд 

- - - - - 

Містобудування - - - - - 
Механічний фа-
культет 

Машинобудування - - - - - 
Автомобільного транспо-
рту 

- - - - - 

Економіко-гу-
манітарний фа-
культет 

Економіки - - - - - 
Менеджменту -  - - - 
Гуманітарної підготовки - - - - - 
Фізичного виховання - - - - - 

Разом:   2  2 
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11Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 
року звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в однійзнаукометричних баз Scopus або WebofScience 
12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду) у наукометричній базі Scopus 
13 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду) у наукометричній базі WebofScience 
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Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, відділ тощо Прізвище, 
ім’я, по бать-
кові науко-

вого, науково-
педагогічного 
працівника14 

Кількість 
публікацій 

Scopus15 

Назва та реквізити публікацій 
Scopus (прирівняні відзнаки) 

Кількість 
публікацій 

Web of  
Science 16 

Назва та реквізити публікацій 
Web of Science (прирівняні від-

знаки) 

Будівельний фа-
культет 

Загальної інженер-
ної підготовки 

- - - - - 

Будівельних конс-
трукцій, будівель та 
споруд 

- - - - - 

Будівельних мате-
ріалів та технологій 

- - - - - 

Автомобільних до-
ріг 

- - - - - 

Факультет місь-
кого господарс-
тва та охорони 
навколишнього 
середовища 

Теплогазоводопо-
стачання, водовід-
ведення і вентиля-
ції 

- - - - - 

Міського будівниц-
тва і господарства 

- - - - - 

Прикладної еколо-
гії, хімії і охорони 
праці 

Міхєєнко (Ва-
сильєва) 
Вікторія Ми-
хайлівна 

5 1. Reaction of N-phenyl(benzylidene, 
phenoxy)acetyl-1,4-benzoquinone 
imines with sodium azide Konovalova, 
S.A., Avdeenko, A.P., Vasil'eva, V.M., 
Goncharova, S.A. 2014 Russian 
Journal of Organic Chemistry 
50(3), с. 351-354 

 5 1. Thiocyanation of N-[phenyl(ben-
zylidene, phenoxy)acetyl]-substi-
tuted 1,4-benzoquinone mo-
noimines 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
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2. Просмотр краткого описания  
ViewatPublisher  Связанные доку-
менты 
Thiocyanation of N-[phenyl(benzyli-
dene, phenoxy)acetyl]-substituted 1,4-
benzoquinone monoimines 
Konovalova, S.A., Avdeenko, A.P., 
Vasil'Eva, V.M., Goncharova, S.A.
 2014 Russian Journal of Or-
ganic Chemistry 
50(11), с. 1677-1682 
3. Просмотр краткого описания  
ViewatPublisher  Связанные доку-
менты 
Reaction of N-[aryl(benzylidene, phe-
noxy)acetyl]-1,4-benzoquinone imines 
with sodium 4 methylbenzenesulfinate 
Konovalova, S.A., Avdeenko, A.P., 
Vasil'Eva, V.M., Yusina, A.L. 2014
 Russian Journal of Organic 
Chemistry 
50(10), с. 1422-1429 
4. Просмотр краткого описания  
ViewatPublisher  Связанные доку-
менты 
Activated sterically strained C=N bond 
in N-substituted p-quinone mono- and 
diimines: XIV. Reaction of some 3,5-
dimethyl-1,4-benzoquinone mo-
noimines with alcohols Avdeenko, 
A.P., Konovalova, S.A., Vasil'Eva, 
V.M., (...), Baumer, V.N., Shishkin, 
O.V. 2013 Russian Journal of Or-
ganic Chemistry 
49(1), с. 49-59 

50   Выпуск: 11   Стр.: 1677-1682   
Опубликовано: NOV 2014 
2.Reaction of N-[aryl(benzylidene, 
phenoxy)acetyl]-1,4-benzoquinone 
imines with sodium 4-methylben-
zenesulfinate 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
50   Выпуск: 10   Стр.: 1422-1429   
Опубликовано: OCT 2014 
3. Reaction of N-phenyl(benzyli-
dene, phenoxy)acetyl-1,4-benzoqui-
none imines with sodium azide 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
50   Выпуск: 3   Стр.: 351-354   
Опубликовано: MAR 2014 
4. Activated sterically strained C=N 
bond in N-substituted p-quinone 
mono- and diimines: XIV. Reaction 
of some 3,5-dimethyl-1,4-benzoqui-
none monoimines with alcohols 
Автор:: Avdeenko, A. P.; 
Konovalova, S. A.; Vasil'eva, V. 
M.; с соавторами. 
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
49   Выпуск: 1   Стр.: 49-59   Опу-
бликовано: JAN 2013 
5. Synthesis and structure of N-
aryl(phenoxy, benzylidene)acetyl-
1,4-benzoquinone monoimines 



13 
 

5. Просмотр краткого описания  
ViewatPublisher  Связанные доку-
менты 
Synthesis and structure of N-Aryl(phe-
noxy, benzylidene)acetyl-1,4- benzo-
quinone monoimines Avdeenko, A.P., 
Konovalova, S.A., Vasil'eva, V.M., 
(...), Palamarchuk, G.V., Baumer, V.N.
 2012 Russian Journal of Or-
ganic Chemistry 
48(10), с. 1309-1319 
 

Автор:: Avdeenko, A. P.; 
Konovalova, S. A.; Vasil'eva, V. 
M.; 
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
48   Выпуск: 10   Стр.: 1309-1319   
Опубликовано: OCT 2012 

Архітектурний 
факультет 

Архітектури буді-
вель та споруд 

- - - - - 

Містобудування - - - - - 
Механічний фа-
культет 

Машинобудування Гаврюков  
Олександр 
Володимиро-
вич 

5 1. Automatic belt centering on the 
telescopic conveyer drum / Gavryu-
kov, A.V., Budishevskii, V.A., Be-
lostotskii, B.Kh., Kryushin, V.I. - 
Journal of Mining Science - 1993 - 
29(3), с. 254-257  
2. Automatic belt centering on the 
drum of telescopic conveyor / 
Gavryukov, A.V., Budishevskij, 
V.A., Belostotskij, V.A., Kriushin, 
V.I. -  Fiziko-Tekhnich-
eskieProblemyRazrabotki-
PoleznykhIskopaemykh - 1993 - (3), 
с. 69-72 
3. Application of belt conveyer op-
erating with variable length for con-
struction of underground storage / 
Gavryukov, A.V. - 2001. - Mekhan-
izatsiyaStroitel'stva, (6), с. 15-16. 

1 AUTOMATIC BELT 
CENTERING ON THE 
TELESCOPIC CONVEYOR 
DRUM / GAVRYUKOV, AV; 
BUDISHEVSKII, VA; 
BELOSTOTSKII, BK; 
JOURNAL OF MINING 
SCIENCE   Том: 29   Выпуск: 3 
Стр.: 254-257   Опубликовано: 
MAY-JUN 1993 
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4. To calculation of oil consumption 
in system for stabilization of belt on 
end drum of conveyor / Gavryukov, 
A.V. - 2003. – IzvestiyaVysshikh 
Uchebnykh Zavedenii, GornyiZhur-
nal - (1), с. 82-86 
5. Determination of the optimal pa-
rameters of a tubular belt conveyor 
depending on such an economical / 
Ivan Nazarenko,Olexandr Gavryu-
kov, Andrij Klyon, NikolayRu-
chynsky - 2018 - Eastern-European 
Journal of Enterprice Technologies - 
VOL 3, NO 1 (93) (2018) - 
ENGINEERING 
TECHNOLOGICAL SYSTEMS 

Автомобільного 
транспорту 

- - - - - 

Економіко-гу-
манітарний фа-
культет 

Економіки - - - - - 
Менеджменту - - - - - 
Гуманітарної підго-
товки 

- - - -  

Фізичного вихо-
вання 

- - - -  

       
Разом: 2     
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14 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 
звітного періоду), який має не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або WebofScience 
15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus 
16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази WebofScience 
До числа таких публікацій прирівнюються: 
дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, 
визнаних Мінкультури (для діячів культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального 
плану передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця); 
призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків 
світу та Європи з видів спорту, які визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, 
які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування 
спортивної майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності спортсмена). 
Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам 
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 
  Назви, реквізити (коди) 
Кількість наукових журналів, які входять з 
ненульовим коефіцієнтом впливовості до на-
укометричних баз17 

 
0 

 
- 

Кількість спеціальностей18 

7 

051 Економіка 
073 Менеджмент 
101 Екологія 
133 Галузеве машинобудування 
191 Архітектура та містобудування 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
274 Автомобільний транспорт 

Кількість об’єктів права інтелектуальної вла-
сності, що зареєстровані закладом вищої 
освіти та/або зареєстровані (створені) його 
науково-педагогічними та науковими праці-
вниками19 

7 

1. Автономна сонячна енергетична установка. Патент на корисну модель  
№ ПУ 124725 25.04.2018. Кравець В. А.,Точонов І. В.,Колесніченко С.В., Гололо-
бов Б. Д., Шарабарін О. Г., Попаденко А. О., Котлярова А. Д. 
2. Маховик з змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами.  
Патент накорисну модель № ПУ 126345  11.06.2018. Савченко Н.П., Трет’як А.В.,  
Гаврюков О. В..Шевченко С.С. 
3. Спосіб безконтактної неруйнівної дефектоскопії металевих конструкцій.  
Патент на корисну модель № ПУ 125968 25.05.2018. Кравець В. А.,Точонов І. В. 
Колесніченко С. В..,Мнацаканян К. Б.,Гололобов Б. Д.,Шарабарін О. Г., Попаде-
нко А. О. 
4. Волокно для розсіяного армування бетону. Патент на корисну модель  
№ ПУ 127940 27.08.2018. Кравець В. А.,Точонов І. В.,Колесніченко С. В.. 
Гололобов Б. Д., Шарабарін О. Г.,Попаденко А. О.,Путілін С.В. 
5. Мембранний запобіжний пристрій. Патент на корисну модель ПУ № 129450   
25.10.2018. Кондакова Н.В.,Попов О.Л.,Падалко С.І. 
6. Сонячна електрична водоконденсуюча установка. Патент на корисну модель 
ПУ № 131185 10.01.2019. Кравець В.А.,Колесніченко С.В.,Точонов І.В., Шараба-
рін О.Г.,Гололобов Б.Д.,Хабо І.Г.,Попаденко А.О. 
7. Волокно для розсіяного армування бетону. 12.10.2018р  № U 2018 10215 (очі-

кується ПУ) Кравець В.А., Колесніченко С.В., Точонов І.В., Шарабарін О.Г., 
Гололобов Б.Д., Попаденко А.О.,Путілін С.В. 
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Кількість об’єктів права інтелектуальної вла-
сності, які комерціалізовано закладом вищої 
освіти та/або його науково-педагогічними та 
науковими працівниками20 0 

 
 
 
- 

 

  
   17Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, WebofScience, що видаються закладом вищої освіти 
18Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 
19Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими праців-
никами, що працюють у ньому на постійній основі за звітний період: 
для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів 
рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз даних); 
для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за відповідними спеціальностями, - літературних творів, перекладів літературних творів, творів живопису, 
декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, творів дизайну, музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач 
(програм) організацій мовлення, медіатворів, сценічних постановок, концертних програм (сольних та ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних тво-
рів; 
20Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими працівниками, які працюють 
у ньому на постійній основі у звітному періоді 
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Таблиця 6. Порівняльні показники 
1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного працівника, 

який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звіт-
ного періоду і має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

401/3=133,7 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-педагогічного працівника, 
який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звіт-
ного періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання 

401/43=9,3 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом 
звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується здобувачів вищої освіти, для яких передба-
чається складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

- 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного 
періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 
(наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

2*100/401=0,5 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного пері-
оду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах 
вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ культурологічного та 
мистецького спрямування - проводили навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у 
культурно-мистецьких проектах) за межами України, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 
працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня остан-
нього року звітного періоду 

1*100/67=1,5 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентсь-
ких олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних 
та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпій-
ських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах 
світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 

21*100/401= 5,2 
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проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері фізичної культури та спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми нав-
чання 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які нав-
чаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім 
вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), війсь-
кових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

0 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку - 
серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних 
осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)  

0 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють 
у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у 
наукометричних базах Scopus, WebofScience, інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу 

(2+2)/67=0,06 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або 
WebofScience, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і науко-
вих працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня остан-
нього року звітного періоду 

2*100/67=2,99 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз 
Scopus, WebofScience, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти, 
приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

0 
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11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консульту-
вання) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-
педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи ста-
ном на 31 грудня останнього року звітного періоду 

0 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєст-
ровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на пос-
тійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працю-
ють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

7*100/67=10,5 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його 
науково-педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному 
періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої 
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

0 
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ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження ста-
тусу національного закладу вищої освіти 

 
Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу націо-

нального закладу вищої освіти за номінаціями: 
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах; 
В міжнародному рейтингу  Webometrics серед 322 українських вишів  Академія зайняла 190 позицію. 
У рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2018 року  посіла 172 місце . 
У рейтингу Scopus Україна серед 162 закладів вищої освіти України  Академія зайняла 69 позицію. 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України , який підсумовує загальні рейтингові місця навчальних за-
кладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та " Webometrics" у 2018 році включає 237  ВНЗ III-IV рівнів акредитації.     
           У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України у 2018 році Академія  посіла 170 місце. 

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій; 
Навчання за програмою подвійного диплому за напрямом «Будівництво» та «Екологія» (Проект ERASMUS + 544178-

2013-PT-JPCR-RETHINK, Політехнічний інститут у м.Лейрія (Instituto Politecnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e 
Gestao)) 

 
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні 

звання України; 
- 
4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України; 
- 
5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років (може ви-

користовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту та 
закінчення навчання). 
          76% випускників Донбаської національної академії будівництва і архітектури  успішно працевлаштовуються 
протягом трьох років по здобутті вищої освіти 


