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Проректор
з адміністративно-господарчої роботи

Н

ародився 15 січня 1968 р. у м. Дніпропетровську.
В 1991 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський
державний інститут фізичної культури, здобувши
кваліфікацію «тренер-викладач з виду спорту».
До стін Придніпровської державної академії будівництва та архітектури завітав у 1993 р., де працював
на кафедрі фізичного виховання та спорту. З 1995 р. —
заступник завідувача цієї ж кафедри зі спортивної
роботи на факультеті промислового і цивільного
будівництва.
З 1999 р. дотепер обіймає посаду заступника завідувача кафедри фізичного виховання та спорту
з наукової роботи. З 2013 р. — в. о., а з 2015 р. до
сьогодні — проректор з адміністративно-господарчої
роботи.
Є. Є. Макаренко підготував Програму енергоаудиту
ПДАБА, створив комп’ютерну систему обліку витрат
енергоресурсів і технічних параметрів окремих підрозділів та розробив алгоритми обробки інформації для
проведення аналізу спожитих енергоносіїв. Впроваджує власні експериментальні програми в роботу
підрозділів. Останнім часом працює за програмою
«Отримання позитивних результатів господарської
діяльності АГЧ».
Є відповідальним за проведення комплексу заходів
щодо відновлення спортивно-оздоровчого табору
ПДАБА в с. Любимівка. З 2012 по 2016 р. організував
участь більше ніж 1200 студентів і 17 викладачівдобровольців, які разом здійснювали благоустрій
табору.
Науковець вивчає та впроваджує елементи передових педагогічних технологій. За час роботи
в академії реалізував сім інноваційних проектів, які

значно вплинули на навчальний процес. Одним із його
професійних козирів є уміння бачити та розкривати
потенціал студентів, які завдяки його майстерності
навчаються з цікавістю та без перевантажень.
Має 30 років загального та 23 роки педагогічного стажу. Основні напрями науково-педагогічної
та адміністративно-господарчої діяльності: впровадження сучасних інформаційно-аналітичних засобів
та Інтернет-технологій з популяризації фізичного
виховання населення і ведення здорового способу
життя; навчально-дослідницький комплекс накопичення й обробки результатів Державного тестування
та проміжного контролю; розробка методології інтенсифікації навчання на основі застосування засобів
технічного навчання при освоєнні комп’ютероємних
знань (Технологія «Свиза»); розширення навчальноматеріальної бази академії тощо.
Є автором 63 друкованих робіт, у тому числі одного
методичного посібника, трьох робочих програм для
студентів ПДАБА чотирьох років навчання з курсу
«Фізичне виховання», 33 методичних вказівок,
13 методичних пособників, шести методичних рекомендацій, трьох збірників інструкцій з дотримання
техніки безпеки на спортивних базах, одного збірника інструкцій з охорони праці при заняттях на спортивній базі ПДАБА, одної добірки бланків документів
з організації навчального процесу, двох статей.
За високий професіоналізм та вагомий особистий
внесок у розвиток академії відзначений двома медалями з нагоди святкування 75 та 80 років від дати
заснування ПДАБА, Грамотою ректора ПДАБА,
Грамотою заступника міського голови та Подякою
міського голови.
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