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Міжнародна
діяльність —
один із
пріоритетів
розвитку
академії

В

елика увага у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури приділяється розвитку міжнародних відносин, тому перспективні плани навчального
закладу завжди розглядаються і коригуються крізь призму змін, які прогнозуються у системі освітніх процесів
в Україні, Європі та з огляду на світові тенденції. Підписана Україною в травні 2005 р. Болонська декларація
особливо підкреслює значущість міжнародної співпраці.
Основними напрямами міжнародної діяльності академії є:
– участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського
обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими
працівниками;

Відкриття Центру університетського
розвитку за участю аташе Посольства Франції
в Україні пана Тьєрі Дорна та ректора ПДАБА,
проф. В. І. Большакова, 2013 р.

– проведення спільних наукових досліджень;
– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо;
– участь у міжнародних освітніх та наукових
програмах;
– спільна видавнича діяльність;
– надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої
та післядипломної освіти іноземним громадянам
в Україні;
– створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними ВНЗ, науковими установами та
організаціями;
– відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи згідно
з міжнародними договорами України, а також договорами між ВНЗ та іноземними партнерами;
– залучення педагогічних, науково-педагогічних та
наукових працівників іноземних ВНЗ для участі
в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у вишах України;
– направлення осіб, які навчаються у ВНЗ України, на
навчання у закордонних освітніх закладах;
– сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
– інші напрями і форми, не заборонені законом.
Власне, історія міжнародної діяльності академії розпочинається ще в 1990 р., коли, згідно з рішенням Вченої
ради навчального закладу, як наслідок демократичних
змін у країні та у зв’язку з відкриттям Дніпропетровська
для в’їзду іноземців, було створено міжнародний відділ.
У 1992 р. було введено посаду проректора з міжнародної
роботи, а в 1994 р. — організовано Лінгвістичний центр,
який відіграв велику роль у період підготовки студентів академії для навчання у закордонних університетах.
У 2002 р. з’явилася кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам (ІНІМ), яка забезпечує необхідну лінгвіс
тичну підготовку студентів-учасників міжнародних
проектів та визначає імідж академії на м
 іжнародному
рівні. У 2007 р. було засновано Європейський навчально-науковий центр (ЄННЦ) як складову частину одного з проектів TEMPUS. Основними завданнями ЄННЦ є
моніторинг розвитку європейського та світового освітніх процесів, лінгвістична підготовка студентів (особливо тих, хто не навчається у франко- та англо-українських групах), підготовка та організація мовних
стажувань за кордоном, інформування про зміни, які
відбуваються у старих та появу нових освітніх проектів,
а також підготовка, написання, представлення на конкурсах та супроводження різних міжнародних проектів.
Створення Центру університетського розвитку
в 2013 р. стало результатом участі кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам у великому міжнародному конкурсі проектів, який організувало Бюро Східної та Центральної Європи AUF. Центр став першим
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офіційним представництвом ВЕСО у нашій країні. Він
призначений для проведення навчальних занять за допомогою інтерактивної дошки, організації дистанційної освіти, яка дозволяє слухати лекції провідних професорів з різних закордонних університетів, а також
проведення відеоконференцій з навчальних та наукових питань.
У 2014 р., як складову частину іншого проекту TEMPUS, організовано Центр дистанційної освіти
з метою забезпечення дистанційного навчання пілотної
групи студентів, магістрів і аспірантів за новою магістерською програмою.
Центр підготовки до міжнародних іспитів «Cambridge English Language Assesenent» при ПДАБА був зареєстрований у лютому 2014 р. через екзаменаційний
центр Британської ради в Україні. У вересні 2014 р.
центр отримав сертифікат офіційного центру та право користування спеціальним логотипом Cambridge
English Language Assessment Preparation Centre для

маркетингових цілей. Викладачі англійської мови академії отримали можливість проходження дистанційного курсу підвищення професійної кваліфікації при
Центрі підтримки професійного розвитку Кембриджського університету (Велика Британія). Починаючи
з 2014–2015 н. р., центр має доступ до ексклюзивної
онлайн-платформи Preparation Centres Online, яка надає інформацію про Кембриджські іспити, поради експертів з підготовки до іспитів тощо. З 2014–2015 н. р.
центр має можливість замовляти та проводити пробні
тестування різних рівнів (А1-С2) з Кембриджських іспитів на своїй території з наступним оцінюванням тестів у Кембриджі та отриманням детального звіту і коментарів стосовно кожного компоненту. За звітний
період були організовані та проведені чотири передтестові сесії (одна — у 2014 р., дві — у 2015 р., одна —
у 2016 р.) із загальною кількістю 40 кандидатів. Центр
може проводити іспити на своїй території за умови погодження екзаменаційної сесії з екзаменаційним центром та відповідності приміщень, у яких буде проходити сесія, стандартам Cambridge English Language
Assessment.
Академія активно працює над інтеграцією в європейський освітній простір. Так, ПДАБА уклала низку угод про науково-технічну співпрацю з провідними
ВНЗ Північної та Південної Америки, Західної та Центральної Європи, Азії та Африки, зокрема такими:
1. 
Національний інститут прикладних наук м. Ліон
(Франція).
2. Національний інститут прикладних наук м. Страсбург (Франція).
3. 
Національна школа прикладних наук м. Сафі
(Марокко).
4. Політехнічний факультет м. Монс (Бельгія).
5. Афінський технологічний інститут (Греція).
6. Варшавський політехнічний університет (Польща).

Відкриття Центру дистанційної освіти ректором
ПДАБА В. І. Большаковим та координаторами
проекту TEMPUS SEHUD, 2014 р.
7. Словацький технічний університет (Словаччина).
8. Політехнічний інститут м. Гуарда (Португалія).
9. Європейський інститут освіти м. Берлін (Німеччина).
10. У
 ніверситет м.Сарагоса (Іспанія).
11. Відкритий університет м. Варна «Чернорізец Храбар» (Болгарія).
12. Міжнародний інститут менеджменту ЛІНК (Росія).
13. Портсмутський університет (Велика Британія).
14. П
 олітехнічний інститут м. Коккола (Фінляндія).
15. 
Університет Центрального Ланкашира (Велика
Британія).
16. 
Технічний університет Бергакадемі Фрайберг
м. Фрайберг (Німеччина).
17. 
Володимирський державний університет імені
Олександра та Миколи Григоровича Столєтових
(Росія).

Професор INSA (м. Ліон) Жан-Мішель Дельой читає
лекцію перед студентами академії
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Українські учасники проекту SEHSI у Кінгс-Коледжі
(Кембриджський університет), 2015 р.
18. 
Національний інженерний університет м. Ліма
(Перу).
19. Міжнародний університет Данте Аліг’єрі, Реджіо ді
Калабріа (Італія).
20. Технічний університет, факультет менеджменту та
маркетингу, м. Жешув (Польща).
21. Московський архітектурний інститут (Росія).
22. Болонський університет (Італія).
23. Університет м. Шербрук (Канада).
24. Національна школа архітектури м. Рабат (Марокко).
25. Університет м. Орлеан (Франція).
26. Університет м. Ля Рошель (Франція).
27. Університет м. Гринвіч (Велика Британія).
28. Університет м. Страсбург (Франція).
29. Технічний університет м. Аахен (Німеччина).
30. Інститут науки та технологій м. Сафі (Марокко).
31. Вища школа бізнесу, Національний університет ім.
Луїса м. Новий Сонч (Польща).
32. Університет дю Мен, Льо Мен (Франція).
33. 
Вища інженерно-економічна школа м. Слупськ
(Польща).
34. Університет Каді Айад м. Марракеш (Марокко).
35. Університет «Вища освіта у Марокко».
Із кожним з вищезазначених університетів проводиться робота, що стосується різних аспектів міжнародної діяльності: обмін студентами і аспірантами,

Учасники пілотної фази навчання, які отримали
сертифікати після закінчення модуля № 4 в межах
проекту TEMPUS SEHSI, 2016 р.

спільна наукова праця, підготовка та публікація статей,
монографій, підручників та ін.
Також ПДАБА бере активну участь у міжнародних
програмах, серед яких:
– програми академічних обмінів Німеччини (ДААД);
– стипендії уряду Франції;
– стипендії Шведського інституту;
– програми Леонардо да Вінчі;
– програми Фонду Александра фон Гумбольдта;
– програми Фонду Леонарда Ейлера;
– програми TEMPUS;
– програми Erasmus Mundus, Erasmus+;
– програми FP-7 → HORIZON 2020.
Участь у міжнародних програмах дозволяє щорічно
отримувати стипендії для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів з метою навчання за кордоном та виконання наукових досліджень.
Реалізується співпраця з міжнародними асоціаціями, федераціями, фондами, агенціями, міжнародними
мережами та альянсами, такими як:
– Міжнародна асоціація університетів (AIU), ЮНЕСКО, з 1997 р.;
– Університетська агенція франкофонії (AUF),
з 2006 р.;
– Мережа французьких інженерних університетів n+і,
з 2006 р.;
– Федерація обмінів «Франція — Україна» (FEFU),
з 2006 р.;
– Асоціація «Альянс франсез», м. Дніпро;
– «Magna Charta Universitatum», підписана у Болоньї
в 2010 р.
Одним із найважливіших напрямів міжнародної
співпраці є надання якісних освітніх послуг іноземним
студентам.
Спільно з Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України і Українським державним центром міжнародної освіти України
академія здійснює комплекс інформаційно-рекламних
заходів як в Україні, так і за кордоном, бере участь у координаційних нарадах. Профорієнтаційна робота міжнародного відділу має комплексний характер та успішно виконується протягом кожного навчального року,
зокрема здійснюється:
– організація взаємодії з дипломатичними установами України за кордоном;
– організаційні заходи з посольствами держав на території України і Російської Федерації (питання набору студентів, допомога продовженню або зміні
національних паспортів іноземних студентів, сприяння оформленню державних стипендій інших
держав);
– підготовка різноманітної рекламної друкованої продукції англійською, німецькою, французькою, арабською мовами і розповсюдження її серед дипломатичних установ, на освітянських виставках та серед
іноземних студентів і слухачів підготовчого відділення;
– налагодження та постійна підтримка контактів з випускниками академії за кордоном.
Академія встановлює та підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших держав, тісно співпрацює з Посольством Франції в Україні,
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Посольством Конго у РФ, Посольством Гвінеї у РФ, Посольством Йорданії в Україні, Посольством Марокко
в Україні, Посольством Туркменістану в Україні, Українським бізнес-центром (Республіка Узбекистан).
Прийом іноземців на навчання в академію здійснювався на підставі:
– міжнародних договорів України, загальнодержавних програм (РФ, Таджикистан, Туркменістан, Молдова, Гвінея);
– договорів, укладених академією з фізичними
особами.
Навчаль- 2011–
ний рік
2012
Кількість
іноземних 148
студентів

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

174

112

125

115

Для іноземних студентів, які прибули на навчання
в Україну, згідно з міжнародними договорами та загальнодержавними програмами, були надані державні стипендії. Направлення до академії таких іноземців
здійснювали МОН України та Український державний
центр міжнародної освіти МОН України.
Станом на 2016 р. у ДВНЗ «ПДАБА» навчаються студенти з 24 країн світу: Анголи, Азербайджану, Гвінеї,
Йорданії, ДР Конго, Кот д’Івуару, Камеруну, Казахстану, Малі, Марокко, Нігерії, Росії, Судану, Туркменістану, Тунісу, Узбекистану тощо.
Міжнародний відділ організовує в’їзд кожного іноземного студента персонально, здійснює підготовку
та видачу запрошень на навчання, візову підтримку,
контроль за в’їздом в Україну. На кожного іноземного
студента після зарахування у відділі формується особова справа та облікова картка ГУ ДМС України, пакет
документів на реєстрацію, надаються паспортно-візові послуги, укладається контракт на навчання і виконується перевірка своєчасності плати, видача щорічних сертифікатів на французькій та англійській мовах,
різних довідок та дозволів на поїздки в інші міста.
Міжнародний відділ взаємодіє з Державною міграційною службою України у Дніпропетровській області, Управлінням СБУ у Дніпропетровській області, підрозділами
Державної прикордонної служби України. Відділом здійснюється підготовка щорічних звітів до органів управління та влади на регіональному і республіканському рівнях.
Навчання іноземних студентів у академії проводиться як українською (російською), так і англійською
та французькою мовами в проектних групах. Державні
іспити і захист магістерських робіт у цих групах також
проводяться англійською і французькою мовами.
Іноземцям, які завершили навчання, захистили дипломний проект та склали державні іспити згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки, за
рішенням державної комісії були присвоєні відповідні освітні рівні, міжнародним відділом видані дипломи про освіту державного зразка, легалізовані у Міністерстві закордонних справ України або проставлений
апостиль у Міністерстві освіти і науки України.
Довишівська підготовка іноземних громадян в академії здійснюється підготовчим відділенням міжнародного відділу. Головна мета діяльності підготовчого

Студенти ПДАБА на літньому лінгвістичному
стажуванні у мерії м. Страсбург, Франція
відділення — підготовка іноземців для отримання вищої освіти в Україні.
Протягом навчання на підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають українську мову та здобувають базові знання з математики, фізики, хімії, основ інформатики та креслення. Після завершення навчання
слухачі підготовчого відділення складають випускні
іспити і отримують відповідні свідоцтва. Іноземці мають можливість далі продовжити навчання за обраною
спеціальністю.
У Дніпропетровському регіоні функціонують багато представництв закордонних фірм, з якими активно
співпрацює академія.
Фірма «Lafarge» — світовий лідер у виробництві будівельних матеріалів, зокрема таких як цемент, щебінь
та бетон. Свою діяльність реалізує у 61 країні. Історія
компанії розпочалася у 1833 р., в Україні — у 1999 р. На
цементних заводах та в кар’єрі Полтавської області працюють чотири випускники академії.
У липні 2014 р. підписаний договір з ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Фірма заснована у 1873 р. та займається виробництвом цементу, товарного бетону
і гранітного щебеню. Представлена у 40 країнах, на ринку України працює з 2001 р.
Австрійська фірма «Hertz-Armaturen» — один із
провідних світових виробників арматури, фітингів,

Зустріч делегації Посольства Франції в Україні на чолі
з Послом пані Ізабель Дюмон, 2016 р.
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Навчальні лабораторії академії, обладнані
устаткуванням і приладами фірм «Vaillant»
та «Hertz-Armaturen»
регулюючих та балансувальних клапанів для монтажу
у системах опалення, вентиляції та газопостачання.
Співпраця фірми «Hertz-Armaturen» з академією:
– 2001 р. — генеральний директор фірми «Hertz-Armaturen» пан Герхард Глінцерер був обраний іноземним членом Академії будівництва України;
– 2002 р. — проведено перший конкурс курсових проектів з дисципліни «Опалення» з використанням
продукції фірми «Hertz-Armaturen»;
– 2003 р. — відкриття навчальної лабораторії з опалення на базі продукції фірми «Hertz-Armaturen»;
– 2008–2011 рр. — поповнення фондів бібліотеки
ПДАБА технічною літературою;
– 2012–2013 рр. — виконано ремонт та створено новий лабораторний стенд на суму 6500 євро;
– 2014 р. — підписано договір про взаємодію між
«Hertz-Armaturen» та ПДАБА.
Німецька фірма «Vaillant», заснована у 1874 р., на
українському ринку представлена з 2000 р. Сьогодні
«Vaillant» — один із найбільших європейських виробників опалювального та водонагрівального обладнання для
роботи на газі, рідкому паливі та електричній енергії.
Основними етапами співробітництва фірми «Vaillant» з академією є:
– 2007 р. — проведено перші заняття для студентів
IV курсу спеціальності «Теплогазопостачання та
вентиляція»;

Проф. В. І. Большаков вручає диплом почесного
доктора академії д-ру Г. Глінцереру (Австрія), 2016 р.

– 2007–2009 рр. — здійснено ремонт навчальної лабораторії та змонтовано стенд з автономною системою опалення та п’ятьма котлами. Дозвіл на введення в експлуатацію отримано у 2013 р.;
– 2012 р. — підписано договір про взаємодію між ДП
«Вайллант група Україна» та ПДАБА;
– 2012–2013 рр. — оновлено устаткування у навчальній лабораторії та встановлено діючу установку підігріву гарячої води (сонячний колектор та бойлер непрямого нагріву; орієнтовна сума — 16273 євро);
– 2014 р. — виконано другу чергу оновлення навчальної лабораторії на базі обладнання фірми (діючий
тепловий насос та система автономного опалення;
орієнтовна сума — 10314 євро).
У фірмі «Maïsadour Semences», яка успішно розвивається в Україні та є найбільшим виробником кукурудзи
в Європі, працюють шість випускників ПДАБА.
В академії ще у 1998 р. була продумана тактика розвитку міжнародної співпраці, яка отримала назву проекту «Стріла» («Fleche» — французькою). У 2001 р.
ПДАБА спільно з INSA представила проект на конкурс, який проводило Міністерство закордонних справ
Франції. Він був визнаний кращим та отримав фінансову підтримку в розмірі 200 000 євро.
Метою проекту є підготовка сучасних спеціалістів міжнародного рівня, які володіють глибокими
професійними знаннями із однієї з престижних будівельних спеціальностей, двома іноземними мовами,
комп’ютерною технікою та здатних добре працевлаштовуватися в умовах мінливого попиту на ринку праці.
Суть проекту полягає в тому, що викладання більшості фундаментальних дисциплін, починаючи з І курсу,
здійснюється французькою мовою.
За підсумками, у 2016 р. кількість учасників проекту досягла 428 осіб. Створено три філії: франко-українську (на спеціальностях «Промислове і цивільне будівництво», «Архітектура» та «Економіка підприємства»),
та англо-українську (на спеціальностях «Прикладне матеріалознавство» та «Міжнародна економіка»).
Окрім того, у ПДАБА було здійснено реформу системи навчання іноземним мовам, ініціатором якої стала
кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам. Так,
у 1994 р. в академії засновано Мовний центр при міжнародному відділі, в якому студенти різних спеціальностей вивчали іноземну мову за сучасними комунікативними методиками. З 1998 р. академія почала розвивати
міжнародні проекти на кількох факультетах. Визначальною особливістю цих проектів є поглиблене вивчення студентами-інженерами двох європейських мов
згідно з сучасними міжнародними нормами лінгвістичної підготовки та викладання низки спеціальних дисциплін іноземною мовою.
Реформа системи мовної підготовки у міжнародних
проектах полягає у перегляді програм навчання іноземним мовам, методичних підходів, які застосовуються,
складу курсів, цілей та завдань навчання.
У 2001 р. на засіданні Методичної ради академії
була розроблена і затверджена нова програма підготовки студентів з іноземних мов, а в 2002 р. створена
спеціальна кафедра інтенсивного навчання іноземним
мовам, яка займається реалізацією цієї програми та
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працює виключно у групах франко-українського та англо-українського проектів.
Нова програма навчання іноземним мовам передбачає знання мови від початкового (так званого
алфавітного) до високого рівнів, а також володіння діловою та науково-технічною іноземною мовою. Одними
з головних надбань нової системи навчання іноземним
мовам є перехід на сучасні комунікативні методики,
розроблені провідними європейськими спеціалістами
(«Le nouveau sans frontieres», «Panorama», «Tempo», «Latitudes» тощо). Особливістю методик комунікативного типу є побудова навчання іноземній мові з огляду на
комунікативні та прагматичні цілі, висловлювання і роботу з великою кількістю оригінальних текстів, аудіо- та
відеоматеріалів, а також інших автентичних документів. Навчання іноземній мові передбачає гармонійний розвиток чотирьох основних мовних компетенцій:
аудіювання, читання, письмо, мовлення. Кожний етап
підготовки студентів з французької мови завершується
складанням міжнародного іспиту DELF-DALF.
У ПДАБА протягом усіх років навчання студенти
вивчають дві іноземні мови з переважною кількістю
годин французької мови. Зважаючи на автентичні документи, викладачі французької мови розробили спеціальний курс, що дозволяє студентам, які вивчають
французьку мову, краще запам’ятовувати інформацію
та розширити знання про культуру Франції:
–
«Прогулянка Парижем», «Прогулянка Ліоном»
(із використанням планів міст, фільму «Bienvenue
à Paris», мультимедійного проектора та CD «Прогулянка Парижем»);
– «Їжа» (з використанням меню французьких ресторанів, епізодів фільмів та книг з рецептами французької кухні);
– «У магазині» (оплата в касі, реклама супермаркетів
та ін.);
– «Сучасна французька пісня» (робота з пропусками
в тексті, відеокліпами);
– зйомка костюмованих занять, рольові ігри;
– тематичні конкурси поезії, присвячені осені, дружбі, Франції і т. д.;
– конкурс молодого перекладача (переклад віршів та
поем відомих французьких письменників);
– використання оголошень про купівлю або продаж
квартир, будинків, різноманітних послуг і т. д.;
– використання туристичних довідників та книжок
з різних міст та регіонів Франції і т. д. Кожного
академічного року викладачі французької мови роз
робляють нові спеціалізовані курси занять, які інтегруються у програми вивчення французької мови
в межах франкофонного проекту.
Під час реалізації проекту «Дніпро 2001» в академії
було оснащено два комп’ютерних класи для студентів
франкофонного проекту, що дає можливість навчати
мові за допомогою комп’ютерних технологій.
Сьогодні ПДАБА працює з наступними програмами:
– « Tell me more» I, II, III;
– « Pour tout dire» I, II;
– « Je vous ai compris» I, II, III;
– « Camille à la recherche d’un emploi»;
– « Dictionnaire encyclopédique».

Випуск студентів-магістрів із зарубіжних країн,
2016 р.
Ця робота дозволяє кожному студенту мати власне
керівництво і планувати свою роботу відповідно з наявним рівнем знань, ритмом, здібностями та потребами.
Також кафедра інтенсивного навчання іноземним
мовам активно проводить підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького колективу, що здійснюється шляхом участі в міжнародних семінарах за підтримки Всесвітньої агенції франкофонних університетів (AUF). Так, було проведено наступні семінари:
«Створення наукових статей та їх публікація в мережі
Інтернет» (16–19 листопада, 2009 р.); «Європейські стандарти оцінювання навичок володіння французькою мовою» (25–30 жовтня, 2010 р.); «Оволодіння навичками
пошуку та доступу до наукової інформації» (6–10 грудня, 2010 р.); «Використання білої інтерактивної дошки
у навчальному процесі» (14–16 листопада, 2011 р.); «Організація та управління дистанційним навчанням» (14–
19 жовтня, 2012 р.); «Навчання французькій мові для
спеціальних цілей у технічному ВНЗ» (20–25 січня,
2014 р.)
У цих семінарах взяли участь більше ніж 100 викладачів та співробітників академії, а також університетів
Франції, Болгарії, Румунії, Молдови та Литви. Наприкінці семінарів учасникам вручали відповідні міжнародні сертифікати.
Для викладачів англійської мови організовувалися такі методичні семінари: «Нові тенденції

Отримання сертифікатів та посвідчень слухачами
семінару AUF
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25 грудня 1998 р. студенти
у викладанні та оцінюванні іноІ курсу франко-українського проземних мов» (23 жовтня 2014 р.);
екту підготували виставу фран«Шляхи 
підвищення мотивації
цузькою мовою за мотивами казки
студентів у навчанні іноземних
Шарля Перро «Попелюшка». Ідея
мов» (29 жовтня 2014 р.); «Maxiпостановки такої вистави налеmizing Students Skills» (27 листожить завідувачу кафедри інтенсивпада 2014 р.); «Teaching writing for
ного навчання іноземним мовам,
exam: process writing approach»
доц. Н. Ю. Яковишеній. Ця виста(3 грудня 2014 р.) тощо.
ва стала першим підсумком спільЕфективність системи навної роботи викладачів та студентів
чання французькій мові кафедри
групи і першим у їхньому житті акІНІМ підтверджується успішниторським досвідом.
ми результатами, отриманими студентами франкофонного проекту
Ефективність театру як фору Всеукраїнській олімпіаді з франми навчання зумовила виникненцузької мови, яка щорічно провоня ідеї проведення щорічного фесдилася в Україні.
тивалю міні-вистав французькою
мовою, які невдовзі стали значною
У зв’язку зі стрімким розкультурною подією у житті міста.
витком інтересу до навчання
Так, протягом 1998–2014 рр. в акаіноземним та іноземними мовами і досягненням V курсу студемії проводився фестиваль мідентами, яких було зарахова- Відкриття Щорічного театрального ні-вистав французькою, а з 2004
по 2015 р. — англійською мовано у 2005 р. (створені спеціальні фестивалю на сцені ПДАБА
групи на спеціальностях «Міжнами, в якому щорічно брали участь
родна економіка» та «Архітектура»), з 2010 р. в ака- 1000–1200 школярів з Дніпропетровська, Дніпродзердемії проводяться студентські науково-практичні жинська, Нікополя, Марганцю, Кривого Рогу, Запоріжконференції іноземними мовами «Будівництво, ар- жя, Енергодару та ін.
хітектура та Економіка. Міжнародний контекст».
У 2001 р. було створено студію театральної майМови конференцій: англійська, французька, німець- стерності (сьогодні — театральна трупа «Флеш») під
ка та російська. Вони спрямовані на стимулювання керівництвом режисера молодіжного театру «Віримо»
обміну ідеями на заявлені теми в напрямі науково- В. Є. Петренка. Дебютна вистава трупи «Король вмиго дослідження та професійної практики. Увага ак- рає» за п’єсою Е. Іонеско стала найкращою на Всеукрацентується на майстерному рівні володіння інозем- їнському фестивалі франкофонних театрів у м. Ялті,
ною мовою, що є необхідним і важливим засобом який відбувся у березні 2002 р. Перша участь будівельдосягнення конкретних цілей у процесі професійно- ної академії у конкурсі подібного масштабу дала блискучий результат: І премія за кращу виставу, І премія за
го зростання студентів.
Так званою формою продовження навчального про- кращу чоловічу роль (М. Колесников), ІІ премія за крацесу є Театр іноземними мовами ПДАБА. Визначаль- щу жіночу роль (О. Васильченко).
ною особливістю проекту є навчання французькій мові
Надалі академія проводила активну театральну діяльу вигляді гри, участь студентів у постановці театраль- ність. Так, 23 жовтня 2002 р. у Національному інституті
них сценок та вистав, що допомагає швидко здобути прикладних наук м. Ліона (Франція) студенти презентунавички розмовного мовлення.
вали виставу «Король вмирає». У 2003 р. в навчальному закладі свою роботу розпочала підготовча група театральної студії, яка закликала підтримувати безперервність
традицій та залучати найбільш т алановитих студентів.
У лютому 2004 р. відбулася довгоочікувана прем’єра вистави «Потерпи до серпня» за п’єсою Д. Бональ. Ця вистава презентувалася у травні 2004 р. на Фестивалі студентських театрів в Пікардії (FESTUPIC), який відбувся
у м. Компьєнь (Франція); у жовтні 2004 р. виставу було
представлено студентам і викладачам INSA м. Ліон.
У березні 2005 р. з ініціативи ПДАБА, з допомогою та за підтримки директора театральної секції INSA (Ліон), пані Франсуази Оден, Французького
центру документації та просвіти м. Дніпропетровська, а також Посольства Франції в Україні, відбувся І Міжнародний фестиваль студентських франкофонних театрів у м. Дніпропетровську. Студенти
франко-українського проекту брали участь у програмі фестивалю з двома виставами. Трупа «Флеш 5» поСцена з вистави «Полювання на дурнів», 2005 р.
казала чудовий водевіль за п’єсою Лефрана та Лабіша
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«Полювання на дурнів» (постановка В. Є. Петренка).
Ця вистава отримала І премію за режисерську роботу (В. Є. Петренко) та два диплом лауреатів (Ю. Попадинець і Н. Грєхова). Друга вистава — серйозна драма
за п’єсою Л. Бенеги «Жінки передмістя» (режисер —
О. Шульга), створена молодою командою «Флеш 3».
Вистава «Жінки передмістя» складається з серії історій, які відбуваються навколо центрального персонажу — водія автобуса. Ця вистава була відзначена
журі: І премія за кращу чоловічу роль (М. Колесников), ІІ премія — за режисерську роботу (О. Шульга). У квітні 2005 р. виставу трупи «Флеш 2» за п’єсою
Ж. Ануя «Оркестр» (постановка В. Вороніної) побачили глядачі Регіонального фестивалю франкофонних театрів у м. Донецьку. У березні 2006 р. відбувся
ІІ Міжнародний фестиваль студентських франкофонних театрів у м. Дніпропетровську. У конкурсі фестивалю взяла участь трупа «Флеш 3» з виставою за
п’єсою М. Метерлінка «Аглавена і Селізетта» (режисер — О. Шульга). Ця вистава здобула І премію за кращу жіночу роль (Д. Брунько та О. Дмитренко). Трупа
«Флеш 3» виступила поза конкурсом з новою версією вистави «Потерпи до серпня» за п’єсою Д. Бональ
(режисер — В. Вороніна).
У травні 2006 р. відбулася довгоочікувана поїздка
трупи у м. Монс (Бельгія), де студентів ПДАБА зустрічали на Політехнічному факультеті м. Монс. Вистава за
п’єсою «Потерпи до серпня» у новій постановці (режисер — В. Вороніна) здобула беззаперечний успіх. Невдовзі гостинні бельгійці знов приймали франкофонний театр «Флеш». У серпні 2006 р. у м. Льєж (Бельгія)
трупа представила виставу за п’єсою М. Метерлінка
«Аглавена і Селізетта» (постановка О. Шульги) у межах VII Міжнародного фестивалю театральної творчості ESTIVADES. У жовтні 2006 р. вистава «Потерпи до
серпня» (режисер — В. Вороніна) була показана в Румунії на Міжнародному театральному фестивалі «Brocante
a la roumaine» у м. Крайова (Гран-прі фестивалю та премія за кращу французьку мову (О. Арбузова). У грудні
2006 р. команда «Флеш 3» стала лауреатом Регіонального конкурсу «Кращий студент 2006 р.» та отримала приз
у номінації «Кращий студентський театр 2006 р.».
На ІІІ Міжнародному фестивалі студентських франкофонних театрів, який пройшов у березні 2007 р.
у м. Дніпропетровську, трупа «Флеш» знову посіла
гран-прі із виставою «Смішні жеманниці» (за Мольєром) та отримала можливість брати участь у м. СенЛуї (Франція) в ХХІ Міжнародному фестивалі любительських театрів «THEATRA». Трупа здобула ІІ місце
та отримала приз «Louis d’argent». Згодом ця ж вистава
була показана у Національному інституті прикладних
наук м. Страсбург.
Вистава «Любительки шоколаду» Ф. Бласбана у постановці О. Шульги була показана у м. Сібіу (Румунія)
на Фестивалі студентських театрів «Ensemble en 2007»,
де були представлені десять колективів з Франції, Румунії, Бельгії та України. Вистава відзначена дипломом
«За кращу режисерську постановку» і отримала відмінну оцінку журі фестивалю.
Окрім участі у фестивалях, багатьом акторам трупи
«Флеш» пощастило пройти спеціалізовані театральні

Сцена з вистави «Аглавена та Селізета», 2006 р.
стажування за кордоном, де вони змогли значно підвищити рівень акторської майстерності та знання французької мови, ознайомитися з європейським театром.
Приміром, улітку 2002 р. відбулося театральне стажування у м. Авіньйон (Франція) у межах Міжнародного театрального фестивалю професійних театрів для
призерів Всеукраїнського фестивалю франкофонних
театрів у м. Ялті (М. Колесников, О. Васильченко та
Н. Грєхова); у 2003 р., після аншлагу та овацій у м. Ліоні
(Франція), де трупа «Флеш» показала виставу «Король
вмирає», директор театральної студії INSA Франсуаза Оден запросила двох акторів трупи (О. Дмитренко та Д. Салій) на спеціалізоване театральне стажування у м. Безансон (Франція); у липні 2005 р. переможці
І Міжнародного фестивалю франкофонних студентських театрів у м. Дніпропетровську (актор М. Колесников та режисер трупи В. Петренко), поїхали на теат
ральне стажування у м. Авіньйон (Франція) тощо.
До IV Міжнародного фестивалю студентських
франкофонних театрів (березень 2008 р.) трупа під
керівництвом Вікторії Чернової підготувала спектакль «Там, всередині» за п’єсою Моріса Метерлінка.
У жовтні 2008 р., на честь прибуття нового директора «Альянс Франсез» Неж Прюво, трупа знову представила виставу «Там, всередині». У березні 2010 р.

Театральна трупа ПДАБА на театральному
фестивалі в м.Сен-Луї, Франція, 2007 р.
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у Дніпропетровську було проведено VI Міжнародний
фестиваль студентських франкофонних театрів. Трупа «Флеш» під керівництвом режисера Вікторії Чернової як завжди продемонструвала високий рівень
майстерності. Того ж року було представлено виставу «Жайворонок» за п’єсою французького драматурга
XX ст. Жана Ануя.
Наступну виставу за класичною п’єсою Жана Батіста Мольєра «Дон Жуан» студенти підготували до сьомої театральної весни 2011 р., на якій було завойовано
спеціальний приз журі «За оригінальність постановки». Крім цього, трупа і режисер Вікторія Чернова на
VII FITEF представили ще одну виставу — «Діалог тварин» Патріка Бессона, яка також не залишилася без уваги журі. В 2012 р. студенти І курсу під керівництвом
молодого режисера театру «Віримо!» Катерини Слюсар презентували дуже незвичну виставу з елементами пантоміми «Комедії-хвилинки» за п’єсою Жанін
Уормс. У березні 2013 р. на ІХ Міжнародному фестивалі франкомовних театрів, який було проведено у Дніпропетровську, театральна трупа академії представила
виставу «Медея» за п’єсою Жана Ануя і здобула Гранпрі фестивалю «Рампа». В 2014 р. трупа «Флеш» активно працювала над постановкою вистави «Чекаючи на
Годо» за п’єсою Семюеля Беккета. Це притча про життя, яким воно уявляється сучасній людині. В 2015 р. режисер трупи «Флеш» Катерина Слюсар знову звернулася до творчості Жана Ануя. Цього разу на ХІ Фестивалі
франкомовних театрів у Дніпропетровську була представлена його п’єса «Оркестр».
2016 р. значно збагатив склад студентського театру «Флеш». Зараз він включає три франкомовні групи, які працюють з режисерами Катериною Слюсар,
Олегом Шульгою та Ігорем Шульгою. Крім цього,
з нагоди проведення Року англійської мови в Україні,
в межах студентського театру «Флеш» було створено
англомовну трупу, що об’єднує студентів, випускників та викладачів ПДАБА. Разом із режисером Вікторією Черновою вони готують спектакль за п’єсою Вільяма Шекспіра.

Нагородження зав. каф. ІНІМ, доц. Н. Ю. Яковишеної
урядовою нагородою Франції «Пальмова академічна
гілка». Зліва направо: представник Посольства
Франції, проф. В. І. Большаков, доц. Н. Ю. Яковишена,
Посол Франції пані Ізабель Дюмон, 2016 р.

Також 2016 р. став для студентського театру «Флеш»
роком закордонних поїздок. У лютому 2016 р. на 27 театральній зустрічі в Ліоні (Франція) театр «Флеш» представив виставу «Оркестр» за п’єсою Жана Ануя. У квітні 2016 р. відбулася подорож до м. Познань (Польща),
де на ІІІ Міжнародному фестивалі франкомовних студентських театрів трупа «Флеш» та її режисер Катерина
Слюсар показали новий спектакль за твором сучасного бельгійського драматурга Поля Емона «Історія людини», за що були нагороджені спеціальним призом.
ПДАБА є ВНЗ міжнародного рівня, що засвідчується наступними подіями:
– обрання в 1997 р. у Міжнародну асоціацію університетів (AIU);
– обрання в 2006 р. у Всесвітню асоціацію франкомовних університетів (AUF);
– 35 підписаних договорів про співпрацю з іноземними університетами Європи, Америки та Азії;
– десять підписаних угод про співпрацю з міжнародними асоціаціями, федераціями, фондами та ін.;
– можливість студентів продовжувати навчатися за
кордоном за умови наявності відповідного рівня
лінгвістичної та професійної підготовки, котрий надає академія;
– можливість випускників ПДАБА, які пройшли навчання за кордоном, працевлаштуватися в Європі,
Північній Америці, Африці та Азії;
– можливість навчання іноземних студентів через
Інтернет;
– великий попит іноземних фірм, що працюють на
ринку України, на спеціалістів-українців, які пройшли різні види стажувань за кордоном і мають високий рівень знання іноземних мов.
Академія бере активну участь у міжнародних виставках. Так, у квітні 2008 р. в Києві пройшла VI Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра. Абітурієнт 2008»,
за результатами якої академію удостоєно почесним
званням «Лідер національної освіти». Крім того, академія стала переможцем у номінації «Міжнародне співробітництво у галузі науки і освіти» та отримала приз
МОН України. Також академія отримала нагороду
в номінації «За інноваційний розвиток освіти та сучасні технології».
У 2009 р. ПДАБА брала участь у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра — 2009» у м. Києві, а також у виставці «Освіта, кар’єра, суспільство — 2010» у
м. Дніпропетровську. В 2010 р., вперше в історії академії, було здобуто золоту медаль та відповідний сертифікат у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти та науки» на міжнародній виставці «Освіта та
кар’єра — 2010».
У березні 2012 р. на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2012» у рейтинговому виставковому
конкурсі академія отримала Гран-прі та Диплом «Лідер
вищої освіти України», Диплом «За активну роботу з модернізації системи освіти», а ректор академії В. І. Большаков — Почесну грамоту «За активну організаторську
діяльність з підвищення якості національної освіти».
У листопаді 2012 р. на міжнародній виставці «Освіта та
кар’єра — 2012» академію нагороджено золотою медаллю
та дипломом у номінації «Міжнародне співробітництво
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в галузі освіти та науки». Щорічно ПДАБА бере участь
у виставках «Освіта, кар’єра, суспільство» у м. Дніпрі.
28 лютого 2016 р. у КДЦ «Менора» в м. Дніпрі проходив освітній форум «Перспективи освіти та кар’єри
в Україні та за кордоном — 2016», де міжнародний відділ та Приймальна комісія академії брали участь у виставці і проректор Б. М. Дікарев виступив на пленарному засіданні конференції з доповіддю «Про досвід
навчання іноземним мовам у технічних ВНЗ».
Велике значення у ПДАБА надається інформаційнорекламній роботі, яка дозволяє іноземним та українським студентам ознайомитися зі структурою академії,
її факультетами, знайти інформацію про спеціальності,
умови прийому, навчання, методичну діяльність та ін.
Роботу міжнародного відділу в цьому напрямі можна охарактеризувати таким чином:
1. Відкриття, наповнення та оновлення сайтів у мережі Інтернет;
2. 
Розміщення матеріалів у щорічних збірках, присвячених освіті в усьому світі, зокрема таких як
«International Handbook of Universities», «World List
of Universities», виданнях Всесвітньої агенції франкофонних університетів та ін.
3. Публікація матеріалів про академію в різних довідниках з освіти, які видаються в Україні: «Study in
Ukraine», «Україна запрошує на навчання», «High education in Ukraine» та ін.
4. Розміщення матеріалів у каталогах різних міжнародних виставок, серед яких: «Освіта та кар’єра», «Сучасна освіта в Україні» та ін.
5. 
Написання і публікація статей у міжнародній та
українській пресі.
6. Підготовка та видання рекламних матеріалів (листівок, брошур) про академію.
Левову частку міжнародної діяльності ПДАБА виконує кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам, зокрема завдяки зусиллям її висококваліфікованого професорсько-викладацького колективу з’явилися
можливості:
– розробити та втілити в життя нові програми з іноземної мови для немовних спеціальностей, що дозволяють здійснити якісну лінгвістичну підготовку
студентів за час навчання в академії та участі в різноманітних міжнародних програмах, навчання в магістратурі та аспірантурі за кордоном;
– отримувати студентам призові місця на всеукраїнських олімпіадах з французької та англійської мов;
– створити систему вдосконалення навчання іноземним мовам за допомогою театральних вистав;
– організувати щорічну науково-практичну студентську
та магістерську конференцію іноземними мовами;
– встановити наукову співпрацю з питань вивчення
іноземних мов для спеціальних та університетських
цілей, представити ВНЗ на провідних світових форумах з цього питання, підписати новий договір
щодо співпраці на університетському рівні між кафедрою ІНІМ та філологічним факультетом Страсбурзького університету;
– посилити студентську та викладацьку мобільність;
– проводити міжнародні семінари із залученням Все
світньої агенції франкофонних університетів щодо

Блок-схема проекту «Стріла»
найбільш актуальних питань сучасної освіти (написання та розміщення наукових статей у мережі Інтернет, дистанційна освіта та навчання протягом
усього життя);
– залучати фінансування зі сторони Всесвітньої агенції франкофонних університетів для створення
Центру університетського розвитку (15000 євро)
на 2012–2015 рр., а також отримувати гранти для
поїздок викладачів та співробітників академії з метою участі у міжнародних конференціях і наукових
стажуваннях;
– реалізувати залучення коштів від міжнародних
організацій: участь у трьох проектах TEMPUS та
подача нової заявки у 2013 р., участь у VII рамковій програмі (оплата навчання двох аспірантів
в м. Руан), участь у програмах Леонардо да Вінчі
(виробничі стажування студентів за кордоном),
DAAD, Всесвітньої агенції франкофонних університетів та ін.
– втілити в життя сучасні інноваційні технології: розробка та використання програм підготовки
аспірантів на умовах подвійної наукової співпраці;
розробки спільних магістерських програм з метою
отримання подвійного диплома;
– отримати численні нагороди у рейтингових конкурсах ВНЗ за активну участь у різноманітних виставках, Гран-прі та золоті медалі, різні дипломи
у номінаціях «Міжнародна діяльність» та «Інноваційні технології».
Завдяки реалізації проекту «Стріла» було створено
три франко-українські філіали за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», «Архітектура» і «Економіка підприємства» та два англо-українські філіали
за спеціальностями «Прикладне матеріалознавство» та
«Міжнародна економіка», де, станом на жовтень 2016 р.,
навчалося 428 студентів.
Сталий розвиток цього проекту базується на оновленні кадрів професорсько-викладацького колективу:
сьогодні в академії працюють 12 молодих викладачів
та десять аспірантів, які пройшли навчання в межах багатьох проектів, численні стажування за кордоном, та які мають рівень володіння іноземними мовами С1–С2.
Таким чином, у результаті реалізації цього проекту два викладачі захистили докторські (В. Данішевський та Д. Лаухін), 14 — кандидатські дисертації;
53 студенти навчаються в магістратурі та аспірантурі
за кордоном.
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