Гуртожиток
Студенти
ДВНЗ
ПДАБА
проживають
у
9-ти
поверховому
гуртожитку
блокової
системи,
розташоване напроти академії
по вул. Клари Цеткін, 13А. У
блоці розташовано по чотири
кімнати,
кожна
з
яких
розрахована на проживання
двох осіб, (площа кімнати
12 м2), санвузол з туалетами,
умивальниками й душовою
кімнатою. Між двома блоками
розташована простора кухня із двома газовими
плитами й мийками.

Бібліотека
Науково-технічна бібліотека академії має багату
історію. Заснована вона була у 1930 році.
Бібліотечний фонд формувався з книг приватних
колекцій, який нараховував 24 тис. екземплярів.
Сьогодні це потужна галузева бібліотека області в
комплекс якої входять сучасні спеціалізовані читальні
зали, загальний, науковий і художній абонемент.
Студенти академії безкоштовно отримують всі
послуги бібліотек ДВНЗ ПДАБА.

Спортивне життя
До послуг студентів
представлено
цілий
комплекс
спортивних
споруджень, які призначені
для підготовки і заняття
різними видами спорту. Для
любителів
плавання
є
двадцятип’ятиметровий басейн, фехтувальний зал,
волейбольні, баскетбольні, бадмінтонні площадки,
поле для мініфутболу, тренажерний зал. Є можливість

займатися легкою атлетикою, армреслінгом, кульовою
стрільбою та ін.
Спортивні команди ДВНЗ ПДАБА займають
призові місця на міських та міжвузівських змагання.
Колектив
спортсменів
академії
постійно
поповнюється кандидатами та майстрами спорту,
призерами та переможцями змагань різних рівнів.

Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»

Студентське дозвілля
Підтримують студентів профком академії, комітет
студентського
самоврядування, клуб
з
різноманітними
гуртками
та
колективами.
Студенти разом з
викладачами готують
та
проводять
концерти, фестивалі,
конкурси, презентації,
змагання.
Кожного року проводяться змагання клубу
веселих та винахідливих, фестиваль студентської
творчості «Студентська Весна», конкурси «Міс
ПДАБА» та «Містер ПДАБА».
Творчій потенціал студентського колективу
завжди отримує найвищі оцінки.

Основні питання, які так турбують
майже
кожного
абітурієнта
та
майбутнього випускника:
1. Ким мені бути?
2. Який у мене буде достаток через 5 років?
3. А чи буде моя робота стабільною?
4. Чи буде моя спеціальність користуватися
попитом через час?
І тут не місце емоціям і вибору «на удачу».
Потрібно продумане рішення на основі всебічного
аналізу інформації.

спеціальність

ВОДОПОСТАЧАННЯ І
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Поштова адреса:
49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Чернишевського, 24а
КОНТАКТИ:
Приймальна комісія
Телефон/факс: (0562) 47-08-66
e-mail: prkom@mail.pgasa.dp.ua
Skype: PGASA.PrKom
ICQ UIN: 616253305
Facebook: Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури
В контакте: Приемная комиссия ПГАСА
www.pgasa.dp.ua
Факультет технологій життєзабезпечення і екології
(кімната 293):
Телефон: (0562) 47-59-77
www.tgzb.at.ua
Кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки
Телефон: (066) 752-13-32, (067)636-98-50
e-mail: ek_n@i.ua

Наша історія
Державний
вищий
навчальний
заклад
«Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» (ДВНЗ ПДАБА), створений у 1930 році.
На протязі свого існування академія пройшла великий
і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного
інституту регіонального значення до одного з
провідних навчальних закладів України. У своїй
роботі академія органічно поєднує системи підготовки
кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів
спеціального призначення з усіма видами науководослідницької діяльності в галузі фундаментальних та
прикладних дисциплін, а також у сфері проведення
міждисциплінарних комплексних і міжнародних
досліджень.

Спеціальність
«Водопостачання та водовідведення»
ліцензована та акредитована за четвертим рівнем
Водні ресурси зберігають для нас один з головних
ресурсів життєзабезпечення нашої планети. Активна
діяльність людства призводить до погіршення
екології, що в свою чергу суттєво знижує кількість і
доступність чистої питної води, необхідної людині для
здорового
та
якісного
життя.
Потреба
у
висококваліфікованих фахівцях з очищення та
раціонального використання водних ресурсів дуже
висока не тільки в Україні, але й у всьому світі.
Ми навчимо Вас раціонально використовувати
водні ресурси та підтримувати природну екосистему
Землі. Отримані в процесі навчання знання будуть
незамінним багажем знань на всьому Вашому
професійному та життєвому шляху.

Кафедра водопостачання, водовідведення
та гідравліки
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів (4 роки),
спеціалістів (1 рік на базі освіти бакалавра) та
магістрів (2 роки на базі освіти бакалавра) за
спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» з

можливістю
подальшого
навчання
в
аспірантурі
та
докторантурі.
Протягом всього періоду
навчання студенти приймають
участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах,
отримуючи призові місця та призи. Також мають
можливість приймати участь у
різноманітних проектах академії з
нашими
колегами
з
Франції,
Німеччини, Великобританії, що
дає
можливість
отримувати
гранти на участь у конференціях, стажування,
навчання та майбутню роботу.

Матеріально-технічна база
Теоретичні та практичні заняття студентів
проводяться в аудиторіях і лабораторіях, які оснащені
згідно сучасних вимог до підготовки фахівців.
До послуг студентів спеціалізовані лекційні та
лабораторні класи, комп’ютерні зали для курсового та
дипломного проектування. Безпосередній зв'язок з
виробництвом здійснюється за рахунок проведення
частини занять на об’єктах водопостачання та
водовідведення з залучанням провідних спеціалістів
галузі.
Високий рівень кваліфікації професорськовикладацького
колективу
дозволяє
студентам
набувати необхідний обсяг знань та навичок у стінах
академії.

Науково-дослідна робота
Студенти спеціальності приймають активну учать
у
науковій
діяльності
академії.
Основними
результатами науково-дослідних робіт є доповіді на
наукових конференціях, публікації тез та статей,
оформлення патентів на винаходи. Активна наукова
діяльність студентів сприяє отриманню практичних
навичок та збільшує шанси при вступі до магістратури
та аспірантури.

Працевлаштування
Випускник спеціальності «Водопостачання та
водовідведення» отримує фундаментальну наукову і
практичну підготовку в галузі проектування та
експлуатації
об'єктів
водопостачання
та
водовідведення, очистки природних і стічних вод,
кондиціонування води, раціонального використання
та охорони водних ресурсів. Наші випускники
працюють на підприємствах, що здійснюють
проектування,
будівництво
та
реконструкцію
зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та
водовідведення, насосних станціях, комплексах
очисних споруд для підготовки питної та очищення
стічних
вод,
експлуатаційних
і
пусконалагоджувальних
організаціях
систем
водопостачання
та
водовідведення,
наукових
установах
для
проведення
науково-дослідних,
конструкторських робіт, раціонального використання
та охорони водних ресурсів.
На вибір випускників пропонується робота:
 у галузі водопостачання і водовідведення;
 на промислових і комунально-побутових
підприємствах;
 на системах і спорудах, призначених для
очищення стічних вод, знешкодження та утилізації
промислових і комунально-побутових відходів,
керування поверхневим стоком.
Випускник може займати первинні посади:
 інженера-конструктора
систем
водопостачання, водовідведення та очищення води;
 молодшого наукового співробітника науководослідних організацій;
 співробітника органів охорони водних
ресурсів;
 технолога на очисних спорудах;
 майстра насосної станції;
 начальника ділянки будівельно-монтажної та
експлуатаційної організації;
 інженера з експлуатації санітарно-технічних
систем;
а також працювати у різноманітних приватних
фірмах.

