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магістрами онлайн
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ІНТЕНСИВНИЙ ПОШУК В РОБОТІ – ВИМОГА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ. 
НАША ВІДПОВІДЬ ТАК! А COVID-19 – НІ НІ НІ!

В травні відбувся незвичайний 
захист магістерських дипломів. За 
інформацією навчального відділу 
академії студенти чотирьох фа-
культетів: будівельного, інформа-
ційних технологій та механічної 
інженерії, архітектурного, цивіль-
ної інженерії та екології звітували 
про результати свого навчання. 

Працювало 12 екзаменаційних 
комісій. Незважаючи на особливі 
умови платформи онлайн, велику 
відстань між комісією і диплом-
никами, їхнє спілкування було 

тісним, зрозумілим і проходило 
у винятково доброзичливій ат-
мосфері. 130 студентів успішно 
провели презентації своїх робіт. 
А члени комісії отримали змістов-
ні відповіді дипломників на чис-
ленні запитання. Під час захисту 

онлайн майбутні будівельники 
продемонстрували не тільки свої 
впевнені знання, а і вміння швид-
ко орієнтуватися і пристосовува-
тися до незвичних умов. 

Всі ці здібності магістрантів 
втілилися і в хороші результати. 
На відмінно захистили свої робо-
ти 89 осіб, добрі оцінки отримали 
40 осіб і лише одна оцінка була за-
довільною. За підсумками всього 
навчання 30 магістрантів покида-
ють стіни рідної академії з дипло-
мами з відзнакою.

Поздоровляємо випускників з отриманням вищої освіти! Бажаємо 
успішної роботи, цікавих знахідок, а ще завжди пам’ятати свою alma mater

Незважаючи на пандемічні труднощі, всі ділянки академії знайшли свою форму роботи з чітким і 
суворим дотриманням санітарно-епідеміологічних норм 

Вітаємо переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019/2020 н. р.

ДИПЛОМ І ст. В галузі знань «Цивільна безпека» (зі спеціальності «Охорона 
праці») – ст. архітектурного факультету А. І. Тарасов (наук. кер. – к. т. н., доц. каф. арх. П. М. Саньков).

В галузі знань «Матеріалознавство» – ст. факультету інформаційних технологій та механічної інже-
нерії О. Ф. Пархоменко (наук. кер. – д. т. н., проф. каф. матеріалознавства і обробки матеріалів В. М. Волчук).

ДИПЛОМ ІІ ст. В галузі знань «Будівництво та цивільна інженерія» (зі спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення») – ст. факультету цивільної інженерії та екології В. О. Шевченко (наук. кер.– к. т. н., 
доц. кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки В. В. Шарков).

ДИПЛОМ ІІІ ст. В галузі знань «Архітектура та містобудування» (зі спеціальності «Теорія архітекту-
ри, прикладні архітектурні дослідження») – ст. архітектурного факультету А. В. Трощило (наук. кер. – 
ст. викл. кафедри архітектурного проектування та містобудування С. І. Подолинний).

В галузі знань «Енергетичне машинобудування» (зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння») – 
ст. факультету інформаційних технологій та механічної інженерії О. В. Антропов (наук. кер. – доц. ка-
федри експлуатації та ремонту машин Т. М. Колеснікова).

COVID-19  НЕ  ЗУПИНИВ  РУХ  І   ТЕМП  СТУДЕНТСЬКОГО  ЖИТТЯ
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ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ ЗА 2019 РІК
У звітному 

2019 році нау-
кова діяльність 
здійснювалася 
за пріоритет-
ними  напря-
мами розвитку 
науки і стосу-
валася прове-
дення теорети-
ко - е кс п е р и -
м е н т а л ь н и х 
д о с л і д же н ь , 

матеріалознавства, екологічного 
енергоефективного будівництва 
доступного житла.

Кадровий склад. Наукову ді-
яльність здійснювали 61 штатний 
співробітник 19 структурних під-
розділів НДЧ та 42 особи, які пра-
цювали у НДЧ за сумісництвом. 
73 працівника – за договорами ци-
вільно-правового характеру.

Всі 454 науково-педагогічних 
працівника академії брали стовід-
соткову участь у науково-технічній 
діяльності. 

Фінансові показники, науко-
ві теми та господарчі договори. 
Обсяг держбюджетного науко-
вого фінансування у 2019 році 
склав 2,3 млн. грн. Керівники на-
укових тем М. В. Савицький та 
М. М. Бабенко. У 2019 році ви-
конано госпдоговірних робіт на 
13,8 млн. грн. Керівники досліж-
день Є. А. Бауск, С. І. Головко; 
Ю. О. Кірічек; М. В. Савицький. 
За кафедральною тематикою 
виконувалися 38 науково-дослід-
них робіт.

В академії відкрито курси по 
підготовці енергоаудиторів. На 
сьогоднішній день успішно про-
йшли навчання та одержали серти-
фікати три групи слухачів.

Наукове фінансування акаде-
мії у порівнянні з іншими виша-
ми: ПДАБА – 16,1; КНУБА – 13,3; 
ОДАБА – 8,24 млн. грн.

Міжнародна діяльність. Ака-
демія уклала угоди з міжнародни-
ми компаніями: Німецька компа-
нія GIZ; машинобудівна компанія 
Eirich (Німеччина); іспанський кон-
церн PORCELANOSA; Міжнарод-
ний енергетичний кластер (МЕК). 

Договори з вітчизняними 
установами: Центр колективного 
використання наукового обладнан-
ня, до складу якого увійшли ДНУ, 
ПДАБА, ДНУЗТ, НМетУ та УДХ-
ТУ; Спілка наукових та інженер-
них об’єднань України і Спілка Єв-
ропейської федерації національних 
інженерних асоціацій (FEANI); 
Міжнародна громадська органі-
зація «Асоціація НООСФЕРА»; 
ЮДК Газобетон. 

Коротка статистика інших 
напрямів науково-дослідницької 
діяльності ПДАБА-2019.

Підготовка наукових кадрів. 
Захищено 2 докторських та 3 кан-
дидатських дисертації. Сьогодні 
навчаються у докторантурі 2 осо-
би,  в аспірантурі – 46. 

Публікації. В 2019 р. опубліко-
вано 13 монографій; 54 статті, що 
реферовані у базах даних Scopus 
та Web of Science; 733 статті у фа-
хових виданнях; отримано 23 охо-
ронних документа.

Наукові видання. Журнал «Віс-
ник ПДАБА» включено до перелі-
ку наукових фахових видань МОН, 
категорія Б, за 5 провідними спеці-
альностями.

Конференції, конкурси, олімпі-
ади. Наукові конференції, організо-
вані та проведені академією, в кіль-
кості 8. На базі академії проведено 

фінальні етапи Всеукраїнських 
студентських олімпіад за спеці-
альностями «Економіка підприєм-
ства» та «Фінанси». В олімпіадах 
взяли участь близько 150 студентів 
закладів вищої освіти III – IV рів-
нів акредитації з усіх регіонів на-
шої держави. Проведено конкур-
си «Кращий молодий вчений» та 
«Кращий студент». 26 студентів 
академії стали переможцями Між-
народних і Всеукраїнських конкур-
сів, серед них 18 дипломів І сту-
пеня (28-й конкурс випускників 
будівельних вишів України), а та-
кож 5 переможців Всеукраїнсько-
го конкурсу «Архітектор – 2019». 
3 перемоги здобули у Всеукраїн-
ських олімпіадах. 

Міжнародна діяльність. Ви-
грано гранти Європейської комісії 
для міжнародного академічного 
обміну студентами й науковцями 
за програмою Erasmus: Кільський 
університет (Великобританія); Уні-
верситет західної Аттики (Греція); 
Лодзинський технічний універси-
тет (Польща). Підписані нові до-
говори про співпрацю із закордон-
ними університетами: Університет 
Ля Рошель (Франція); Університет 
прикладних наук Мітвайда (Німеч-
чина); Лодзинська гуманітарно- 
економічна академія (Польща). 
Спільні гранти та/або програ-
ми подвійного дипломування із 
12 університетами. 46 викладачів 
та студентів академії пройшли ста-
жування за кордоном. Академію 
відвідали і прочитали лекції 8 фа-
хівців провідних вузів Європи, а 
також спів-президент FEFU (Фе-
дерації обмінів Франція – Україна) 
пан Жак Форжерон і підписано до-
говір про співпрацю на 2 роки (ста-
жування у Франції).

В. В. Данішевський,
д. т. н., професор, 
радник ректора з 
наукової роботи

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі 
спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «Магістр»

ГРАМОТА у номінації «За значний ступінь наукової новизни» – ст. економічного факультету І. Д. Вороб-
йова, кер. проекту – д. т. н., проф. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики І. В. Поповиченко.

ГРАМОТА у номінації «За оригінальність запропонованих заходів» – ст. економічного факультету 
П. Р. Куліченко, кер. проекту – к. е. н., доц. кафедри економіки та підприємства П. А. Фісуненко.
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Рейтинги та атеста-
ція. У рейтингу університетів  
«ТОП-200 Україна» наша академія 
посіла 55 місце (проти 75 місця у 
2018 році); «Топ 200», «Scopus» 
та «Бал ЗНО на контракт» – у 

2019 році академія посіла 43 міс-
це, випередивши усі будівельні та 
комунальні університети України, 
окрім КНУБА (32 місце).

Повну версію доповіді профе-
сора В. В. Данішевського на засі-

данні Вченої ради 26 травня мож-
на прочитати на  сайті академії у 
розділі «Новини» (https://pgasa.
dp.ua/news/pidsumky-naukovo-
do s l i d no y i - d i y a l no s t i - d vn z -
pdaba-za-2019-rik/).

У травні 
місяці тради-
ційно у му-
зеї академії 
проводилися 
зустрічі вете-
ранів, присвя-
чені Перемозі 
у боротьбі з 
фашизмом у 
Другій світо-
вій війні. 

Карантин вніс свої корективи. 
Незважаючи на це, ми пам’ятаємо 
своїх героїв і стенди музею акаде-
мії розповідають про героїв нашого 
вишу. А на сторінках газети сьогод-
ні про них нагадує зав. музеєм істо-
рії академії О. В. Гичка: «Викладачі 

та студенти будівельного факуль-
тету ДІБІ сміливо і самовіддано 
зі зброєю в руках воювали на всіх 
фронтах і наближали День Перемо-
ги. Як правило, вони знаходилися в 
інженерних частинах, керували ін-
женерними роботами як в обороні, 
так і в наступі, забезпечували зв’я-
зок, відновлювали мости і перепра-
ви в складних фронтових умовах. 

Наших ветеранів ми добре зна-
ємо і пам’ятаємо. Ось їх імена: 
Г. І. Акатов, І. В. Галясовський, 
В. О. Григор’єв, В. К. Дяченко, 
С. К. Ковальов, В. І. Мірошніченко, 
М. П. Тихомиров, І. М. Балашов, 
В. М. Гене, О. Д. Єфімов, Т. Т. За-
мула, М. М. Писанко, С. В. Само-
дригін, А. П. Сірко, В. П. Тюлін, 

Г. І. Луста, М. О. Гура, І. А. Жа-
ботинський, І. А. Нечитайло, 
О. О. Овсяннікова, О. Б. Пе-
тров, І. І. Пономар, О. С. Румян-
цєв, А. Й. Танатар, М. І. Фомен-
ко, А. А. Чуканов, А. Є. Шило, 
І. М. Еріванцев, Г. В. Ясенєв, 
П. І. Молоков, О. П. Прусаков, 
Й. Г. Хазанов, В. Є. Горбоносов, 
В. Т. Кондурар. Вони багато зроби-
ли не тільки для Перемоги, а й для 
становлення і розвитку нашого на-
вчального закладу.

Пам’ять про ті часи жива і не-
тлінна. Нехай для кожного з нас 
залишаться святими долі фронто-
виків, їхнє життя, їхній подвиг».

О. В. Гичка, зав. музеєм 
історії академії

ПАМ’ЯТЬ  ГЕРОЇВ  БЕЗСМЕРТНА

Голова Ради ветеранів академії, 
професор В. М. Дерев’янко повідо-
мив: «На сьогоднішній день 77 ве-
теранів, життя яких пов’язано з 
часами війни, входять до складу на-
шої Ради. Серед них 6 осіб, які ко-
нче потребують медичного лікуван-

ня. Тому Рада ветеранів звернулася 
до керівництва академії з прохан-
ням про матеріальну допомогу для 
хворих. І ця допомога була виділена 
Наказом ректора. Піклування про 
наших ветеранів було і є постій-
ною турботою ректорату. У май-

бутньому Рада планує після ка-
рантину обов’язкову традиційну 
зустріч співробітників академії зі 
своїми героями ветеранами».

В о л о д и -
мир Степано-
вич Карпов за 
43 роки науко-
во-педагогічної 
діяльності про-
йшов шлях від 
асистента до до-
цента, а потім і 

до завідувача кафедри. 

Багато добрих звершень зробле-
но з його ініціативою та допомо-
гою. І зараз, знаходячись на заслу-
женому відпочинку, наш ветеран 
не втрачає зв’язків з академією, 
допомагає своїми порадами кафе-
дрі і факультету.

За рисами характеру Володимир 
Степанович чуйна, доброзичлива, 
працьовита людина. І всі його ко-

леги можуть розраховувати на його 
підтримку і допомогу.

У цей ювілейний день народ-
ження, Володимире Степановичу, 
прийміть від ректорату, профкому 
та колег найщиріші вітання, поба-
жання міцного здоров’я, довголіт-
тя, благополуччя, любові та поваги 
від рідних і близьких Вам людей, 
душевної радості!

НАШІ  ЮВІЛЯРИ!
У весняні травневі дні свій чудовий ювілей – 80 років з дня народження відсвяткували наші слав-

ні ветерани Володимир Степанович Карпов та Валерій Володимирович Нагорний. Майже півсто-
ліття свого життя вони віддали викладацькій та науковій роботі у ДІБІ – ПДАБА. Пройшли 
шлях, сповнений пошуків, знахідок, відкриттів як на викладацькій ниві в багатоплановій робо-
ті зі студентами, так і у науковій роботі. Успішно захистили кандидатські дисертації, стали 
доцентами, а потім, набуваючи широкого досвіду фахівців і організаторів, керували багато років 
кафедрами. В. С. Карпов – економічної теорії і права, В. В. Нагорний – економіки підприємства. Так 
визначилося в їхньому житті, що вони як науковці і викладачі народилися, сформувалися в стінах 
будівельного вишу, а потім вони багато років своєю працею визначали обличчя рідного вузу. 
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В а л е р і й 
В ол од и м и р о -
вич Нагорний 
50 років життя 
присвятив ро-
боті в ДІБІ – 
ПДАБА. Був 
завідувачем ка-
федри економі-

ки будівництва, а також деканом 
факультету підвищення кваліфіка-
ції керівних працівників і спеціа-
лістів будівельного виробництва. 

За безпосередньою участю Валерія 
Володимировича відбулося народ-
ження та становлення економічного 
факультету. 

Основний напрям наукової ді-
яльності – управління виробничим 
потенціалом підприємства. Ювіляр 
має 65 науково-методичних праць, 
серед яких: три монографії, чотири 
підручники.

На протязі всього життя успіш-
но поєднував викладацьку, наукову 
і організаторську діяльність. І сьо-

годні користується повагою і авто-
ритетом серед колег. Завжди його 
поради стають у пригоді і мають 
велику ефективність. 

Ректорат, профком, колеги у юві-
лейний день народження бажають 
Валерію Володимировичу міцного 
здоров’я, довголіття, позитивного 
настрою, оптимізму, радості, ща-
стя, благополуччя. Хай у вашому 
домі завжди панують мир і злагода, 
у серці – доброта, а у справах – му-
дрість та виваженість!

За інформацією директора нау-
ково-технічної бібліотеки академії 
Н. А. Дорофєєвої, незважаючи на 

умови карантину, у 
бібліотеці тривала ве-
лика, кропітка робо-
та. Всі співробітники 
бібліотеки працювали 
онлайн за такими на-
прямами: дистанційне 

обслуговування користувачів (елек-
тронна видача книг та методичних 
вказівок); віртуальні бібліографічні 
довідки; довідки про книгозабезпе-
ченість за спеціальностями; напов-
нення академічного репозитарію; 
наповнення сторінки про академію 
у Вікіпедії (рос.); розсилка випусків 
«Вісник ПДАБА» до БД, підтримка 
сайту;  наповнення та редагування 
профілю ПДАБА та профілю «Віс-
ник ПДАБА» у Google Scholar; на-

повнення та редагування профілів 
науковців академії у Google Schol-
ar та ORCID; для підвищення рей-
тингу академії у «Бібліометриці 
української науки», профілі наших 
науковців доповнювалися посилан-
нями на роботиз БД Scopus та Web 
of Science; перевірка магістерських 
робіт у програмі Антиплагіат. 

У деяких напрямах роботи сфе-
ра обслуговування була пошире-
на. У соціальній мережі Facebook 
з’явилася красива сторінка «Лі-
тературна альтанка бібліотеки 
ПДАБА». Завдяки цій роботі ши-
роке коло читачів 
має змогу отрима-
ти докладну і ціка-
ву інформацію про 
численні новинки 
сучасної літератури, 
привертаючи увагу 

розміщенням яскравих фотографій 
обкладинок нових книжок. 

Так, наприклад, читачам було 
цікаво дізнатися про 5 відомих 
книг, що з’явилися в роки різних 
епідемій. Всесвітньо відомі авто-
ри О. С. Грибоєдов, О. С. Пушкін, 
М. В. Гоголь і А. П. Чехов створили 
свої геніальні твори «Горе от ума», 
«Евгений Онегин», «Мертвые 
души», «Остров Сахалин», перебу-
ваючи в карантині з приводу чуми 
та холери. А книга М. А. Булгакова 
«Записки юного врача» народилася, 
коли автор був хворим на тиф.

На сьогодні сторінка літера-
турної альтанки вже має більше 
800 підписчиків. Сподіваємося, 
що і нашим читачам буде цікаво 
дізнатися про відомості «Літе-
ратурної альтанки бібліотеки 
ПДАБА.
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Випускник академії Олександр 
Аркадійович Александров пере-
дав у фонди бібліотеки «Довідник 
з контролю якості будівництва 
будівель і споруд» (3 ч.), який вмі-
щує дуже важливий матеріал для 
студентів та викладачів. Видання 

було підготовлене під загальною 
редакцією головного інженера про-
ектів ДПІ «Придніпровський Пром-
будпроект», відомого у нашій краї-
ні фахівця по підземним спорудам 
Аркадія Миколайовича Александро-
ва. Як повідомив учень А. М. Алек-

сандрова М. А. Моторний, символіч-
ну передачу довідника здійснив син 
автора, виконуючи останню волю 
батька: розмістити наукову працю 
саме у бібліотеку будівельної акаде-
мії. І сьогодні зв’язок поколінь буді-
вельників продовжується.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ, ДОБРІ ТРАДИЦІЇ,  ЗВ’ЯЗКИ ПОКОЛІНЬ


