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ГОЛОВНА ТЕМА ВИПУСКУ:

Виховна робота ПДАБА 
в 2019 році.

Її напрями та форми

Традиційні та нові 
заходи

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ

Газета виходить з грудня 2019 р. у новій електронній версії 
та розміщується на сайті академії  www.pgasa.dp.ua

ОДНИМ З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ  АКАДЕМІЇ...

традиційно є велика, плідна ви-
ховна робота, за яку відповідає 
проректор з науково-педагогіч-
ної, кадрової та виховної роботи 
С. В. Іванцов.

Метою виховної роботи на про-
тязі цілого року було формування 
позитивних якостей особистості – 
усвідомленого патріотизму, духо-
вності, моральності, ведення здо-
рового способу життя. 

У цій роботі брала участь майже 
третя частина всього викладацько-

го складу академії. Кафедрами су-
спільних наук, проводяться заходи 
патріотичного, краєзнавчого, пра-
вознавчого, пізнавального характе-
ру, а також  круглі столи, студентські 
конференції, кінозал, дискусій-
ний клуб «Простір слова», творчі 
портрети діячів українського 
мистецтва, виставки студентських 
робіт, День захисника України, зу-
стрічі ветеранів академії, Міжна-
родний день студента, Шевченків-
ські дні, Healthy Challenge – 2019. 

«У виховній роботі 2020 року: 
організація асоціації випускни-
ків, створення музею архітектури 
і будівництва Придніпров’я, пла-
нування заходів до 90-річчя з дня 
створення ДІБІ – ПДАБА та ін.» 
[Звіт ректора про роботу академії у 
2019 році, сайт академії].

Розмаїттю численних заходів, 
що проходили на протязі двох ос-
танніх місяців, присвячений сьо-
годнішній номер газети «Молодий 
будівельник» (№ 1).

РЕКТОРЕ! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Шановний 
Миколо Ва-
сильовичу!

Колектив 
Придніпров-
ської держав-
ної академії 
будівництва 
та архітек-
тури щиро 
вітає Вас з 

Днем народження!
Вітати хороших людей завжди 

приємно, а таку чудову людину, як 
Ви, – вдвічі приємніше. Ми щиро 
бажаємо, щоб у Вас завжди було 
всього вдосталь: посмішок, соняч-
них днів, вдалих ситуацій, успіху, 
захоплення, любові, привітань, під-

тримки, вірних друзів, геніальних 
ідей, цікавих занять, почуттів та 
емоцій, сили, хоробрості. 

Академія, під Вашим керівниц-
твом впевнено та стрімко рухаєть-
ся вперед серед моря інноваційних 
стихій та будівельного буму! Зичи-
мо впевненості, надійності, мужно-
сті та гідності!

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день ми від душі

Всього найкращого бажаєм.
У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді свій вік прожить.

Бажаєм від сонця – золота, від
людей – добра,

Від друзів – вірності, від рідних – 
любові і ніжності.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.

Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.

Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

Колектив академії
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В ПЕРШУ ЧЕРГУ НЕОБХІДНО ВІДЗНАЧИТИ, ЯК ЗМІСТОВНО І ЦІКАВО ПРОЙШОВ НА 
РІЗНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

Так, свято 
на будівель-
ному факуль-
теті розпо-
чав ректор, 
п р о ф е с о р 
М. В. Са-
в и ц ь к и й , 
який назвав 
будівельний 
ф а к у л ь т е т 

провідним факультетом академії, а 
студентство – найбільш активною 
частиною суспільства. На думку 
нашого ректора, студенти сьогодні 
повинні створювати нове гармоній-
не середовище. 

Далі ректор нагадав події 
1990 року (так звана гранітна рево-
люція), потім події 2004 року (по-
маранчева революція), а також події 
2013 року. І у всіх цих наших істо-
ричних епізодах, підкреслив Мико-
ла Васильович, студенти відіграва-
ли важливу роль. Він продовжив: 
«Залишайтеся і сьогодні такими, 
відстоюйте громадянську позицію. 
Тому що ви як ніхто інший зацікав-
лені, щоб країна розвивалася, щоб 
інтегрувалася у міжнародний про-
стір. А це без технологій, без про-
фесіоналізму просто неможливо. 
Я хочу вам побажати професійного 
зростання, щоб ви ставили перед 
собою високу мету, досягали її. І 
звичайно, щоб ви гармонійно роз-
вивалися, щоб ви створювали міцні 
сім’ї, народжувалися дітки, щоб ви 

працювали на Україну. Ще раз під-
креслюю, ми живемо з вами у най-
кращій в світі країні – Україна, то 
нехай вам щастить».

Після свого вітання ректор 
вручив Подяки студентам бу-
дівельного факультету за но-
мінаціями: «За активну гро-
мадську позицію та участь у 
благодійній акції «Подаруй 
життя герою», «За активну 
участь і представлення фа-
культету і академії на високо-
му рівні на заходах міської і 
обласної ради».

Далі Микола Васильович пере-
дав слово гостю О. Ю. Бардаху, 
який прочитав вітального листа 
від народного депутата України 
VIII скликання, Голови наглядової 
ради академії, відомого громад-
ського діяча і нашого випускника 
І. І. Куліченка: «Шановні студенти 
будівельного факультету, прийміть 
теплі вітання з нагоди вашого свя-
та. Ваше покликання – творити. 
Завдяки вам міста отримали архі-
тектурно-витончені споруди, ста-
ють кращими рідні вулиці, площі. 
Бути будівельником означає бути 
творцем. Людина, яка залишає у 
пам’яті нащадків світлі спогади про 
цю надзвичайну професію. Я ба-
жаю вам успіхів і здійснення ваших 
планів».

Передавши вітання І. І. Кулічен-
ка, Олександр Юхимович додав 
декілька слів від себе. Звертаючись 
до студентів та викладачів будівель-
ного факультету, він підкреслив 
важливість професії будівельника 
та розповів, що брав участь у Між-

народному економічному форумі 
(м. Київ), на якому були присутні: 
президент України В. Зеленський, 
кращі фахівці української науки та 

політики. На форумі 
розглядалося багато 
питань сьогодення і 
проблеми штучного 
інтелекту. Але ви-
сновок все ж таки 
був тим, що ніякий 
штучний інтелект не 
може замінити лю-
дину. І тому на ос-
танок О. Ю. Бардах 

побажав отримувати задоволення 
від освіти, бути впевненим в жит-
ті, досягати своєї мети і розвивати 
прекрасний будівельний факультет 
ПДАБА.

Про історію та сьогодення бу-
дівельного факультету розповіли 
Аміна Абдул і Богдан Моргун – ве-
дучі святкової програми. Саме вони 
повідали присутнім, що історія бу-
дівельного факультету бере свій по-
чаток із заснування самої академії, 
а саме у 1930 році. Тоді було за-
сновано Дніпропетровський інже-
нерно-будівельний інститут. А сьо-
годнішній будівельний факультет 
тоді називався Промислового та 
цивільного будівництва. То вихо-
дить, що будівельний факультет є 
ровесником академії і всі присутні 
сьогодні святкують 89-й день його 
народження. Далі на протязі вели-
кої концертної частини свята його 
учасники, численні художні колек-
тиви, виступили з різноманітною 
багатожанровою програмою: ан-
самбль «Art-Dance» – номери «Dark 

shine», «Малинки»; Анастасія 
Соколенко – вірш «І болить»; Ан-
тон Бочка та Катерина Петрушев-
ська – танго; Анастасія Рябченко – 

МАЙБУТНІ  БУДІВЕЛЬНИКИ  РОЗКРИВАЮТЬ  СВОЇ  ТАЛАНТИ
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соло-танець «Кохання» під муз. 
композицію О. Пономарьова «Я ні-
коли нікому тебе не віддам»; Бог-
дан Лаца – пісня «Марш буді-
вельників»; СТЕМ – «Крупний 
план»; танцювальний колектив 
«MAXIMUS» – танець Toy; Анас-
тасія Кравець – пісня «Журавлі»; 
Катерина Сомова – танок «Change». 
Всі виконавці продемонстрували 
своє натхнення, свої таланти і під-
твердили думку, що майбутні бу-
дівельники можуть жити весело і 
змістовно.

А ще, поруч з веселим святом, 
його учасники представили свої 
спеціальності та розказали про них 
дуже цікаво і серйозно. Саме буді-
вельний факультет за кількістю сту-
дентів сьогодні – найбільший. І він 
готує інженерів будівельників ши-
рокого профілю: від проектуваль-

ників і конструкторів до кошто-
рисників і керівників будівельних 
проектів, від бригадирів до керів-
ників будівельних організацій. 

Студенти будівельного факульте-
ту навчаються за різними освітніми 
програмами та отримують сучас-
ні спеціальності. Ось, наприклад, 
спеціальність Автомобільні дороги 
і аеродроми (АДА), після навчання 
наші випускники будуть відбудову-
вати українські дороги і аеродроми. 
За освітньою програмою Міське та 
комунальне господарство (МКГ) 
здобувачі такого диплому зможуть 
працювати в ОСББ та дбати про 
красу будинків рідного міста.

На факультеті з’явилися нові 
спеціальності: Технологія буді-
вельних конструкцій, виробів та 
матеріалів, а також Енергоаудит 
і енергоефективність у будівни-

цтві (для магістрів). Ця спеціаль-
ність ще один крок до «зеленого» 
університету.

Теперішній будівельний факуль-
тет є найбільшим у нашому виші і 
тому його програма 89-го дня на-
родження була дуже насиченою. 

Окрім урочистої частини та ве-
селого концерту, у святі ще визна-
чили переможців кількох конкур-
сів. Декан факультету, професор 
А. І. Білоконь оголосив – студентка 
архітектурного факультету Мари-
на М’якенька визнана кращою ав-
торкою нового банеру факультету. 
А нового гімну студентів заспівала 
Євангеліна Юнаш у музичному су-
проводі Данила Коваленка.

Інформацію підготувала 
Д. С. Нечепуренко, к. т. н., 

доцент, заст. декана 
будів. ф-ту з виховної роботи

Минулий 2019-й рік приніс у 
життя академії багато змін і в ке-
рівництві вишу, і в його структу-
рі, і в концепції розвитку. Так, ще 
один ровесник академії – механіч-
ний факультет, тепер називається 
факультетом інформаційних тех-
нологій та механічної інженерії. 
Студенти молодших курсів цього 
факультету зустріли Міжнародний 
день студента на засіданні творчо-
го клубу «Джерело», що працює 
багато років у бібліотеці академії. 
На засіданнях клубу виховувало-
ся не одне покоління студентів 
ПДАБА. Саме цей безперервний 
зв’язок був наочно виявлений під 
час засідання клубу, що проходило 
під символічною назвою «Одна ро-
дина». Ведуча «Джерела» Світлана 
Іванівна Данченко лаконічно озна-
йомила присутніх з історією виник-

нення Міжнародного дня 
студентів. А далі кожний 
учасник зустрічі у своєму 
виступі довів, що дійсно 
всі механіки ПДАБА – 
одна родина. Проректор з 
науково-педагогічної, ка-
дрової та виховної робо-

ти, к. т. н., доц. Сергій Вікторович 
Іванцов у своєму вітальному слові 
підкреслив: «Я – корений механік, 
закінчив механічний факультет. 
Сьогодні мене дуже радує, що ви 
поділяєте думку про необхідність 
професії механіка і тому прийшли 
саме до нашого вишу. 
В 1930 році, коли було 
створено ДІБІ, а сьогод-
ні це ПДАБА, було два 
потужних факультети. 
Один відповідав за бу-
дівництво, а інший – за 
випуск механіків. Завжди 
у нас були великі потоки 
студентів і цікаві різнопланові за-
ходи. Факультет був і я сподіваюся 
буде найкращим і найактивнішим 
в академії. Хочу вам побажати на-
снаги і успіхів у навчанні. Взагалі 
чекаю від факультету, щоб він був 

більш активним, більш стрімким і 
більше брав участь у всіх справах та 
починаннях».

Студентів-механіків привітав 
також декан факультету Ігор Ана-
толійович Тютєрєв. Він побажав 
студентам всього найкращого, а 
також відмітив: «Кожний студент 
повинен добре працювати і готу-
ватися до зимової сесії. Щоб після 
успішної здачі іспитів всі отри-
мували стипендію, а для цього всі 
викладачі факультету намагають-
ся давати своїм студентам лише 
кращі знання».

Естафету різних поколінь сту-
дентів-механіків продовжили інші 
виступаючі, серед них наш випус-
кник 1988 р. Володимир Іванович 
Пантелеєнко, який після закінчен-
ня навчання продовжив наукову 

МЕХАНІКИ  ЗУСТРІЧАЮТЬ  МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ  СТУДЕНТА
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кар’єру, захистив 
кандидатську дис-
ертацію, став до-
центом. Але, як під-
креслив Володимир 
Іванович: «У люди-
ни окрім своєї осно-
вної спеціальності 
повинно щось бути для душі. Хтось 
пише картини, хтось пише вірші, 
співає чи танцює. Але це повинно 
бути. Воно йде паралельно по вашо-
му життю і допомагає вам». З цією 
думкою погодилася С. В. Данченко 
і розповіла саме про багаторічну 
творчість поета, композитора і спі-
вака В. І. Пантелеєнка.

Продовжуючи розповідь про 
багатопланову творчість випус-
кників ДІБІ – ПДАБА, випускник 
академії 1974 р. Геннадій Івано-

вич Львов прочитав свої 
вірші про красу нашого 
міста і запевнив: «Наша 
сила в одне одному. 
Ми – одна родина».

Доц, к. т. н. Ната-
ля Олександрівна Ротт 
теж закінчила механіч-

ний факультет і сьогодні успішно 
поєднує науково-педагогічну ді-
яльність з творчістю. Пише вірші, 
публікує їх у різних друкованих 
збірках, а ще долучає до своєї про-
фесії студентів і навіть школярів, 
готуючи з ними їхні перші наукові 
праці. Про цей бік діяльності 
Н. О. Ротт розповіла студентка Дар’я 
Стовба. Вона бере активну участь у 
житті факультету та академії. Зараз 
навчається в магістратурі і працює 
інженером-проєктувальником. 

Студентське свято подарувало 
присутнім гарний настрій і нат-
хнення на 
м а й б у т н є . 
Всі учасни-
ки отримали 
солодкі по-
дарунки і на 
завершення 
про слуха ли 
музичний су-
венір від Єгора Дейчука (студент 
архітектурного факультету).

ЛІГА ЕКОНОМІСТІВ – КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ...
вже традиційний захід, який був 
проведений 2 грудня в актовій залі 
академії. Традицію проведення 
святкових концертів розпочато на 
економічному факультеті в десяту 
річницю з дня заснування факуль-
тету. Цього року факультет відзна-
чив 27 річницю свого існування 
сімнадцятим святковим концертом. 
Кожного року колектив представляє 
якусь родзинку на своїх концертах. 
Попередній запам’ятався гля-
дачам, що на його завершен-
ня з запальним танцем висту-
пили викладачі факультету 
на чолі з деканом П. А. Фісу-
ненком. Танцювальний ко-
лектив викладачів тоді «по-
рвав» залу і підкорив Фейсбук. 

Цьогорічний концерт був осо-
бливим та незвичайним. Від по-
чатку і до останнього акорду його 
підготувала студентська рада еко-
номічного факультету! Студенти 
на чолі з Головою студентського 

самоврядування економічного фа-
культету Нікітою Гайдаром само-
стійно проводили кастинг номерів, 
створювали сценарій, розробляли 
макети прикрас для сцени та зали і 
виготовляли самі прикраси, готува-
ли та розносили запрошення. Вони 
ретельно та наполегливо готували 
номери, відточуючи свою майстер-
ність. Концерт розпочався виступом 
проректора з науково-педагогічної 

роботи та розвитку Є. І. Зайця. Зо-
крема він сказав: «Хочу привітати 
вас зі святом. Бажаю гарно здати 
сесію, отримати глибокі знання, 
освоїти спеціальність. Наш сучас-
ний економічний світ змінюється і 
економісти грають у ньому велику 

роль. Успіхів вам, 
міцного здоров’я і 
гарного настрою». 

Після офіцій-
ного поздоров-
лення ректорату, 
глядачі зустрічали 
бурхливими опле-
сками яскраві номери – танцюваль-
ні, вокальні та гумористичні, у яких 
брав участь 41 студент економіч-

ного факультету різних 
курсів. Родзинкою кон-
церту стало креативне ві-
деовітання економістам 
від студентської ради 
будівельного факультету. 
Справжня дружба, яка 

зародилася між будівельним та еко-
номічним факультетами в останній 
рік, являє приклад дієвості та ефек-
тивності студентського самовряду-
вання нашої академії, сприяє про-
веденню спільних цікавих проектів 
студентами різних факультетів.
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ПРОДОВЖУЄМО  РОЗМОВУ
ЕКОНОМІЧНИЙ: ФАКТИ, ПОДІЇ, ПІДСУМКИ

Кожного року економічний фа-
культет проводить низку різнома-
нітних виховних заходів, присвя-
чених Дню факультету. У минулі 
роки це були брейн-ринги, зустрічі 
з найбільш успішними випускни-
ками факультету, творчі портрети 
студентів та викладачів факультету, 
виставки газет, фотографій, малюн-
ків та інших робіт студентів, свят-
кові концерти. Цього року студент-
ська рада економічного факультету 
за підтримки деканату разом з ка-
федрами підготувала й провела до 
Дня факультету, як традиційні, так 
і зовсім нові заходи.

Нашу розповідь почнемо з осін-
ніх «економічних свят». Виявилося, 
що осінь багата не тільки на врожаї 
фруктів та овочів, але й на святко-
ві дні такі як: Всесвітній День еко-
номіста (12 жовтня); Міжнародний 
День маркетолога (25 жовтня). На 
листопад припадає аж три свята: 
Міжнародний День проектного 
менеджера (1 листопада); Міжна-
родний день бухгалтера (10 листо-
пада); Всеукраїнській День логіста 
(29 листопада).

В цьому році студенти економіч-
ного факультету зосередили свою 
увагу на святі «День маркетоло-
га». Свято відбулось 28 жовтня у 
прекрасній, затишній залі прий-
мальної комісії ПДАБА. Звучання 
фанфар та чарівна пісня з самого 

початку надали цьому заходу уро-
чистості та особливої затишності. 
Маркетологи першого курсу Да-
нило та Анастасія, яким дісталася 
роль ведучих, розпочали програму 
з переліку численних «економічних 
свят». А ведучі-старшокурсники 
Давід та Маша професійно дово-
дили, що саме маркетинг однако-

во важливий для фахівця будь-якої 
спеціальності. Маркетинг зумов-
лює рівень цивілізованості економі-
ки та соціальних комунікацій. Нині 
важко уявити прибуткову діяль-
ність будь-якого підприємства без 
ефективно функціонуючого відділу 
маркетингу, без праці маркетолога. 
Тому, саме маркетологу щоденно 
доводиться працювати з рекламою 
у всіх її проявах. 

Учасники заходу дізналися різ-
номанітні факти про маркетинг та 
рекламу. Зокрема, цікавою стала 
інформація про створення реклами 
будь-яких наручних годинників, 
стрілки яких завжди встановлю-
ють на 10 годин 10 хвилин або на 
8 годин 20 хвилин. Це робиться для 
того, щоб стрілки не закривали наз-
ву бренду. Крім цього, таке розта-
шування стрілок зовні нагадує по-
смішку, тим самим налаштовуючи 
людей на позитивний лад. Усіх при-
сутніх вразило також, що компанії 
всього світу витрачають більше 
500 млрд доларів на рекламу що-
року та що до 65 років кожна лю-
дина переглядає приблизно 2 млн 
рекламних відеороликів. 

На свято, окрім студентів еконо-
мічного факультету маркетологів та 
фінансистів, обліковців, менедже-
рів, міжнародників, економістів, 
було запрошено учнів 121 школи 
з технікуму імені Патона. Фішкою 
заходу став конкурс, який було за-
вчасно об’явлено серед студентів 
економічного факультету. За умова-
ми конкурсу учасники мали підго-
тувати рекламне відео про переваги 
своєї спеціальності або обраної про-
фесії. Конкурс судило поважне журі 
у складі: ректора академії, професо-
ра М. В. Савицького; проректора з 
науково-педагогічної, кадрової та 
виховної роботи С. В. Іванцова; 
проректора з науково-педагогічної 
та навчальної роботи Р. Б. Папірни-
ка; зав. каф. фінансів, обліку та мар-
кетингу, д. е. н., доц. С. І. Чимшита; 
заступника декана економічного 

факультету, к. е. н., доц. І. С. Гра-
бовського; провідного фахівця від-
ділу якості, маркетингу та профорі-
єнтаційної роботи О. В. Нестерової 
та Голови студентської молодіжної 
ради ПДАБА В. О. Кононенка.

На конкурс було подано 10 відео 
роликів, які вразили журі та всіх 
присутніх своєю креативністю, ці-
кавими маркетинговими підходами, 
оригінальністю та професійністю. 
На що тільки не пішли маркето-
логи, щоб рекламувати свої спеці-
альності, свій факультет та рідну 
академію.

Подарунком всім присутнім від 
студентів економічного факульте-
ту став запальний «Джайв», який 
виконали Анастасія Лазебна та її 
партнер Андрій 
Іскра. «Це був 
не просто та-
нець. Це була 
прихована ре-
клама будівель-
ної академії і 
економічного 
факультету! – 
п о ш у т ку ва л и 
ведучі, – Бо, якщо тут так весело 
і креативно, то саме сюди і треба 
вступати на навчання!».

Коли ж усі заявлені реклам-
ні відео було представлено і журі 
підводило підсумки конкурсу, усім 
присутнім і гостям було запропо-
новано взяти участь у коротенькій 
вікторині, за що кожен з учасників 
отримав подарунок. Вікторина, що 
провела з присутніми доцент кафе-
дри фінансів, обліку та маркетингу 
Є. П. Морозова, викликала жвавий 
інтерес до економічних цікавинок, 
як з боку студентів, школярів так і з 
боку присутніх викладачів.
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Велику зацікавленість з боку 
присутніх викликала промова рек-
тора академії М. В. Савицького, 
який привітав присутніх з днем 
маркетолога та відзначив важли-
вість цієї професії в сучасному сві-
ті. Ректор розповів присутнім деякі 
цікаві факти з історії маркетингу та 
підкреслив перспективність мар-
кетингу у новітніх інноваційних 
напрямках розвитку сучасної еко-
номіки. Оцінки журі були об’єктив-
ними і автори проектів отримали 
«Сертифікати нечуваної щедрості» 
від викладачів кафедри фінансів, 
обліку та маркетингу. 

Низку осінніх свят продовжив 
Квест «Економіст 2019». Він 
Відбувся 11 листопада і в ньо-
му  змагалися 5 збірних команд 
всіх економічних спеціальностей: 
«ФІНМАГ», «ЕКОНОМІСТ», «МЕ-
НЕДЖЕР», «МІЖНАРОДНИК», 
«АУДИТОР». Як відомо, квест 
одна з форм організації дозвілля 
та формування корисних навичок 
учасників, що виявляє надзвичайно 
важливе вміння – вміння працюва-
ти в команді. Тімбілдінг (побудова, 
створення команди, робота в коман-
ді) – це компетентність, необхідна 
сучасним фахівцям, у тому числі 
економічного профілю. Але одно-
часно будь-який квест – це, перш 
за все гра. Для того, щоб грати не 
потрібно особливих навичок, але 
потрібна «кмітливість». Основною 
метою організаторів (деканату та 
викладачів кафедр) при проведен-
ні квесту було згуртування сту-
дентського колективу, перевірка 
командної роботи викладачів усіх 
кафедр економічного факультету, 
а також самоорганізація командної 
роботи студентів, їх вміння розро-
бляти правильну тактику для досяг-
нення мети або виконання завдан-

ня, вміння у незвичній, новій для 
себе ситуації, використати усі свої 
знання, компетентності та навички 
задля отримання якісного результа-
ту. Крім цього у організаторів було 
важливе завдання: зробити креатив-
ну рекламу академії та факультету. 

На першому етапі, команди про-
ходили по маршруту, до якого було 
включено усі кафедри економічного 
факультету та відповідали на 10 за-
питань на кожній кафедрі. Кафедри 
факультету в маршрутних листах 
було представлено завуальовано: 
місце, де збираються торгівці, ма-
клери, підприємці; місце, де гроші і 
успіх ідуть поряд; місце, де готують 
топ-лідерів; місце, де дебіт та кре-
дит завжди друзі; представництво 
ЄС на факультеті. Тому кмітли-
вість командам знадобилася одразу. 
Запитання стосувалися основних 
курсів (дисциплін), що вивчаються 
студентами економічного факульте-
ту з першого по четвертий курс, але 
були сформульовані викладачами 
креативно, нестандартно та виявля-
ли не тільки знання, але здогадли-
вість та кмітливість. Так як команди 
було сформовано зі студентів різ-
них курсів (по два з першого, дру-
гого, третього, та четвертого курсу) 
студенти могли доповнювати знан-
ня один одного. Гра відбувалася за 
принципом морського бою. Коман-
ди мали швидко розробити такти-
ку пострілів, інакше на клітинку з 
питанням можна було і не влучити. 
Тактика, злагоджена командна ро-
бота були враховані членами журі. 

Останньою крапкою в маршруті 
кожної команди була своя, «рідна» 
кафедра, на якій команда також від-
повідала на запитання. Після цього 
відбулося жваве обговорення своїх 
маршрутів та завдань з викладача-
ми рідної кафедри. Саме від них 
учасники команди отримали ще 
одне творче завдання для другого 
етапу проведення квесту. В цьому 
завданні, за задумом організаторів, 
команда студентів мала зробити 
найкращу, найоригінальнішу, най-
прикольнішу, креативну, яскраву 
але дуже коротку рекламу своєї 

спеціальності, коротку промову, 
спіч, «промову у ліфті» (не більше 
ніж на 1 – 1,5 хвилини).

Зустріч зі студентським са-
моврядуванням (нетворкінг). Ло-
гічним завершенням 2019 року на 
економічному була творча, нефор-
мальна зустріч (нетворкінг) дека-
нату та викладачів економічного 
факультету зі студентським само-
врядуванням факультету у затиш-
ному приміщенні приймальної 
комісії. На зустрічі відбулося уро-
чисте підведення підсумків квесту 
та усім командам вручені серти-
фікати у різних номінаціях. Цього 
року за кількістю балів у номінації 
«Фундаментальні знання» перемог-
ла команда «Фінмаг». Найбільш 
активним студентам, які активно 
співпрацювали в організації вихов-
них, профорієнтаційних, та куль-
турно-масових заходів, за підсумка-
ми 2019 року було вручено грамоти 
та подяки ректора академії. 

Саме завдяки участі у студент-
ському самоврядуванню відбува-
ється розкриття творчих здібностей 
та талантів студентства, оволодіння 
навичками управлінської діяльно-
сті. Сучасна молодь швидко орієн-
тується в інформаційному просто-
рі, має демократичний світогляд, 
почуття особистої відповідально-
сті за стан справ у країні, якості 
інтелігентної, креативної, духовно 
розвинутої людини. Ці якості де-
монструють студенти економічного 
факультету при проведенні всіля-
ких виховних заходів, які щорічно 
традиційно проводяться в осінньо-
му семестрі та присвячені дню еко-
номічного факультету.

Редакція газети вдячна заст. 
декана екон. ф-ту В. А. Бабенко за 

надання розширеної інформації
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Багато десятиліть присвятили 
увічненню пам’яті героїв ДІБІ – 
ПДАБА ректор П. Т. Резніченко, 
проректор А. П. Приходько, к. і. н., 
доц. Л. М. Топюк та багато ін-
ших викладачів і студентів нашого 
вишу. Цю роботу продовжували і 
сьогодні продовжують викладачі 

та співробітники гуманітарних ка-
федр. Велика частка цієї роботи під 
гаслом «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте..» проводилася протягом ба-
гатьох років під керівництвом рек-
тора В. І. Большакова. А сьогодні її 
підтримують ректор М. В. Савиць-
кий, проректор С. В. Іванцов, Рада 

ветеранів на чолі з проф. В. М. Де-
рев’янком, Рада музею академії з 
його директоркою О. В. Гичкою та 
Комітет у справах молоді. Особливо 
хвилюючи в теплій дружній атмос-
фері в музеї завжди проходять зу-
стрічі з ветеранами бойових дій та 
ветеранами академії.

У житті нашої академії склали-
ся і існують декілька значних тра-
дицій. Однією з них є те, що ми 
щорічно в жовтні згадуємо тяжкі 
події 1943-го року – події визво-
лення Дніпропетровська, а далі і 
України від фашистських 
загарбників. Битва за Дні-
про стала однією із най-
масштабніших і значущих 
за всю світову історію. Від-
значити цю пам’ятну дату 
в музеї академії зібралися 
студенти на чолі із Головою 
студентської ради ПДАБА 
В. Кононенком та Головою Ради 
ветеранів В. М. Дерев’янком. Роз-
почали урочистості з покладання 
квітів до пам’ятного знаку заги-
блим в роки Другої світової війни 
воїнам-студентам та викладачам 
академії. Пам’ять усіх полеглих 
у ті страшні часи і зниклих безві-
сти воїнів вшанували хвилиною 

мовчання та потім поіменно згада-
ли полеглих героїв.

Страшні події минулого прохо-
дять крізь віки. Ми пам’ятаємо по-
двиги і відвагу наших земляків. Їх 
сила і міць допомагає нам сьогодні 

у побудові нової держави. Так само, 
як герої Другої світової, ми сьогодні 
теж захищаємо свою Батьківщину.

Свого часу колишній Голо-
ва Ради ветеранів О. П. Білоусов 
передав до музею академії доку-
ментальний фільм, присвячений 
пам’яті Героїв Великої Вітчизняної 
війни – визволителів міста Дніпро-

петровська, який було створено 
Об’єднанням афганців Соборного 
району. Засновники цієї кіностріч-
ки ставили за мету розповісти 
якомога більше про героїв-визво-
лителів, наших земляків, рядових 

та офіцерів, звільнивших 
місто Дніпропетровськ. Це 
сапери розвідники, льотчи-
ки, медичні сестри, учас-
ники партизанського руху, 
працівники тилу і всі ті, хто 
наближав перемогу. Тому до 
музею були запрошені для 
перегляду та обговорення 

документального кінофільму ака-
демічні групи на чолі з кураторами, 
а також усі бажаючи. 

Таким чином розповідь-естафе-
та про героїчні сторінки життя на-
шого міста, про наші славні тради-
ції була продовжена.

О. В. Гичка, зав. музеєм
історії академії

ПАМ’ЯТЬ  БЕЗСМЕРТНА

У виховній роботі академії завжди були органічні поєднання – традиції, що народилися май-
же з дня заснування ЗВО і традиції, які збагачують палітру виховної роботи і народжуються 

за потребою часу 

ТРАДИЦІЇ,  ЩО НАРОДИЛИСЯ НЕЩОДАВНО

БЕЗ МИНУЛОГО НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО
ТРАДИЦІЇ,  ЯКІ  ЖИВУТЬ  ДЕСЯТИЛІТТЯМИ

Протягом багатьох років сту-
дентський комітет економічного 
факультету за підтримки декана-
ту, при активній допомозі та уча-
сті профкому академії проводить 
акцію допомоги дітям-сиротам до 
дня Святого Миколая. Цього року 
до організації та проведення яр-
марку долучились відділ якості 
освіти, маркетингу та профорі-
єнтаційної роботи, усі небайдужі 
студенти та викладачі з різних фа-
культетів академії. Збирали речі, 

іграшки та книжки, а також кошти 
для дітей Котовської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтерна-
ту. Кошти збирали шляхом прове-

дення святкового ярмарку-продажу 
новорічних та різдвяних сувенірів 
і солодощів, зроблених власноруч. 
Студенти енергійно та натхнен-
но взялися за підготовку цієї акції 
і вже 12 грудня ярмарок розпочав 
свою роботу. Відвідувачів зустріча-
ли дівчата та хлопці, лунали укра-
їнські пісні, було гамірно та весело, 
як на справжнісінькому ярмарку. 
Від покупців не було, як то кажуть, 
відбою. Особливим попитом кори-
стувалися солодощі, які виготовили 
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самі студенти: тістечка, пряники, 
пироги, печиво тощо. Чудові автор-
ські роботи викликали захоплення і 
тому швидко розкуповувалися. 

Усього на ярмарку було зібрано 
близько 6 тисяч гривень. Завдяки 
спільному благочинному проекту 
академії діти отримали речі та взут-
тя, м’які іграшки, книги та розма-
льовки. Але найбільше захоплення 

діток викликав новий телевізор, 
який студенти та викладачі придба-
ли на зароблені кошти та привезли 
у подарунок на день Святого Ми-
колая в Котовську школу-інтернат. 
Поїздка була організована за під-
тримки та при допомозі ректорату 
академії. Діти з нетерпінням чекали 
на гостей, підготували чудовий кон-
церт. А студенти подарували суве-

ніри, подарунки та солодощі. При 
підготовці та проведенні цих захо-
дів студенти показали себе багато-
гранними і надзвичайно яскравими 
творчими особистостями, яким не 
байдужа й доля академії та України 
й доля окремих людей, які потребу-
ють допомоги.

В. А. Бабенко, заст. декана 
економічного факультету

УКРАЇНА НА СМАК. МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Ця зустріч, знайомство 

іноземних студентів з на-
шою країною, ще одна нова 
традиція, що народилася на 
підготовчому відділенні 
ННІІОТ ПДАБА. 

Кожного року наша ака-
демія гостинно приймає на 
навчання студентів не тіль-
ки з України, а ще з багатьох інших 
країн. Для іноземної молоді шлях 
до здобуття диплому архітектора, 
інженера, будівельника унеможли-
влюється незнанням української 
мови, адже процес освіти у виші 
відбувається державною мовою. 
Саме тому для таких студентів все 
починається з 
вивчення україн-
ської на підготов-
чому відділенні 
ПДАБА. 

Вже у верес-
ні навчального 
2019 – 2020 р. 
двері підготовчо-
го відділення від-
чинилися для студентів з Марокко. 
Оволодіння елементарним рівнем 
А1 державної мови України – ста-
ло пріоритетним завданням для 
слухачів цього навчального року. 
На наш погляд, важливою складо-
вою у вивченні української мови 

є адаптація іноземних слухачів до 
нового середовища, в якому вони 
опинилися. Знайомство з україн-
ською культурою, а саме з історією, 
народною творчістю, національ-
ною кухнею наближає студентів 
до оволодіння іноземною мовою та 
надає можливостей для успішного 
навчання в академії. Тому вже не 
один рік майже з перших днів пе-
ребування в нашій альма-матері ми 
долучаємо слухачів ПВ до різно-
манітних заходів, що дають змогу 
наблизитися до розуміння студен-
тами з Марокко українського соці-
уму та адаптуватися в ньому. Від-
відування конференцій, екскурсій, 
майстер-класів – стали обов′язко-
вою частиною освітнього процесу 
першого року перебування в Укра-
їні. Вже в листопаді наші майбутні 
архітектори та інженери вирушили 
разом з завідувачкою підготовчого 
відділення С. М. Качур та викла-
дачкою А. М. Подопригорою на 

майстер-клас з приготуван-
ня національної української 
страви – вареників. Студенти 
з великим ентузіазмом скори-
стувалися такою можливістю 
поєднати приємне з корис-
ним, а саме познайомитися 
з українською кухнею, на-
вчитися готувати традиційні 

українські страви й водночас прак-
тикувати спілкування українською 
мовою. Іноземні студенти з преве-
ликим задоволенням працювали з 
тістом та начинкою, захоплені про-
цесом спільної праці порівнювали 
українську кухню з рідною марок-
канською. Зроблене своїми руками 

приготували, а 
потім – скушту-
вали. Наприкін-
ці заходу багато 
фотографувалися 
та ділилися вра-
женнями з дру-
зями та родича-
ми з Марокко.

В піднесено-
му настрої, зачаровані українською 
гостинністю, студенти отримали 
наснагу на подальше навчання. 

А. М. Подопригора, викладач
кафедри іноземних мов;

С. М. Качур, завідувачка
підготовчого відділення

ФОТОРЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ
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Щиро ві-
таємо Вас із 
Славним Юві-
леєм!

Ви обра-
ли нелегкий 
шлях осягнен-
ня наукових 
вершин в точ-
них науках. На 

цьому шляху на Вашу долю випало 
багато випробувань, які Ви з успі-
хом подолали. Ми захоплюємося 
Вашою енергією, силою волі та ін-
тересом до життя. Щиро бажаємо 
наснаги в добрих справах, нових 
здобутків на благо нашої академії 
і кафедри. Нехай кожен наступний 

день Вашого життя буде світлим і 
сонячним, дарує лише приємні по-
дії – успіхи в роботі, душевний ком-
форт, шану та безмежний авторитет 
серед студентів і колег. Нехай жит-
тя дарує Вам енергію та натхнення 
для написання нових книг і інших 
здобутків у численних галузях 
Вашої творчості.

Дякуємо Вам за багатий життє-
вий і професійний досвід, почуття 
відповідальності, турботу про сту-
дентів і колег. Ми поважаємо Вас 
як чуйну людину, цінуємо як про-
фесіонала, бо Ви маєте безмежну 
витримку, володієте даром спілку-
вання з людьми, вмієте досягати 
поставлених цілей! Всі ми знаємо, 

що, обіймаючи будь-яку посаду, 
Вам завжди була притаманна висо-
ка відповідальність та порядність, 
організаторський талант та добре 
знання своєї справи.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щастя, злагоди, добробуту, безмеж-
них пошуків, знахідок та досягнен-
ня нових професійних вершин.

ВІТАЄМО ЗИМОВИХ ЮВІЛЯРІВ!

Все його життя пов’язане 
з академією. Навіть у дитин-
стві, чекаючи кінця лекцій свого 
батька, доцента В. П. Данішев-
ського, Влад добре вивчив кори-
дори і аудиторії інженерно-буді-
вельного інституту. А у 1991 році 
В. В. Данішевський став студентом 
ПДАБА, а після закінчення навчання

 пройшов щаблі наукової кар’єри:
викладач-стажист, асистент,

 кандидат технічних наук,
доцент, доктор технічних наук,
             професор і, нарешті,

2019 р., проректор

з наукової роботи академії. 
2019 рік, рік його 45-річчя, при-

ніс йому не тільки нову посаду, 
але й багато нових вражень, нових 
обов’язків, нових відкриттів не 
тільки професійних, але й життє-
вих. Сьогодні його день наповне-
ний різноплановими, численними 
справами. Сьогодні він відповідає 
не тільки за себе і свої досягнен-
ня, а планує і вирішує наукові про-
блеми рідної академії.

Кожний день молодого прорек-
тора приносить йому новий дос-
від та здобутки в професійній та 
організаторській діяльності.

Владислав 
Валентино-
вич робить 
свою улюбле-
ну справу і 
тому живе на 
повну силу, 
вчиться сам і 
вчить інших.

Ре кто р ат 
та колектив академії бажають юві-
ляру міцного, могутнього здоров’я 
і нехай збуваються мрії, множать-
ся можливості, успішно йдуть всі 
справи й вистачає сил і енергії для 
нових звершень! 

Всім відомо, що заздалегідь вітати з днем народження не прийнято. Кінець грудня 2019 року 
приніс у нашу академічну родину двох чудових ювілярів. Але грудневий випуск газети (електронна 
версія) на той час вже вийшов за своїм звичайним графіком. Ювілейним вважається весь рік, тому 
Ніну Михайлівну Єршову (день народження 23 грудня) і Владислава Валентиновича Данішевського 

(день народження 24 грудня) можна вітати аж до грудня 2020 року

НІНА МИХАЙЛІВНА ЄРШОВА

З повагою 
і найкращими
побажаннями

колектив кафедри
прикладної 

математики та 
інформаційних 

технологій

ВЛАДИСЛАВ  ВАЛЕНТИНОВИЧ  ДАНІШЕВСЬКИЙ

Шановні читачі газети «Молодий будівельник»! З кінця 2019 року наше видання виходить у ново-
му електронному варіанті і щомісяця розміщується на сайті академії www.pgasa.dp.ua

Сподіваємося, що всі співробітники академії будуть не тільки читачами, а й авторами газети. 
Чекаємо на ваші матеріали, інформації, повідомлення про цікаві події у житті академії, кафедри і 

будь-якого підрозділу нашого вишу


