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ГАЗЕТА  ПРИДНІПРОВСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АКАДЕМІЇ  БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

ДНІ  НАУКИ  В  ПДАБА
Так вже склалося, що березень місяць в академії пройшов під домінантою «Наука в Придніпровській державній академії будівництва та 

архітектури». Звичайно, навчальний процес і всі інші напрями роботи йшли за планом, і виконувалися всі чергові завдання. Але в зв’язку з 
приїздом до нас почесних гостей – професорів Івана Івановича Назаренка та Станіслава Дуката, питання розвитку науки, її перспективам 
ректорат, професорсько-викладацький склад, співробітники НДЧ і, навіть, зацікавлені студенти декілька разів збиралися в залі Вченої 
ради для обговорення актуальних наукових проблем сучасності.

Так 22 березня професор КНУБА, Президент 
Академії будівництва України І. І. Назаренко у 
своєму вступному слові про діяльність Дніпров-
ського територіального відділення Академії будів-
ництва України за минулий період (2017 – 2018) 
визначив два основних моменти у роботі Академії 
будівництва України: «Перше – це зростаючий 

авторитет цієї громадської, наукової організації як у нашій країні, 
так і у колах наукової спільноти за кордоном. Ми підписали Мемо-
рандуми з п’ятьма державами Європи, створили Українську раду ін-
женерів-будівельників і головне досягнення минулого року – це вступ 
АБУ до зібрання у Лондоні, що зветься «Європейська рада цивільних 
інженерів». І по-друге, ми стали членами «Європейської ради інженер-
них палат». Їхня штаб-квартира знаходиться у Брюсселі. Ці наші дії го-
ворять про те, що Академія здобула дуже високий рівень. Сьогодні у нас 
більше 2000 членів, з них 730 докторів і кандидатів наук». Ще І. І. Наза-
ренко сповістив, що сьогодні викладач вишу, щоб отримати професійний 
рейтинг, обов’язково повинен бути членом громадської організації своєї 
галузі. Чому це так? Тому що за кордоном найвища довіра до професіо-
нала – це визначення громадськості і громадських організацій.

У другому моменті доповіді Іван Іванович підкреслив, що велика 
частка активної роботи Академії будівництва України належить 
членам Дніпровського територіального відділення. Саме цим відді-
ленням багато років керував академік АБУ, професор В. І. Большаков. 
І. І. Назаренко передав Володимиру Івановичу Большакову Подяку від 
Академії будівництва України «За багаторічну плідну співпрацю, ваго-
мий особистий внесок у створення і розбудову Академії та розвиток Дні-
провського територіального відділення».

Далі роботу звітно-виборчих зборів членів Дні-
провського територіального відділення АБУ про-
довжив проректор з наукової роботи, професор 
В. В. Данішевський. Він розповів докладно і з ве-
ликою кількістю демонстраційного матеріалу про 
різнотематичну і багатопланову науково-дослід-
ницьку роботу членів Дніпровського відділення 
Академії будівництва України. 

Після доповіді В. В. Данішевського робота відділення була визнана 
однією з найкращих серед територіальних відділень АБУ.

У звітно-виборчих зборах відбулася ще одна цікава подія. Як підкрес-
лив ректор ПДАБА, професор М. В. Савицький, на це зібрання були за-
прошені також студенти, щоб познайомитися не тільки з Президентом 
АБУ, а із другим почесним гостем – професором Словацького техноло-
гічного університету Станіславом Дукатом.

Микола Васильович представив Станіслава Дуката. Він є дипломова-
ним інженером-архітектором, знаним в Австрії, Алжирі, Сингапурі, Ав-
стралії і багатьох інших країнах світу. Він був експертом ООН 25 років 
і брав участь у реальних проектах майже у всіх країнах світу. Три роки 
тому Станіслав приїхав в Україну. Далі професор М. В. Савицький про-
довжив: «Ми познайомилися з ним і потоваришували. На протязі цих 
трьох років ми підписали угоду про співробітництво між факультетом 
промислового і цивільного будівництва, потім ми підписали ще одну уго-
ду між ПДАБА і Словацьким технологічним університетом. За цей час 
ми знайшли рішення кількох практичних питань: провели кілька Міжна-
родних конференцій у Словаччині на базі Словацького технологічного 
університету; сумісно з професорами цього університету почали публі-
кувати низку наукових статей; також ми використовуємо експеримен-

тально-лабораторну базу для 
виконання експериментів, 
спрямованих на енергоефек-
тивність. 

Окрім цього ми виграли 
грант, власне професор Ста-
ніслав Дукат в рамках вико-
нання цього гранту і прибув 
сюди до нас. А грант такий, 

що наші студенти, 5 осіб, кілька разів вже літали в Братиславу викону-
вати проект з реабілітації їхньої вулиці, що зветься Обхідна. Ці проекти 
виконуються нашими студентами: архітекторами, економістами, фахів-
цями факультету ПЦБ. Більш того, Станіслав Дукат люб’язно погодився 
допомогти нам у питанні підвищення енергоефективності в господар-
стві нашої академії. Тому у нього є свіжі думки. Ми в понеділок 25 бе-
резня збираємо технічну нараду, щоб ті напрацювання, які є у Австрії, 
Словаччини, ми почали впроваджувати 
безпосередньо в нашій академії».

Після цього ректор ПДАБА зачитав 
Наказ, у якому говорилося «За вагомий 
внесок у розвиток Міжнародного науко-
во-технічного співробітництва у напрямі 
сталого розвитку архітектури та зелено-
го будівництва Придніпровського регіо-
ну присвоїти звання почесного професо-
ра Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури Станіславу 
Дукату». 

Звітно-виборчі збори продовжив 
І. І. Назаренко, який повідомив про заяву 
професора В. І. Большакова з проханням звільнити його від обов’язків 
Голови Дніпровського відділення АБУ і запропонував обрати новим Го-
ловою відділення професора М. В. Савицького. Іван Іванович сказав, 
що: «Такі люди як Микола Васильович – це велике надбання України, 
тому що має таку енергетику, жодної хвилини не сидіти на місці. І 
сама головна його риса – людяність і толерантність». Продовжую-
чи характеризувати діяльність Миколи Васильовича Савицького, ректор 
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна, професор О. М. Пшінько сказав: «Микола 
Васильович – дуже знана, толерантна і поважна людина у сфері будів-
ництва. Він завжди стоїть на тих інноваційних позиціях, які для деко-
го ще тільки велике майбутнє. Ми дружимо вишами, думаю цю дружбу 
будемо розвивати, то я підтримую правильний вибір І. І. Назаренка про 
обрання М. В. Савицького Головою Дніпровського територіального від-
ділення».

Після одностайного голосування члени Дніпровського відділення 
АБУ обрали своїм Головою М. В. Савицького. Він звернувся до своїх 
колег: «Дякую за таку високу довіру. Це зобов’язує мене продовжува-
ти ту велику роботу, що сьогодні була продемонстрована професором 
В. В. Данішевським  у звітній доповіді. Думаю, що наші лави будуть 
поповнюватися, тому що є багато достойних людей, які взяли зелений 
напрям, співробітництво промисловості і науки. І сподіваюся, що наша 
сумісна діяльність буде у недалекому часі проходити в стінах універ-
ситету. Я говорю вже університету, оговорки не роблю. Ми рухаємося, 
ми дійсно станемо університетом. Тому що університет – більш 
достойний рівень, який добре знають за кордоном. І ми обов’язково 
станемо університетом з вашою підтримкою».

Професор М. В. Савицький вручив 
Станіславу Дукату диплом та 
медаль почесного професора 

ПДАБА

Професори І. І. Назаренко, М. В. Савицький,  
С. Дукат (зліва направо)
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ДНІ   НАУКИ   В   АКАДЕМІЇ   БУЛИ   ПРОДОВЖЕНІ
25 березня відбулась наукова нарада за темою: «Проблеми енергоз-

береження в будівництві та сучасні методи її вирішення». Тема була до-
кладно розкрита у доповіді експерта ООН, інженера-архітектора, профе-
сора Словацького технологічного університету Станіслава Дуката.

Маючи колосальний досвід, виконуючи проекти прак-
тично в усіх країнах світу професор Дукат навів кілька 
прикладів побудови енергоефективних та екологічно чи-
стих будівель, будинків з низьким енергоспоживанням, 
пасивних будинків, нульових і активних будинків. 

Також професор ознайомив слухачів з розробками 
стандартів енергоефективності та екології в будівництві Австрії, Німеч-
чини, Швейцарії, Сінгапуру, Австралії та багатьох інших країн. Окрім 
цього наш гість ознайомився з умовами енергозбереження в академії і 
надав кілька конкретних порад у цій роботі. 

Особливу актуальність та загостренність проблем 
екології та енергозбереження в нашій країні і конкретно 
в академії підкреслив у своєму виступі ректор М. В. Са-
вицький. Микола Васильович розповів про різнопла-
нову роботу з цієї тематики, яка ведеться ПДАБА. Він 
представив співробітника НДЧ І. О. Шпачука та завіду-

вача лабораторії кафедри автоматики та електротехніки В. Л. Чуприну. 
Вони розповіли про свої дослідження з 
проблеми енергозбереження. 

Наукове зібрання уважно вислухавши 
повідомлення, провело обговорення про-
блематики енергозбереження в цілому та 
конкретних пропозицій доповідачів. 

Інформація редакції

ВЧЕНА   РАДА   ПРАЦЮЄ
Наукова тема у ПДАБА була головною і на засіданні Вченої ради 26 

березня. Доповідь про підсумки науково-дослідної діяльності академії за 
2018 та завдання на 2019 рік зробив проректор з наукової роботи, профе-
сор В. В. Данішевський: «Наукову діяльність у 2018 році здійснювали 70 
штатних співробітників 14-ти структурних підрозділів науково-дослід-
ної частини (інститутів, відділів, галузевих та проблемних лабораторій, 
кафедральних науково-дослідних груп), 9 штатних співробітників, які 
виконували бюджетні розробки, крім того 104 особи, які працюють в 
НДЧ за сумісництвом. Невід’ємною складовою науково-технічної діяль-
ності академії є стовідсоткова участь науково- педагогічних працівників 
у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт у межах другої по-
ловини робочого часу.

Основні фінансові показники наукової діяльності у 2018 році були на-
ступними: обсяги виконання госпдоговірних робіт 15 132,26 тис. грн. 
без урахування ПДВ (153 договорів); обсяги бюджетного фінансування 
наукової діяльності – 3 044,8 тис. грн. (1 фундаментальне дослідження – 
214,8 тис. грн., 1 прикладне наукове дослідження та 2 прикладні науко-
во-технічні розробки молодих вчених – 2830,0 тис. грн.).

Прикладні бюджетні наукові дослідження у 2018 р. стосувалися нау-
кових основ створення та ресурсозберігаючого розвитку високотехноло-
гічних будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних 
і енергетичних потоків; прикладні науково-технічні розробки – науко-
во-практичних засад проектування автономних екобудівель за концепці-
єю «Потрійний нуль», економічної політики зеленого житлового будів-
ництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України.

В результаті роботи Відділу експертизи та комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності у 2018 році до Укрпатенту подано 58 заявок 
і отримано 47 патентів на корисні моделі. За участю студентів академії 
отримано 22 – патента України.

Результати наукових досліджень вчених академії знайшли своє відо-
браження у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, довідни-
ках і наукових публікаціях. Протягом 2018 року було видано 18 моногра-
фій (монографій в Україні – 15), 16 підручників і навчальних посібників, 
опубліковано 913 наукових статей (817 у вітчизняних фахових виданнях 
та 96 наукових статей у зарубіжних періодичних виданнях і збірниках). 

У зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор опубліковано 48 
статей, 122 публікацій – у виданнях, які включені до міжнародних нау-
кометричних баз даних. Впродовж 2018 року на базі академії проведено 
48 науково-інформаційних заходів, в т. ч. 28 – всеукраїнських, 20 – між-
народних; організовано 12 виставок (національних – 8, міжнародних – 
4). Вчені академії брали участь у 75 всеукраїнських та 47 міжнародних 
конференціях.

Заслухавни інформацію В. В. Данішевського Вчена рада постанови-
ла – схвалити результати науково-дослідної діяльності академії за 2018 р.

Другим пунктом Постанови Вченої ради було затвердження  плану та 
термінів науково-дослідної роботи на 2019 р. 

Члени Вченої ради працювали інтенсивно і напружено. Було розгля-
нуто багато різнотематичних питань академічного життя: 

1. Заслухавши та обговоривши інформацію т. в. о. зав. відділу аспі-
рантури і докторантури Н. О. Ротт, Вчена рада академії відзначає, що 
у звітному році: виконано план прийому до аспірантури: зараховано 12 
осіб. Подано заяв – 12; за звітний період викладачами академії захищено 
2 докторські та 13 кандидатських дисертацій 

Вчена рада хвалила підсумки прийому до аспірантури та докторанту-
ри, результати підготовки науково-педагогічних кадрів у 2018 році. 

2. Інформацію про участь студентів у наукових дослідженнях (2017 – 
2018 рр.) надала провідний інженер з НДРС С. М. Цекіна. На протязі 
2017 – 2018 н. р. талановита студентська молодь активно залучалася до 
участі у традиційних наукових заходах: олімпіадах, конкурсах, конфе-
ренціях. Загалом у науково-інформаційних заходах різного рівня брали 
участь 1245 студентів. 

Так біля 1050 студентів брали участь у вузівських олімпіадах: 12 – 
предметних (700 студентів), 7 – за спеціальностями (350 студентів). За 
результатами вузівського туру олімпіад до базових вищих навчальних 
закладів було направлено 58 студентів для участі у 24 Всеукраїнських 
олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей. Переможцями 
Всеукраїнських студентських олімпіад стали 12 студентів в 11 олімпіа-
дах та отримали 2 дипломи І ст., 5 дипломів ІІ ст. 5 дипломів III ст. осо-
бистому заліку.

Понад 950 студентів взяли участь у наукових вузівських, міжвузів-
ських, всеукраїнських, міжнародних конференціях. Студенти продемон-
стрували цікаві за науковим наповненням та актуальністю доповіді, а 
також досвід роботи в проведенні презентацій.

Слід зазначити високий рівень активності в організації вузівських 
конференцій, семінарів на кафедрах: матеріалознавства та обробки ма-
теріалів, інтенсивного навчання іноземним мовам, фінансів і маркетин-
гу, іноземних мов. прикладної математики, залізобетонних та кам’яних 
конструкцій, українознавства, архітектурного проектування і дизайну, 
безпеки життєдіяльності.

Студенти ПДАБА взяли участь у 27 Міжнародних науково-практич-
них конференціях і понад 50 Всеукраїнських і міжвузівських конферен-
ціїях, конкурсах та семінарах.

Студенти академії брали участь у інформаційно-видавничій діяльно-
сті. Кількість студентських публікацій у співавторстві або самостійно за 
минулий навчальний рік складала 298 наукових праць. Також, за участю 
13 студентів отримано 19 патентів на кафедрах, а ще за участю 10 сту-
дентів кафедрами представлено 23 заявки. 

Вчена рада постановила розглядати науково-дослідну роботу студен-
тів, як одну з найважливіших складових частин навчального процесу, яка 
потребує постійної підтримки.

3. Заслухавши інформацію проректорів Р. Б. Папірника та В. В. Дані-
шевського Вчена рада постановила: 

- Перейменувати відділ міжнародних відносин та євроінтеграції на 
центр по роботі з іноземними студентами; 

- Перейменувати навчально-науковий європейський центр на навчаль-
но- науковий центр міжнародного співробітництва з метою підвищення 
ефективності міжнародної діяльності академії та раціонального пере-
розподілу функціональних обов’язків між структурними підрозділами.

Заслухавши та обговоривши інформацію проф. Г. П. Євсєєвої про стан 
використання державної мови у ПДАБА. Вчена рада прийняла рішення  
визначити його, як задовільний, а також працювати в подальшому відпо-
відно до плану дій (див. сайт.).

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора проф. М. В. Са-
вицького про засідання Робочої групи щодо створення Музею архітекту-
ри Придніпров’я. Вчена рада ухвалила рішення щодо створення на базі 
академії Музею архітектури Придніпров’я.

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора Р. Б. Папірника, 
Вчена рада затвердила Стандарт «Примірного Положення про кафедру 
ПДАБА» (ОР-2-19).

Інформація Вченої ради
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С П РА В И  С Т УД Е Н Т С Ь К І
ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ ТА ОЛІМПІАД

ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  –  ДОПОМОГА  У  ЩОДЕННІЙ  РОБОТІ
В лютому відбувся перший випуск слу-

хачів курсів підвищення кваліфікації за на-
прямом: Аварійно-диспетчерська служба 
на підприємствах нафтогазової галузі Укра-
їни. Цей випуск було здійснено на основі 
укладеного влітку ННІЕтаБЖДБ договору з 
ТОВ «Регіональна газова компанія» м. Київ, 
та ПАТ «Дніпропетровськгаз», «Дніпро-
газ», «Запоріжгаз»; «Криворіжгаз».

Згідно договору сторони зобов’язалися 
співпрацювати в напряму навчальної, на-
вчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі студента-
ми та працівниками підприємств.

Одним із напрямів співпраці є підготовка кадрів, підвищення кваліфі-
кації та стажування інженерно-технічних працівників, розробка та нав-
чання за програмами підвищення кваліфікації керівників підприємств 
ТОВ «Регіональна газова компанія».

У склад слухачів входили спеціа-
лісти різних дільниць області, а саме: 
Тернівська дільница, Синельниківська, 
Покровська, Петропавлівська, Межив-
ська, Петриківська, Жовтоводська, П’я-
тихатська, Верховцевська, Дніпровська, 
Верхньодніпровська, Покровська, Апо-
столівська, Широківська, Нікопольська.

Слухачі навчалися за робочою програмою, яка була розроблена викла-
дачами кафедри САТГВ і узгоджена з провідними фахівцями ПАТ «Дні-
пропетровськгаз».

Програма включала велику кількість різнотематичних дисциплін: 
Закон України «Про охорону праці», вимоги безпеки в аварійних ситу-
аціях, про ринок природного газу; завдання і специфіка роботи (АДС) 
аварійно-диспетчерської служби; види та характер пошкоджень підзем-
них газопроводів і арматури; спроби виявлення місць витоку газу та їх 
усунення; характеристика аварій на системах газопостачання, порядок  
ліквідації аварій; перелік сучасних приладів контролю повітряного сере-

довища; вимоги до будівництва, експлуата-
ції, ремонту та реконструкції газопроводів.

За вже існуючою традицією слухачі кур-
сів відвідали музей академії, де ознайоми-
лися зі славною історією нашої академії, 
про яку дуже цікаво і професійно розповіла 
директор музею О. В. Гичка.

У процесі навчання декілька занять були 
проведені на підприємстві «Дніпрогаз», у 
навчально-тренувальному класі, де слухачі 
змогли ознайомитися з сучасними прилада-

ми контролю повітряного середовища.
Наприкінці навчального процесу слухачі здали іспит екзаменацій-

ній комісії у складі: проректора з науково-педагогічної роботи Р. Б. Па-
пірника (Голова); членів комісії – головного фахівця ПАТ «Дніпропе-
тровськгаз» С. С. Круковця; к. т. н., доц. кафедри системного аналізу 
та моделювання у теплогазопостачанні В. В. Ткачової; к. т. н., доц. тієї 
ж кафедри Г. Я. Чорноморець. З екза-
менаційним завданням слухачі впора-
лися на «відмінно» та дуже «добре» і 
отримали свідоцтво про підвищення 
кваліфікації.

Дуже приємно відзначати велику 
роботу по організації цього випуску 
головного фахівця ПАТ «Дніпропе-
тровськгаз» С. С. Круковця; зам. Голови правління по кадрам ПАТ «Дні-
пропетровськгаз» А. Г. Москвічова, а також відповідального за навчаль-
но-виробничу діяльність ННІЕтаБЖДБ, к. т. н., доц. І. Л. Вєтвицького 
та куратора групи С. М. Подедворну, викладачів кафедри Системного 
аналізу теплогазопостачання та вентиляції: к. т. н., доц. О. В. Адегова; 
к. т. н., доц. В. В. Ткачової; к. т. н., доц. А. В. Солод; к. т. н., доц. Г. Я. Чор-
номорець; ст. викл. Г. Г. Березюка.

Сподіваємося, що отримані знання та навички допоможуть випускни-
кам курсів успішно працювати на своїх робочих місцях.

В. М. Дерев’янко, професор, директор ННІЕтаБЖДБ

Наказом ректора М. В. Савицького № 55 КО від 
31.01.2019 р. А. М. Гайдар було призначено на по-
саду Ученого секретаря Вченої ради академії.

Анастасія Миколаївна Гайдар народилася в 
1985 році у м. Дніпро у сім’ї військовослужбовців. 
У 2002 році закінчила середню загальноосвітню 
школу № 60 із золотою медаллю. 

У 2007 р. здобула диплом спеціаліста з відзна-
кою за спеціальністю «Промислове і цивільне бу-

дівництво». Почала працювати у серпні 2007 року асистентом кафедри 
технології будівельного виробництва, а з вересня 2017 р. працює стар-
шим викладачем цієї ж кафедри. У 2017 р. закінчила аспірантуру. 

На теперішній час отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Про-
ектний менеджмент». Бере активну участь у науково-дослідницькій ді-
яльності та методичному забезпеченні навчального процесу. 

Зокрема, була задіяна в написанні конспектів лекцій та методичних 
вказівок до практичних занять з дисципліни «Технології будівельного 
виробництва» для студентів факультетів ПЦБ, архітектурного та еконо-
мічного.

Рішенням Вченої ради від 1 лютого 2019 року було призначено Голо-
вою Ради молодих вчених академії Олександру Євге-
ніївну Кононову. 

У 2008 році вона закінчила Придніпровську дер-
жавну академію будівництва та архітектури. Отри-
мала диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік 
і аудит». У цьому ж році вступила до аспірантури 
ПДАБА, яку закінчила у 2011 році. Після закінчення 
аспірантури продовжує роботу асистентом кафедри 
обліку, економіки і управління персоналом підпри-
ємства. У 2012 році захистила дисертацію за темою: «Організаційно- 
економічний механізм управління конкурентоспроможністю будівель-
ного підприємства» (науковий керівник – Н. І. Верхоглядова) і їй було 
присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. В 2015 році 
отримала вчене звання доцента. З січня 2013 р. О. Є. Кононова працює 
доцентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом під-
приємства».Читає курси лекцій: «Організація бухгалтерського обліку»; 
«Аналіз господарської діяльності в будівництві». Працює над доктор-
ською дисертацією за спеціальністю 051 «Економіка». 

ПРЕДСТАВЛЯЄМО НОВІ ОБЛИЧЧЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

У нашій академії є велика Міжнародна нагорода! Сту-
дентка Економічного факультету 2 курсу, гр. МБ-17-1п 
Ольга Товстоног брала участь у Міжнародному конкурсі 
на знання французької ділової мови!

Оля продемонструвала відмінні знання та широку еру-
дицію. Здобула перемогу у Міжнародному конкурсі. І от-
римала головний приз змагання. Це поїздка до ПАРИЖУ 

на ТИЖНЕВИЙ СЕМІНАР. Бажаємо Ользі щасливої дороги, нових 
вражень та подальших здобутків!

Вітаємо переможців 1-го туру Всеукраїнської олімпіади 
з іноземних мов серед студентів франко- та англо-україн-
ських проектів ПДАБА. Французька мова: 1 місце – і знову 
Ольга Товстоног; 2 місце – Віталій Мотрук (ПЦБ-15-7п); 
3 місце – Надія Романенко (ОА-17-1п), Наталя Чернова 
(ПЦБ-15-7п). Англійська мова: 1 місце – Надія Романенко 
(ОА-17-1п) (на фото); 2 місце – Дарія Носенко (МБ-18-1п), 
Олексій Хлистов (МБ-17-1п); 3 місце – Діана Данчук (МБ-17-1п), Богдан 
Дворецький (МБ-17-1п), Ярослав Осадчий (МБ-17-2).

УВАГА  КОНКУРС – «КРАЩИЙ  СТУДЕНТ-НАУКОВЕЦЬ»
26.03.2019 Наказом ректора М. В. Савицького № 198 оголошено про проведення щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець». Конкурс 

проводиться з метою виявлення талановитих студентів академії, розкриттю їхнього наукового потенціалу й сприяння професійному зросту. Кон-
курс триває з 1 квітня по 17 травня 2019 року. Результати будуть оголошені 1 червня 2019 на засіданні Вченої ради. 

Зі складом Конкурсної комісії та Положенням про конкурс можна ознайомитися на сайті академії: pgasa.dp.ua
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ФІНАЛ КОНКУРСУ «ЯРМАРОК ІДЕЙ: ТРАНСПОРТ МАЙБУТНЬОГО»
Громадська організація «Освітній центр «Відкрите Знання» разом з 

провідними вишами країни за підтримки міської Ради м. Дніпро прово-
дила з вересня 2018 року Всеукраїнський конкурс студентів та школя-
рів «Ярмарок ідей: Транспорт майбутнього». Свої проекти на конкурс 
надіслали студенти та школярі з міст: Дніпро, Львів, Запоріжжя, Кри-
вий Ріг, Кропивницький. Найбільш вагомі проекти були рекомендовані 

для участі у фіналі конкурсу. Фінал конкур-
су та церемонія нагородження проводили-
ся 21 березня 2019 року на науковій плат-
формі нашої академії. До учасників фіналу 
конкурсу звернулися: Голова журі конкурсу 
д. т. н., проф. ПДАБА С. В. Шатов; Голова 
правління ГО «Освітній 

центр «Відкрите Знання» Л. Є. Чернова, начальник 
управління молоді та національно-патріотичного ви-
ховання Дніпровської міської ради С. О. Луденський 
(випускник ПДАБА та колишній Голова Студентської 
ради).

Почався фінал з Ярмарку ідей в холі академії. Глядачі-гості, студен-
ти та викладачі ПДАБА мали можливість познайомитися з роботами, 
поспілкуватися з авторами та оцінити ідеї, залишивши свої відгуки 
на спеціальному бланку. Переможцями конкурсу стали: у номінації 
«Автомобільний транспорт» Назар Савченко (станція юних тех-
ніків, Кривий Ріг); у номінації «Залізничний транспорт» Дмитро 
Ориник (ДНУЗТ) та Тимур Кулава (шк. № 144, Дніпро); у номінації 
«Повітряний транспорт» Вадим Лисиця (ПДАБА) та Яків Єлашвілі 
(шк. № 144, Дніпро); у номінації «Альтернативний транспорт» Юлія 
Баженова (колегіум «Елінт», Запоріжжя). Приз глядацьких симпа-
тій заслужено отримав магістрант-механік ПДАБА Вадим Лисиця 
(співавтор 12 патентів України на корисні моделі).

Під час заходів проведення фіналу кон-
курсу зі змістовими доповідями виступи-
ли відомі вчені нашого міста: К. М. Бас, 
д. т. н., проф., зав. кафедри автомобільного 
транспорту НТУ «Дніпровська політех-
ніка»; С. В. Шатов, д. т. н., проф. ПДАБА; 
В. В. Мямлін, д. т. н., доцент кафедри «Ва-
гони та вагонне господарство» ДНУЗТ ім. В. Лазаряна; О. Б. Полевой, 
к. ф-мат. н., старший науковий співробітник Інституту транспортних 
систем і технологій НАН України; Д. Чорненький, директор департамен-
ту «Інтегровані транспортні системи» компанії «Сіменс Україна» (Київ); 
М. Позднишев, керівник науково-виробничого комітету Ради молодих 
фахівців, інженер-конструктор, ДП «КБ «Південне».

Серед глядачів конкурсу були 
студенти вишів та коледжів, шко-
лярі, науковці м. Дніпро та бага-
тьох міст України, які із зацікав-
леністю взяли участь у проведені 
фіналу конкурсу. Всі учасники ви-
словили побажання про подальше 
продовження цього конкурсу.

Дипломи та призи переможцям конкурсу від міської Ради м. Дніпро 
вручили голова журі професор С. В. Шатов, заступник начальника управ-
ління транспортом міської ради І. В. Шевцов та начальник управління 
молоді та національно-патріотичного виховання Сергій Луденський. 

ГО «Відкрите Знання» вдячна керівництву та Студентській раді Прид-
ніпровської академії будівництва та архітектури за допомогу в організа-
ції та проведенні фіналу конкурсу, а всім членам журі за активну роботу 
впродовж року.

Інформацію надав С. В. Шатов, д. т. н., проф. каф. БДМ

8 квітня 2019 року виповнилося 80 років з дня народ-
ження Івану Миколайовичу Гаврилову, заслуженому ар-
хітектору України, дійсному члену Академії будівництва 
України, члену-кореспонденту Української Академії архі-
тектури, члену Національної спілки архітекторів України, 
кандидату архітектури, професору, провідному вченому і 
практику в галузі будівництва, містобудування, архітекту-
ри та вищої освіти.

Іван Миколайович працює в ПДАБА з 1990 року. За 
його плечима до Академії: архітектурний факультет інсти-
туту живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпі-
на (м. Ленінград) – студент; інститут «Чувашцивільпроект» – керівник 
групи і сектору; головний архітектор м. Кривий Ріг; головний архітек-
тор Дніпропетровської області (1982 – 1992 рр.), керівник Дніпропе-
тровського регіонального центру ліцензування, атестації та сертифіка-
ції в будівництві. Далі – робота в ПДАБА: доцент, професор, завідувач 
кафедри ІТАтаАГ. У 2003 році його наполегливими зусиллями була 
створена кафедра Дизайну архітектурного середовища. Багато років 
він очолював також об’єднану кафедру Архітектурного проектування 
і дизайну. 

Іван Миколайович є автором: 150 архітектурних і місто-
будівних проектів, 750 публікацій та наукових статей. Багато 
творчих сил він віддає підготовці архітектурної зміни. Його 
лекції з Нормативно-правових основ архітектурного проек-
тування, керівництво дипломними роботами студентів-архі-
текторів, постійна робота в ДЕК, у спілці архітекторів вно-
сять значний вклад у множення армії архітекторів нашого 
міста та України в цілому. 

Іван Миколайович багато часу присвячує поезії. Він по-
стійно друкується в журналі «Крила», видав збірки поезій 
«Мгновенья лет» та «Поэтические сюжеты». Ще одне впо-

добання ювіляра – акварельний живопис та графіка. Його майстерність 
вражає! А ще – він тепла, душевна людина, люблячий чоловік, батько й 
дід. Для колег він чудовий співрозмовник, великий «гуру», з яким можна 
завжди порадитися. Це енергійна, закохана в професію та творчість лю-
дина, центр тяжіння всього колективу. Здоров’я Вам, Івану Миколайови-
чу, натхнення та нових звершень!

Ректорат, профспілковий комітет, Комітет молоді, 
архітектурний факультет, колектив кафедри 

архітектурного проектування і дизайну

ВІТА Є М О З  Ю ВІЛ Е Є М!

Іван Миколайович Гаврилов – член спіл-
ки письменників Придніпров’я. Газета «Мо-
лодий будівельник» вважає його своїм, тому 
що публікації Івана Миколайовича, або про 
його творчі досягнення складають окрему 
сторінку в нашій газеті. Його творчість різ-
номанітна: неодноразово на сторінках нашої 
газети ми публікували художні роботи Івана 
Миколайовича, а ще його поетичні твори, а 
ще розповіді його колег-архітекторів, про не-
впинну різнопланову роботу І. М. Гаврилова.

Так і сьогодні, зустрічаючи своє 80-річчя 
з дня народження, Іван Миколайович готує 
нову книгу, яка вирізняється великою оригі-
нальністю і своєрідністю. Тому що у книзі, 

яка називається «Это мы – созидатели» де 
разом з художніми портретами колег Івана 
Миколайовича, які супроводжують його ве-
лику життєву подорож, віршами про них, 
також є зовсім незвичні елементи публікації 
– це психоматриці. Це доволі несподіваний
розділ книги. Він вміщує психоматриці, зо-
бражені у вигляді квадрату Піфагора, який
визначає характери героїв малюнків Івана
Миколайовича.

Редакція «Молодого будівельника» при-
єднується до всіх вітань з чудовим ювілеєм 
Івана Миколайовича Гаврилова і чекає нових 
творів художника, поета, архітектора.

Т. А. Шпаковська
І. М. Гаврилов 

Кавказ. Гагра (1979)
І. М. Гаврилов 

Кавказ. Гагра (1979)


