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ГАЗЕТА  ПРИДНІПРОВСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АКАДЕМІЇ  БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

ЗВЕРНЕННЯ М. В. САВИЦЬКОГО З НАГОДИ 100 ДНІВ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПО САД У РЕКТОРА
Шановні сту-

денти, аспіранти, 
докторанти, спів-
робітники акаде-
мії!

19 квітня 2019 
року завершили-
ся перші 100 днів 
після затверджен-
ня мене на посаду 
ректора. За тради-
цією вважається, 
що початковий 
період завдає тон 

подальшим рокам роботи. То ж хочу поділити-
ся деякими результатами нашої з вами спільної 
роботи за цей період. 

Управління діяльністю академії
Для поліпшення управлінської діяльності 

згідно з програмою ректора рішенням Вченої 
ради створено Науково-методичну раду, а також 
дорадчий орган ректорату – Раду професорів. 
Підготовлені і затверджені положення про ці 
органи, обрано персональний склад Ради про-
фесорів, а також членів президії Науково-мето-
дичної ради. 

Розпочали діяльність робочі комісії академії: 
розвитку інфраструктури, енергоаудиту і енер-
гоменеджменту, дизайну архітектурного сере-
довища, менеджменту діяльності.

Пройшли вибори Студентської ради акаде-
мії, Головою ради обрано студента факультету 
Промислового та цивільного будівництва Во-
лодимира Кононенка. Засновано наукове това-
риство студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Східна Європа: Наукова платформа», яке іні-
ціювала і очолила доцент кафедри обліку, еко-
номіки і управління персоналом підприємства 
Олександра Кононова. Вона обрана також Голо-
вою Ради молодих вчених академії.

Для підвищення ефективності навчального 
і виробничого процесу, вдосконалення керів-
ництва навчальним процесом, гармонізації ді-
яльності згідно положень «Закону України про 
вищу освіту», вимог ринку праці, розпочата 
реструктуризація навчальних підрозділів ака-
демії, яка буде проведена до 1 вересня 2019 р. 
Пропозиції з реструктуризації регулярно об-
говорювалися на засіданнях ректорату, отри-
мали схвалення Ради професорів та президії 
Навчально-методичної ради і були затверджені 
Вченою радою.

Згідно плану реструктуризації шляхом 
об’єднання факультетів будівельного напря-
му – промислового та цивільного будівництва 
і будівельного створюється «Будівельний» фа-

культет; навчально-науковий інститут екології 
та безпеки життєдіяльності в будівництві і фа-
культет цивільна інженерія та екологія тран-
сформується в факультет «Інженерних систем 
та екології»; механічний факультет перетворю-
ється в факультет «Інформаційних технологій 
та механічної інженерії»; шляхом об’єднання 
інституту післядипломної освіти та навчаль-
но-наукового центру заочної та дистанційної 
освіти створюється новий структурний підроз-
діл «Навчально-науковий інститут інновацій-
них освітніх технологій»; назви факультетів 
«Архітектурний» та «Економічний» залиша-
ються без змін.

На даний час вже пройшла реорганізація 
деяких структурних підрозділів академії: між-
народний відділ реорганізований в Центр по 
підготовці іноземних студентів, Навчально-на-
уковий Європейський центр – у Навчально-на-
уковий центр міжнародного співробітництва. В 
межах штатного розкладу академії створено два 
нових відділи: якості, маркетингу та профорієн-
таційної роботи і планово-аналітичний.

Освітня діяльність
В умовах демографічної кризи і глобальної 

конкуренції освітніх послуг надзвичайно важ-
ливою є профорієнтаційна діяльність щодо за-
лучення молоді до навчання в академії. З цією 
метою ведеться системна робота з популяриза-
ції напрямів підготовки в ДВНЗ ПДАБА. Для 
цього організовувалися виїзди в школи м. Дні-
пра, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, 
Кропивницької, Полтавської областей.

«Дні відкритих дверей» в академії відвідали: 
02.03.2019 р. – 179 осіб, 30.03.2019 р. – 75 осіб, 
20.04.3019 р. – 93 особи. Школярі брали актив-
ну участь у Олімпіаді – у ІІ тур пройшло біля 
250 осіб. Більше 150 випускників технікумів та 
коледжів склали попередні іспити для вступу в 
академію.

На базі академії проведено ІІ тури Всеукра-
їнської олімпіади зі спеціальностей «Економіка 
підприємства» та «Фінанси».

Підготовлені та подані на розгляд у Мініс-
терство науки і освіти України матеріали з від-
криття нових спеціальностей: «Інформаційні 
системи та технології», «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа».

Триває робота з акредитації напрямів підго-
товки, освітніх програм, спеціальностей і спеці-
алізацій. В січні академія отримала сертифікати 
з акредитації 8 освітньо-професійних програм 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
В квітні акредитовані 5 освітньо-наукових про-
грам підготовки магістрів, ще по чотирьох пра-
цюють акредитаційні комісії.

На черзі проходження акредитаційної екс-
пертизи за 8 напрямами підготовки бакалаврів 
(у травні), та за 14 освітньо-професійними про-
грамами магістрів восени. 

Розроблені та затверджені нові редакції 
освітніх програм та навчальних планів з 13 
спеціальностей у зв’язку з прийняттям нових 
стандартів освіти. Запроваджені актуальні нові 
освітні програми підготовки магістрів «Міське 
та комунальне господарство», «Енергоменедж-
мент та енергоаудит в будівництві». На ці про-
грами вже цього року повинен відбутися пер-
ший прийом студентів.

Розроблені: «Примірне положення про ка-
федру академії», «Положення про проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад науково-педагогічних працівників», «По-
ложення про присвоєння звання Почесного док-
тора та професора академії».

На базі академії розпочали діяльність курси 
по підготовці енергоаудиторів та курси підви-
щення кваліфікації працівників газового госпо-
дарства.

Підписана угода про співробітництво між 
Спілкою наукових та інженерних об’єднань 
України, яка обрана членом Європейської феде-
рації національних асоціацій (FEANI). Це надає 
можливість реалізації проектів щодо підвищен-
ня конкурентоздатності наших випускників у 
будівельній галузі, в архітектурній діяльності 
як в Україні, так і на міжнародному ринку праці 
шляхом розвитку європейської Програми сер-
тифікації професійної діяльності. Наші випус-
кники матимуть змогу отримати Європейський 
паспорт інженера.

Науково-інноваційна діяльність
Проведено аудит персоналу щодо резерву 

підготовки кадрів вищої кваліфікації (докто-
рів та кандидатів наук). Докторські дисертації 
на даний час готують 12 осіб. Для кожного із 
здобувачів, які планують захист дисертацій до 
грудня 2020 року, розроблено календарні плани 
завершення робіт та організації захисту. Запро-
ваджено щоквартальний контроль виконання 
цих планів. Запроваджено обов’язкову перевір-
ку на плагіат всіх дисертацій, що приймають-
ся до захисту у спеціалізованих Вчених радах 
академії. Ми боремося за академічну доброчес-
ність!

Організовано навчання співробітників, ас-
пірантів та магістрів академії з питань захисту 
інтелектуальної власності, патентно-інформа-
ційного пошуку та конкурентної розвідки, орга-
нізації стартапів. Розпочато роботу по створен-
ню бази інноваційних розробок академії для їх 
комерціалізації.

СЬОГОДНІ У НОМЕРІ:
С. 1 – 3 •  Звернення М. В. Савицького з нагоди 100 днів призначення на посаду ректора
С. 3  •  Подвійний ювілей! Ігор Анатолійович Соколов
С. 3 – 4 •  33-я  р ічниця аварі ї  на  Чорнобильській  АЕС
С. 4  •  Ця перемога назавжди з нами  •  Міжнародні зустрічі, контакти та угоди  •  Меморандум  між  

      польським  та  українським  вишами



 
№ 8    15  травня   (1958)   20192

Для мотивації і підтримки молодих науков-
ців запроваджено щорічні конкурси «Кращий 
молодий вчений» та «Кращий студент». Пере-
можці будуть заохочені грошовими преміями.

Стимулюється робота з отримання співробіт-
никами академії сертифікатів з професійної ді-
яльності. На сьогодні у співробітників академії 
в наявності є 50 сертифікатів професійної ді-
яльності, а саме: «архітектор з об’ємного плану-
вання», «архітектор з розроблення містобудів-
ної документації», «інженер-проектувальник», 
«інженер-проектувальник вишукувач», «інже-
нер-геодезист», «інженер з технічного нагляду 
за будівництвом будівель і споруд», «інженер з 
інвентаризації нерухомого майна», «експерт», 
«енергоаудитор», «судовий експерт». Це дозво-
ляє виконувати проекти з капітального ремонту 
та реконструкції об’єктів академії, підвищити 
ефективність пошуку та виконання господар-
сько-договірних робіт.

Підписано угоду про створення Центру ко-
лективного використання наукового облад-
нання, до складу якого увійшли Дніпровський 
національний університет імені О. Гончара, 
Придніпровська державна академія будівниц-
тва та архітектури, Дніпропетровський націо-
нальний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна, Національна ме-
талургійна академія України та Український 
державний хіміко-технологічний університет. 
Завдання Центру в 2019 році – виграти держав-
ні гранти на придбання сучасного наукового 
обладнання для спільної науково-дослідної ро-
боти за темою «Інноваційні технології в аероко-
смічній галузі». 

Підписано договір про співробітництво із 
міжнародною громадською організацією «Асо-
ціація НООСФЕРА», яка займається розвитком 
наукових досліджень, інноваційних проектів та 
стартапів, зокрема, в галузях ІТ-технологій та 
аерокосмічної техніки.

Міжнародне наукове співробітництво
Академія стала членом Міжнародного енер-

гетичного кластеру (МЕК), який об’єднує 
11 підприємств, що випускають та поставляють 
металоконструкції, енергетичне обладнання, 
виконують проектні і будівельні роботи, а та-
кож 3 партнерські наукові установи, що про-
вадять свою діяльність у галузі будівництва та 
енергетики. Члени МЕК та наукові партнери 
працюють над спільними проектами в Україні, 
Литві та інших країнах ЄС. Мета – сприяти під-
приємствам у співробітництві, розвивати парт-
нерство та економічну діяльність, підвищувати 
конкурентноздатність учасників кластера, про-
сування їх на міжнародному рівні, а також фор-
мування центру компетенцій в енергетичному 
та будівельному секторі економіки.

Проведено переговори та підготовлено до 
підпису Меморандум про співпрацю із Телав-
ським державним університетом ім. Я. Гоге-
башвіллі (Грузія). У рамках угоди передбачено 
розвиток спільних наукових та освітніх проек-
тів у галузі міжнародної економіки.

Досягнуто домовленості про співпрацю, 
підготовлено та подано заявки на гранти Євро-
пейського союзу для міжнародного академіч-
ного обміну студентами й науковцями за про-
грамою Erasmus + із Кільським університетом 
(Великобританія); Університетом Ля Рошель; 
Орлеанським університетом; Ле Манським уні-
верситетом (Франція); Фрайберзькою гірничою 
академією (Німеччина); Університетом західної 
Аттики (Греція); Лодзинським технічним уні-

верситетом (Польща); Будапештським універ-
ситетом технологій та економіки (Угорщина); 
Ризьким технічним університетом (Латвія); 
Словацьким технологічним університетом у 
Братиславі (Словаччина). 

Академію відвідала низька іноземних вче-
них. Відкриті лекції прочитали архітектори: 
проф. Клод Ноель (Франція) і проф. Станіслав 
Дукат (Австрія); економіст – проф. Рудольф 
Бренман (Франція); фізик – доктор В’ячеслав 
Куксенко (Великобританія). 

Інформаційна діяльність і технології
Вперше в академії за декілька останніх років 

відновлено підписку бібліотеки на найважливі-
ші наукові видання. При оформленні підписки 
було враховано пропозиції та потреби всіх без 
виключення кафедр.

Оформлено підписку на інформаційно-до-
відкову систему «Зодчий», яка визнана найкра-
щим в Україні збірником нормативних доку-
ментів, законодавчих та відомчих актів у галузі 
будівництва. Система оновлюється щотижня і 
відтепер кожен працівник академії має доступ 
до найновішої і, що важливо, повністю ліцен-
зійної документації.

Створено та введено в роботу репозитарій 
наукових праць наших співробітників, що від-
тепер будуть доступні онлайн у відкритому до-
ступі. Це не тільки дозволяє забезпечити атеста-
ційні вимоги Міністерства до науково-освітніх 
установ вищої категорії, але й сприяє макси-
мальному поширенню інформації про одержані 
наукові результати, зміцнює авторитет академії 
у міжнародному науковому співтоваристві та 
підвищує її рейтинг.

Розпочато інтенсивну роботу над англомов-
ною версією інтернет-сайту академії. Ще багато 
належить зробити, але наразі академія вже з’я-
вилася у англомовному сегменті Інтернету. Сьо-
годні доступна інформація англійською мовою 
про структуру нашого вишу, перелік факульте-
тів, кафедр, спеціальностей, напрями наукових 
досліджень та наукові видання.

Укладено угоду із компанією Microsoft щодо 
використання сервісу Office 365, який є міжна-
родним стандартом електронного документо-
обігу. Для комерційних організацій це коштує 
близько 4000 грн на рік за одне робоче місце. 
Як освітня установа, ми отримали цей сервіс 
безкоштовно. Відтепер кожний співробітник 
академії має хмарний доступ до ліцензійного 
програмного забезпечення Microsoft, що гаран-
тує не тільки дотримання вимог законодавства 
щодо авторського права, але й високий рівень 
кібербезпеки.

Укладено угоду із компанією Google. Елек-
тронна пошта співробітників академії перево-
диться на базу gmail. При цьому кожен співро-
бітник отримує повний доступ до всіх сервісів 
Google та, що важливо, необмежений об’єм 
хмарного сховища. Для комерційних органі-
зацій це коштує великі гроші, але як освітня 
установа ми одержали ці пільгові умови безко-
штовно. Зазначу, що корпоративна пошта gmail 
на сьогодні впроваджена у більшості універси-
тетів Західної Європи та Північної Америки.

Розвиток інфраструктури академії
Розпочато комплектацію підрозділів адміні-

стративно-господарчої частини виробничим і 
управлінським персоналом. Вперше за останні 
роки відновлено роботу столярної та механіч-
ної майстерень, придбано інструмент та устат-
кування для виконання робіт ремгрупою (бето-
нозмішувач, електровідбійник).

Комісією з розвитку інфраструктури прове-
дено великий обсяг робіт з обстеження і оцін-
ки технічного стану будівель і споруд академії. 
Звіти з оцінки технічного стану лягли в осно-
ву підготовки кошторисів на ремонтні роботи. 
Зокрема, розроблено кошторис на виконання 
робіт з капітального ремонту покрівель навчаль-
но-лабораторного корпусу та передано його 
на державну експертизу. Розроблені коштори-
си на заміну аварійних віконних конструкцій 
спортивного залу та навчально-лабораторного 
корпусу академії, на ремонт ганку академії з 
вул. Чернишевського. Складено кошториси на 
проектні роботи з улаштування протипожежної 
та охоронної сигналізацій. 

Комісією з енергоаудиту і енергоменеджмен-
ту проведена робота з розробки енергетичних 
паспортів об’єктів академії, які опалюються. 
Результати цієї роботи будуть покладені в осно-
ву розробки бізнес-планів з підвищення енер-
гоефективності об’єктів нашої інфраструктури. 
Розпочато роботу по розробці проекту енерго-
модернізації академії і залучення коштів за схе-
мою енергосервісних контрактів.

Комісією з дизайну архітектурного середо-
вища розроблені ескізні проекти з забезпечення 
доступності для маломобільних груп населен-
ня, а також реконструкції і дизайну приміщень 
приймальної комісії, вбиралень. Розроблено 
кошториси та ескізні рішення на ремонт всіх 
санвузлів академії з урахуванням потреб мало-
мобільних груп населення.

Надзвичайно актуальною проблемою є залу-
чення коштів на ремонтні роботи, оскільки інф-
раструктура академії потребує великих обсягів 
ремонтних робіт. 

На основі проведеного аналізу фінансово-
го стану академії та тендерних процедур нам 
вдалося розмістити на депозитному рахунку в 
державному банку «Ощадбанк» 4765 тис. грн. 
Це надасть можливість використовувати відсо-
тки депозитних коштів для проведення ремонт-
них робіт в академії. 

Вперше за 28 років існування незалежної 
України, завдячуючи допомозі Голови Наглядо-
вої ради, народному депутату України Івану Іва-
новичу Куліченку, Міністерством освіти і науки 
України виділено кошти в обсязі 7 млн грн на 
капітальний ремонт покрівель академії. 

Одним із джерел фінансування, оснащення і 
ремонту інфраструктури є спонсорська допомо-
га випускників академії, які очолюють успішні 
фірми та підприємства. На сьогодні академія от-
римала обладнання від І. І. Куліченка (сучасний 
комп’ютер і мультимедійну техніку), матеріаль-
ну і фінансову допомогу від ТОВ «Алком» – 
керівник Б. С. Алієв, ТОВ «Ремс» – керівник 
О. Л. Громов, ТОВ «Содружество» – керівник 
В. І. Кононов, ТОВ «Южстрой» – керівник 
Ю. П. Хідько, ТОВ «ЮДК» – технічний дирек-
тор Є. В. Бринзін, за що ми їм щиро дякуємо! 

Розпочато роботи з капітального ре-
монту приміщень приймальної комісії з 
модернізацією їх в поліфункціональний 
простір, що трансформується. При цьому про-
ведено демонтаж аварійних ділянок фасаду з 
вул. Чернишевського (вхід до приймальної 
комісії).

Виконуються роботи з поточного ремонту 
електричних мереж та приладів, зокрема по 
заміні електрокабелю підключення гуртожит-
ку № 2. При цьому при переході на нову схему 
підключення річна економія коштів за спожиту 
електроенергію складе біля 300 тис. грн. 
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Ведуться роботи по опорядженню території 
академії: ямковий ремонт дорожнього покриття 
подвір’я, корчування дерев і планування тери-
торії, що межує з вул. Чернишевського.

Проведено великий обсяг позапланових, ава-
рійних робіт мереж тепло-, водо-, електропо-
стачання, каналізації. 

Гуманітарна і соціальна сфери
Заступники деканів з виховної роботи про-

вели аналіз поточного стану усіх гуртожитків. 
Розроблено заходи щодо комплектації гур-
тожитків пральними машинами.

Проведені урочисті заходи, засідання, семі-
нари, лекції для студентів усіх факультетів до 
дня народження Т. Г. Шевченка, «День землі», 
«Щодо запобігання та протидії булінгу», «День 
поезії», зустріч з лікарем обласного центру здо-
ров’я до Всесвітнього дня здоров’я.

Студентською радою нашої академії була 
проведена численна кількість заходів науково-
го, культурно-розважального, спортивного та 
іншого спрямування як в стінах академії, так і 
поза її межами.

До всесвітнього дня боротьби з ВІЧ в стінах 
нашої академії була проведена зустріч з пред-
ставниками благодійних організацій, які розпо-
віли про все, що турбує людство з цієї проблеми 
та методи профілактики. 

Спільно зі студентською радою проведено 
багато заходів, пов’язаних із навчальним ста-

жуваннями у різних країнах. Більше 3-х органі-
зацій з понад 10-ти країн, серед яких Болгарія, 
Франція, Італія та інші, представили свої проек-
ти та гранти, де наші студенти змогли отримати 
шанс на поїздки за кордон. 

Проведені професійні екскурсії до будівель-
ного майданчика нового сучасного комплексу 
«Bartolomeo Resort Town». Цей захід був над-
звичайно цікавим та корисним, оскільки сту-
денти змогли не тільки побачити своїми очима 
реальні будівельні процеси, а навіть влаштува-
тися на навчальну практику і роботу після за-
кінчення ЗВО. 

21 лютого до Дня рідної мови студентською 
радою проведено декілька флешмобів та захо-
дів. В академії розповсюджена наочна агітація 
«Переходь на українську». Ця акція була спря-
мована як на викладачів, так і на студентів, 
які проводили заняття в аудиторіях академії. 
Було роздано більше 400 листівок «Говори 
українською». Відбувся круглий стіл для сту-
дентів обговоренню мовного питання в нашій 
академії. За ініціативою кафедри українознав-
ства розпочали роботу курси поглибленого ви-
вчення української мови.

Одне із досягнень наших студентів – отри-
мання призового місця у студентському кон-
курсі, який організувала міська рада м. Дніпро. 
Мета конкурсу – розробити заходи щодо лікві-
дації проблеми чи розвитку ідеї стосовно міста 

Дніпро. Студентський проект буде реалізований 
та профінансований з бюджету міста.

Академія бере участь в пілотній програмі 
«Healthy Challenge» Фонду ООН в галузі на-
родонаселення та Центру «Розвиток КСВ» з 
метою популяризації здорового способу життя 
серед молоді.

Розпочата робота щодо створення музею 
архітектури Придніпров’я, визначено склад 
координаційної ради для розробки концепції 
і архітектурного проекту музею. Розроблено 
ескізний проект музею архітектури, який буде 
розташовуватися в колишньому приміщенні 
роздягальні.

Налагоджено співпрацю з КП «Дніпропе-
тровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Меч-
никова» щодо створення на базі академії пункту 
Центру сімейної медицини. Для цього в акаде-
мії виділено приміщення і укомплектоване орг-
технікою, виділено технічного працівника для 
створення бази співробітників.

Шановні друзі, колеги, однодумці!
Маю оптимістичні сподівання, що і надалі 

в ДВНЗ ПДАБА будуть відбуватися позитив-
ні зміни, продовжуватиметься різносторон-
ня плідна робота на благо і розвиток академії. 
Бажаю вам і вашим сім’ям доброго здоров’я, 
гарного настрою, впевненості в майбутньому!

М. В. Савицький, ректор,
доктор технічних наук, професор

Уже багато років по-
спіль у квітні факультет 
Промислового та ци-
вільного будівництва зі 
студентами різних кур-
сів організовує змаган-
ня з міні-футболу «Ку-
бок Соколова». Цього 
року турнір, який про-
водиться з ініціативи та 
підтримки декана фа-

культету, відсвяткував свій 20-й ювілей. А його 
засновник д. т. н., професор Ігор Анатолійович 
Соколов 14 квітня відсвяткував подвійний юві-
лей: 20-річчя турніру та 70-річчя з дня народ-
ження!!!

Ігор Анатолійович Соколов більше 25 років 
очолює факультет ПЦБ. За цей час під його ке-
рівництвом підготовлено більше 8000 інжене-
рів-будівельників, велика кількість з яких очо-
лює будівельні організації, обіймають посади в 
органах місцевої влади, державного управлін-
ня, працюють викладачами та науковими спів-
робітниками.

Саме він у 1996 році в часи різкого падіння 
фінансування житлового будівництва розробив 
та здійснив керівництво муніципальною жит-
ловою програмою, яка дозволила збудувати в 
м. Дніпропетровськ, близько 90 000 м2 житла 
(вперше в Україні). У 2002 році він був ініці-
атором і засновником унікального проекту бу-
дівництва – котеджного мікрорайону «Золоті 

Ключі». Цей проект неодноразово перемагав 
на державних та міжнародних конкурсах і ви-
ставках та був занесений у Книгу рекордів 
України. За особистий внесок у розбудову не-
залежної України Наказом Президента № 3354 
від 20 грудня 2000 року І. А. Соколову присво-
єно Почесне звання «Заслужений будівельник 
України».

Сумлінна праця та різнопланова діяльність 
Ігоря Анатолійовича відзначені багатьма наго-
родами, у тому числі: Подяка Кабінету Міні-
стрів України (2008 р.), Почесні грамоти Мініс-
терства регіонального розвитку та будівництва 
(2007, 2009 рр.), Почесне звання «Герой Ко-
зацтва України» (2012 р.), Орден Української 
православної церкви «Святого Преподобного 
Нестора Літописця» (2000 р.), Орден «Козацька 
Слава» (2006 р.), Орден «Іван Сірко» І ступе-
ня (2012 р.), Золота медаль «Козацька Слава» 
(2006 р.).

На засіданні Вченої ради академії від 23 квіт-
ня 2019 року Ігорю Анатолійовичу присвоєно 
звання почесного професора ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва та 
архітектури». Деканат і професорсько-викла-
дацький склад факультету промислового та ци-
вільного будівництва пишається своїм деканом, 
вітає з цією значною подією і бажає здоров’я, 
наснаги і натхнення у подальшій роботі.

Дійсний Академік Української Академії 
наук, Академік Академії будівництва, Член-ко-
респондент Міжнародної інженерної академії 

та Петровської академії наук і мистецтв Ігор 
Анатолійович Соколов завжди підтримував 
ініціативи студентської молоді і спортивні зма-
гання. Так і цього року кожен учасник турніру 
з міні-футболу «Кубок Соколова» був щасливий 
отримати нагороду і потиснути руку своєму де-
кану під час урочистої частини зборів трудово-
го колективу факультету ПЦБ.

За доброю традицією всі команди отримали 
солодкі призи, а перші три ще були нагороджені 
грамотами, медалями і футбольними м’ячами. 
Бажаємо нашим студентам подальших перемог 
і не тільки в спорті! 

Д. С. Нечепуренко, 
заступник декана факультету ПЦБ

Редакція газети «МБ» також вітає Ігоря Ана-
толійовича з ювілеєм, з 70-річчям з дня народ-
ження. Наш ювіляр досяг віку мудрості, ве-
ликого досвіду будівельника та ініціативного, 
небайдужого, всерозуміючого викладача, що 
знає і вміє вирішувати будь-які проблеми сту-
дентства. 

П ОД ВІЙ Н И Й  Ю ВІЛ Е Й!

33- Я   Р І Ч Н И Ц Я   А ВА Р І Ї   Н А  Ч О Р Н О Б И Л ЬС Ь К І Й   А Е С
В цьому році людство відзначає 33 річницю 

із дня Чорнобильської аварії. 33 роки! Чорна 
дата трагедії. Дата, яку не святкують, але про 
яку треба пам’ятати.

Шану пам’яті загиблим та постраждалим 
у цій трагедії віддали студенти та викладачі, 
які зібралися у музеї академії. Тут були при-
сутні: студенти всіх факультетів, а також Го-

лова Ради студентів В. Кононенком та його 
заступник. Д. Великою; Голова Ради ветера-
нів В. М. Дерев’янко; зав. кафедри філософії 
В. В. Білополий.

Зазвичай про події Чорнобильської катастро-
фи молодь дізнається із засобів масової інфор-
мації: Internet, телебачення, газет, а от почути 
історію безпосередньо від ліквідатора можна 
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було саме на цій зустрічі. Тому що саме прорек-
тор з науково-педагогічної роботи та розвитку 
Є. І. Заяць був учасником ліквідації наслідків 
цієї трагедії. Євген Іванович розповів присут-
нім, що військова частина, в якій він проходив 
службу, знаходилася за 16 км від реактора. Про-
живав він з товаришами по службі в палатках, 
обсяг роботи у них був величезний. Треба було 
накрити місце вибуху і зробити саркофаг, щоб 
захистити від викиду в атмосферу пилових 
часток, які випромінюють радіацію, безпосе-
редньо їх завдання було дезінфікувати техніку, 

щоб знизити радіоактивний фон. Згадував Єв-
ген Іванович, як й досі не зникає з його пам’яті 
відчуття повного спустошення. Цивільне насе-
лення із зони було евакуйоване. І коли військові 
виходили на об’єкт, проїжджали через селище, 
тоді виникало таке гнітюче відчуття від поба-
ченого: покинуті хати, садиби, жодного вогню, 
жодної живої душі.

З нагоди Дня пам’яті подій на Чорнобиль-
ській АЄС та значний вклад в справу під-
готовки спеціалістів будівельного профілю 
від імені ректорату Євгену Івановичу Зайцю 

було оголошено подяку.
26 квітня 1986 року сталась страшна ката-

строфа в історії людства. І хоча минуло вже 
33 роки цей день змушує нас замислитися про 
можливі наслідки діяльності людини, про наш 
борг перед тими, хто, ризикуючи власним жит-
тям, рятував світ від радіоактивної катастрофи. 

Наприкінці зустрічі присутні Хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять людей, які ціною сво-
го життя, зробили усе, щоб наслідків цієї аварії 
було якомога менше.

О. В. Гичка, директор музею академії

Поруч із вшануванням пам’яті чорнобиль-
ців у музеї академії напередодні 9 травня від-
бувся ще один захід. Рада ветеранів академії 
запросила наших ветеранів, які віддали майже 
багато десятиліть праці у будівельному вузі, 
серед них були: М. Д. Походзило, А. Ф. Колес-
ник, В. С. Карпов, Ю. А. Рихальський, В. О. Бе-
резовський, Л. Й. Вєлєшин, Б. В. Прокофьев, 
М. І. Слепуха, Є. Я. Косенко. Запрошені гості 
дуже змістовно і корисно спілкувалися між со-
бою. Дуже цікавими були для присутніх сту-

дентів спогади ветеранів про різні боки життя 
ДІБІ – ПДАБА, про значні досягнення у ви-
кладацькій, дослідницькій і спортивній роботі. 
Особливо багато добрих посмішок викликала 
розповідь про спортивні досягнення нині про-
фесора В. М. Дерев’янка, а тоді студента В. Де-
рев’янка, який досяг значних успіхів, граючи у 
баскетбол та займаючись велоспортом.

З перших хвилин зустрічі панувала добро-
зичлива, хвилююча атмосфера і ветерани дуже 
уважно слухали привітання проректора з науко-

вої роботи, професора В. В. Данішевського та 
Голови студради В. Кононенка. Дякували керів-
ництву вузу за організацію ветеранських зустрі-
чей. З нагоди 74 річниці Перемоги у Другій сві-
товій війні В. В. Данішевський вручив Почесні 
грамоти ветеранам, а студенти поклали квіти до 
пам’ятного знаку загиблим студентам та викла-
дачам ДІБІ під час війни. Свято зі сльозами на 
очах, як казали наші ветерани, закінчилося до-
брими словами та побажаннями вже за круглим 
столом.

Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж  З   МІС Ц Я  П ОДІЇ

МІЖНАРОДНІ ЗУСТРІЧІ, КОНТАКТИ ТА УГОДИ
Останнім часом міжнародна діяльність в ака-

демії набирає все нових і нових обертів. Майже 
щотижня відбуваються значні події у цій сфері. 
Укладаються нові угоди про співробітництво 
академії з європейськими вузами, а також про-
довжується безліч дострокових контактів з на-
шими постійними іноземними партнерами.

Так, наприкінці квітня ректор М. В. Савиць-
кий, з одного боку, та професор Страсбурзько-
го університету пан Жан-Поль Меєр, з іншого 
боку, підписали дві угоди. Перша – це рамко-
вий договір між двома вузами – Страсбурзьким 
університетом і Придніпровською державною 
академією будівництва та архітектури. Друга 
підписана угода між філологічним факультетом 
Страсбурзького університету і кафедрою інтен-
сивного навчання іноземним мовам ПДАБА (на 
рівні наукового обміну з мови).

Підписання цих двох угод відбулося у дуже 
теплій та дружній атмосфері. Наш гість Жан-
Поль Меєр та Микола Васильович Савицький 
висловили задоволення обох сторін результа-
тами довгострокової співпраці наших вишів, а 
також обмінялися думками про виконання май-
бутніх планів. 

Французький гість відмітив: «Виконуючи 
заходи першої угоди (з 2013 року) між Стра-

сбурзьким університетом та ПДАБА, вдалося за 
ці роки створити дуже тісні зв’язки і взаємодії 
з нашими колегами на різних рівнях, на різних 
напрямах. Ми вважаємо, що це дуже важливо 
продовжити таку співпрацю. Розвиток кафедри 
інтенсивного навчання іноземним мовам фран-
кофонного центру університетського розвитку 
доводить, що в результаті нашої взаємодії ми 
отримали дуже багато важливих результатів і, 
звичайно ж, у нас є взаємний інтерес, щоб про-
довжувати цю співпрацю. Щороку ми прийма-
ємо досить багато студентів з вашої академії в 
Страсбурзі. Ми щасливі їх приймати, тому що 
ці студенти цікавляться всім і навчаються з ве-
ликим натхненням. Для нас це величезне задо-
волення приймати їх і ділитися всім, чим ми 

можемо. Ось чому керівництво Страсбурзького 
університету та Рада філологічного факультету 
одноголосно проголосували за підписання но-
вого договору про співпрацю між нашими ви-
шами».

У відповідь Микола Васильович підкреслив: 
«Будь-які такі рухи з боку наших партнерів, які 
розвивають українських студентів, ми радісно 
вітаємо і сподіваємося, що ці дострокові кон-
такти між країнами допоможуть нашій молоді, 
яка сьогодні зростає вільною і яка хоче інтегру-
ватися у міжнародний науковий світ, розширять 
їхні професійні горизонти.

Коли люди інтелектуально обмінюються сво-
їми досягненнями, коли вони можуть пересува-
тися без віз, тоді це стає вже загальним надбан-
ням. І ми раді, що наші студенти сьогодні мають 
можливість брати участь у цьому загальноєвро-
пейському процесі. У зв’язку з цим зрозуміло, 
що професійні знання плюс знання мови – це ті 
наріжні камені, на яких будується успіх моло-
дої людини. Тому ми приділяємо величезну ува-
гу вивченню іноземних мов і раді, що кафедра 
ІНІМ під керівництвом Н. Ю. Яковишеної має 
хороші зв’язки з Францією і конкретно з вашим 
університетом».
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МЕМОРАНД УМ  МІЖ  ПОЛЬСЬКИМ  ТА  УКРАЇНСЬКИМ  ВИШАМИ
З метою самого широкого спілкування між 

європейськими вузами у березні було підпи-
сано Меморандум про взаєморозуміння між 
Гуманітарно-економічною академією у Лодзі 

та ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури». Меморандум, які 
підписали ректор, проф. Кшиштоф Кусаль, з од-
ного боку, та ректор, проф. М. В. Савицький, з 

іншого боку, включає 8 статей з детальним пла-
ном взаємних обмінів в галузі навчальної та на-
уково-дослідницької роботи, а також підготовку 
та опублікування спільних наукових публікацій.


