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Історія вишиванки. Яскраві візерунки, 
що стеляться оксамитовим килимом барви-
стих трав і квітів, з яких нам посміхаються 
жар-птиці та вигадливі півні – все це створює 
неповторний, самобутній народний скарб 
українського народу – вишиванку. Шанобли-
ве ставлення нашими предками до вишиван-
ки пояснювалося не лише тим, що вона від-
різнялася неймовірною красою, а й тим, що 
вона була оберегом, який захищав людину від 
нечистої сили та бід. 

Вишиванка зроблена руками люблячої 
матері або дівчини, наділяла неймовірним 
приливом бадьорості та енер-
гії. Не дарма, перед весіллям, 
наречена повинна була виши-
ти сорочки своєму коханому 
та майбутнім батькам. Хоча 
весільна сорочка і надягалася 
лише раз у житті, але берегла-
ся вона до останніх днів.

Історія народної вишивки в 
Україні сягає своїм корінням у 
глибину віків. Дані археологіч-
них розкопок та свідчення ман-
дрівників і літописців доводять, 
що вишивання як вид мистецтва 
на Україні існує з незапам`ятних 
часів. Вишивкою, за свідченням 

Геродота, був прикрашений одяг скіфів. На 
жаль, пам`ятки української вишивки зберег-
лися лише за останні кілька століть, але й 
цього достатньо, щоб виявити, що елементи 
символіки орнаментів української вишивки 
співпадають з орнаментами, які прикрашали 
посуд давніх мешканців території України 
доби неоліту, трипільської культури.

Серед вишиванок, знайдених у Києво-Пе-
черській лаврі, вирізняються ті, які вишивала 
черниця Марія-Магдалина – мати відомого 
гетьмана Мазепи. Ці факти доводять, що ви-

шиванка пройшла шлях крізь віки, щоб зали-
шитися взірцем патріотизму для мільйонів 
українців зараз.

Наші предки вірили, що кожен елемент на 
вишиванці має конкретне значення.

Знавці вишиванки переконують, що сим-
волізм елементів вишиванки має дуже силь-
ний вплив на життя того, хто її носить.

Так які ж вишиванки треба носити сьо-
годні з погляду символіки?

Геометричні візерунки символізують сти-
хії природи та родючість землі, такі візерунки 
притаманні Гуцульщині;

Рослинні та квіткові орнаменти здавна 
символізують сімейне щастя, материнську 
любов, такими орнаментами вишивали на 
Чернігівщині; 

Майстрині з усієї країни зображували на 
полотні тварин і вірили, що їхні зображення 
приносять вірність, достаток і довголіття. 

Символічними є не тільки відтінки та фор-
ми вишивки, а й полотно та його колір. Тра-
диційно вважали, що білосніжний колір оз-
начає цноту та чистоту, червоний символізує 
життєву силу, зелений – природу та спокій, а 
чорний – смуток і тугу. Найчастіше одягали 
білі вишиванки, вони додавали життєрадісно-
сті. Сьогодні ми можемо купувати вишиванки 
різних кольорів: рожеві, бордові, зелені, сірі... 
І це буде завжди гарно та вишукано.

Сьогодні вишиванка – символ краси та гли-
бокої любові і шани до нашої Батьківщини.

Підтримуючі славні народні традиції, в 
академії свято вишиванки було дуже яскра-
вим, веселим, красивим і як свідчить це фото, 
всі учасники були у різних вишиванках, але 
всіх: ректора, викладачів, співробітників, сту-
дентів об’єднувало одне почуття – любимо і 
шануємо неньку Україну.

Свято вишиванки розпочав ректор 
М. В. Савицький, який зазначив, що: «Виши-
ванка – це від слова вишній. Це та субстан-
ція, яка з’єднує нас з усім світом, з космосом. 
Взагалі це наш оберіг. Хто носить вишиванку, 
тому в житті все вдається. Я її ношу почина-
ючи змалечку, тому що є у нас така сімейна 
традиція.

Ми повинні з вами об’єднуватися, всі па-
тріоти нашої академії, нашої України. Нам 
просто пощастило, що ми народилися на цій 
землі. Шануймо ці традиції. І навіть не тільки 
в святковий день приходити у вишиванці, а 
хоча б раз на тиждень одягати її і підтримува-
ти українські традиції нашої академії».

Святкову естафету ректора підтримала 
завідувач кафедри українознавства, доку-
ментознавства та інформаційної діяльності 
Г. П. Євсєєва, яка нагадала рядки вірша Дми-
тра Павличка про вишиванку:

Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,

Сорочку мати вишила мені.
Червоними і чорними нитками...

Червоне – то любов, а чорне – то жур-
ба. Тому зараз для українців це актуально. 

СВЯТО ВИШИВАНКИ ВИРУЄ В АКАДЕМІЇ

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:
С. 1 – 2 •  Свято вишиванки вирує в академії
С. 2  •  Всі ми хочемо розвитку  •  Конкурс  «Le  Mot  d’or  de  la  Francophonie – 2019»  •  Увага конкурс !!!
С. 3  •  «Україна – перлина Європи»: друга зустріч у межах концерту-студії «Єднаймося»
С. 3 – 4 •  Healthy  challenge  –  2019
С. 4  •  Наші ювіляри

«Ой на Дунаю, на бережечку,
Стояла золота корабійка,

В тій корабійці красная панна:
Шила брату вишивала кошульку.

На ковнірці – зоря й місяць,
На пазушках – райскії пташки,

На рукавцях – сивці-голубці,
А на придолі – тури й олені…» Українка 

Микола Рачков, др. пол. XIX ст.
З лісу

Антоніна Маєвська, 1893
Українець

Василь Тропінін, 1820
Подолянка

Василь Тропінін, 1825



 
№ 9    12  червня   (1959)   20192

Сьогодні вишиванка стала модним, популяр-
ним одягом. Носіть вишиванки і це надасть 
нам потужний поштовх до нашого розвитку.

Крізь віки мандрували традиції виши-
вання. Їх продовжували, розширювали та 
шанували. Вишиванка змогла осучаснити-

ся і залишитися такою, як тисяча років тому 
водночас. Саме з нею уособлюють найкращі 
емоції та думки, адже вона увібрала в себе ві-
ковічну історію. Останніми роками популяр-
ність вишиванок значно зросла. Вишиванку 
часто називають одягом патріотів. І тому свя-

то вишиванки в академії виблискувало всіма 
кольорами веселки. Всі учасники свята мали 
добрий настій. Вишиванка подарувала їм ба-
гато веселощів, посмішок, радісних вражень і 
це саме відобразив наш фоторепортаж з місця 
події.      Редакція газети «МБ»

бажаємо навчитися новому та пізнавати щось ці-
каве. І такий шанс мені з одногрупниками випав 
6 травня, коли на базі ТОВ «Дніпро-Скан-Сер-
віс» проводилося практичне заняття з дисци-
пліни «Технічна експлуатація автомобілів» на 
тему: «Оцінка технічного стану вантажного ав-
томобіля при проведенні технічного обслугову-
вання». 

Працівники кафедри експлуатації та ремонту 
машин вже декілька років співпрацюють з філі-
алом шведської компанії Scania, щоб теоретичні 
знання студентів підкріплювалися знаннями та 
досвідом закордонних колег.

Розпочав нашу зустріч представник сервіс-
ного центру В. В. Швець і розповів історію ком-
панії та провів цікаву екскурсію підприємством.

Нас вразили не лише самі автомобілі, облад-
нання, інструменти, а і сама організація процесу 
обробки замовлень, технічного обслуговування 
та ремонту авто. Цікавого було дуже багато, 
тому почну з початку.

Для обслуговування необхідно реєструвати-
ся завчасно, записавши проблему або несправ-
ність автомобіля. Кожному автомобілю призна-
чається свій механік. Він відповідає за авто і 
пропонує варіанти вирішення проблеми.

Тепер поговоримо про діагностику авто. На 
мою думку, це дуже цікавий, але не легкий про-

цес. Зі слів Владислава Володимировича, ми 
зрозуміли, щоб стати хорошим спеціалістом з 
діагностики, потрібно знати все про автомобіль, 
а не тільки спеціалізуватися лише на окремих 
агрегатах, наприклад, двигун, ходова частина... 
Саме тому ця компанія вважає, що механік – 
це «універсальний солдат». А обладнання – це 
комп’ютер, для діагностики протиударний та 
водонепроникний. За допомогою такого висо-
коякісного обладнання можна сканувати три 
автомобілі одночасно і навіть на відстані. Але 
не це дивує, що можна отримати майже всі дані 
по автомобілю за все його життя, а ще дізнатися 
як він експлуатувався і просканувати всі вузли і 
агрегати та на основі цих даних отримати мож-
ливі варіанти несправностей автомобіля. Також 
цим обладнанням можна виміряти компресію 
в кожному циліндрі. Також на цьому сервісі є 
кваліфіковані працівники, які займаються рих-

туванням, фарбуванням автомобілів, а також 
зварювальними роботами.

Далі за планом. У нас було практичне за-
няття, на якому на прикладі вантажівки MAN 
TGA 26.440 за допомогою сучасного діагнос-
тичного обладнання ми змогли отримати цілу 
низку параметрів. Вони дали змогу нам вирі-
шити реальну технічну проблему цього автомо-
біля.

Від імені всіх студентів-автомобілістів 3 кур-
су хочу виразити вдячність нашому викладачу 
Ю. І. Коноваленку за можливість побувати на 
ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс». Поїздка видалася 
дуже цікавою. Ми дізналися багато чого ново-
го, отримали розуміння того, як діє велика ор-
ганізація з віковим досвідом зсередини. Це було 
для нас мотивацією навчатися далі, професійно 
зростати і результативно діяти.

Владислав Альошин, студент групи АТ-16 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж   З   М І С Ц Я    П О Д І Ї

ВСІ  МИ  ХОЧЕМО  РОЗВИТКУ,

У В А ГА    У В А ГА    У В А ГА    К О Н К У Р С  ! ! !
Державний вищий навчальний заклаД «ПриДніПровська Державна акаДемія 

буДівництва та архітектури» оголошує конкур с на заміщення вакантних По саД:
Завідувачів кафедр: «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства» (доктор наук або професор), «Водопоста-

чання, водовідведення і гідравліки» (доктор наук або професор), «Експлуатації та ремонту машин» (доктор наук або профе-
сор), «Основ архітектури».   Основні вимоги наведені на сайті академії: http://pgasa.dp.ua/ 

Документи відправляти за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а. Конкурсна комісія

К О Н К У Р С   « L E   M O T   D ’ O R   D E   L A  F R A N C O P H O N I E  –  2 0 1 9 »
Вперше в історії ПДАБА та з нагоди 6-ї річ-

ниці відкриття Франкомовного Центру універ-
ситетського розвитку (CRU) 19 березня 2019 
року кафедра інтенсивного навчання іноземним 
мовам провела конкурс з ділової французької 
мови «Le Mot d’Or de la Francophonie 2019», 
гран-прі якого є тижневе стажування у Парижі. 

Конкурс був започаткований у Франції асоці-
ацією APFA (Actions pour promouvoir le français 
des affaires) і проводиться під патронатом Всес-
вітньої організації франкофонії (OIF) вже біль-
ше тридцяти років по всьому світу. Враховуючи 
високій рівень володіння французькою мовою 
студентами міжнародних проектів ПДАБА, 
вперше поважна Асоціація запропонувала про-
вести цей конкурс у нашій академії. 

Го л о в н и м 
організатором 
конкурсу в ака-
демії виступи-
ла завідувач ка-
федрою ІНІМ, 

к. ф. н., доцент Н. Ю. Яковишена, координато-
ром проведення конкурсу була викладач фран-
цузької мови Ю. Л. Солонець.

У конкурсі брали участь студенти І, ІІ та 
ІV курсів Економічного факультету, які навча-
ються у франко-українському проекті ПДАБА 
та вивчають французьку як іноземну мову. Вони 
повинні були продемонструвати не лише знан-
ня французької, але й глибокі, виняткові знання 
економіки.

Запропоновані завдання виявилися досить 
складними і змусили учасників добре, хоча й 
швидко, поміркувати. Найкращий результат 
продемонструвала студентка II курсу Ольга Тов-
стоног (гр. МБ-17-1п), отримавши найбільшу 
кількість балів за запропоновані завдання. Саме 
вона одержала можливість поїхати на тижневе 
стажування наступного року до Франції.

З огляду на успішну організацію конкурсу в 
цьому році і на неабиякий інтерес до нього від 
студентства, маємо велику надію на те, що його 
проведення стане однією з добрих традицій ка-
федри інтенсивного навчання іноземним мовам.

Наступного року чекаємо нових досягнень 
від наших студентів!

Ю. Л. Солонець, викладач кафедри ІНІМ
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«УКРАЇНА –  ПЕРЛИНА ЄВРОПИ»:  ДРУГА ЗУСТРІЧ У МЕЖАХ КОНЦЕР ТУ-СТУДІЇ  «ЄДНАЙМО СЯ»
День Європи в нашій державі започаткова-

но Указом Президента України від 19 квітня 
2003 р. № 339. День Європи – цей захід для 
України і українців не просто ще один святко-
вий день. Це привід і приклад єднання навколо 
великого прагнення і глобальної мети – увійти 
до родини європейських країн.

ПДАБА урочисто долучилася до загально-
національних урочистостей, присвячених Дню 
Європи. 27 травня об 11-00 в актовій залі кон-
церт-студія «Єднаймося» зібрала разом студен-
тів та викладачів академії і наповнила радісним 
настроєм спільнодії. Відкривав захід ректор 

М. В. Савицький. У своєму 
вітальному слові Микола Ва-
сильович закликав молодь до 
широких горизонтів і в жит-
ті, і в навчанні. Адже мобіль-
ність, відкритість, залученість 
до загальноєвропейських та 

загальносвітових тенденцій визначають гармо-
нійний розвиток особистості, її здатність зустрі-
чати глобалізаційні виклики. Зокрема, очільник 
академії навів приклад успішної діяльності буді-
вельно-інвестиційної компанії «Строитель-П», 
яка не тільки бере активну участь у створенні 
сучасного міста Дніпра, а з 2017 року вийшла 
на міжнародний ринок і реалізує свої проекти у 
Чорногорії, Іспанії, Німеччині. Ректор наголо-
сив на тому, що мета сучасної української мо-
лоді та студентства ПДАБА зокрема полягає в 
тому, щоб не просто увійти до Європи, а стати 
тими, хто визначає її рух до розвитку.

Саме тому назва для чергового концер-
ту-студії «Єднаймося» стала майже закликом і 
одночасно нагадуванням про власну гідність. 
«Україна – перлина Європи» – ця спільна ідея 
об’єднала всіх, хто взяв участь в урочистостях, 
присвячених дню Європи. У цій програмі викли-
кав жвавий інтерес відеосупровід, що складав-
ся: з віртуального прес-калейдоскопу «Відкри-
ваємо Європу разом», відеокруїзу «Українське 
козацтво: подорож у національну історію» та 
етнографічної віртуальної експедиції «Петри-
ківка як світовий шедевр». Цей відеосупровід 

підготувала доцент кафедри українознавства, 
документознавства та інформаційної діяльності 
Л. Г. Богуславська. А прикрасила відеосюжет 
своєю розповіддю про сьогодення петриків-
ської школи майстрів художнього розпису Ва-
лентина Федорівна  Панко.

Організаційне забезпечення для успішного 
проведення такого великого заходу надав по-
мічник ректора по роботі зі студентами, Голова 
студентської Ради, студент ф-ту ПЦБ В. А. Ко-
ноненко. Близько тридцяти найталановитіших 
студентів архітектурного, економічного, меха-
нічного факультетів та факультету промисло-
вого та цивільного будівництва охоче приєд-
налися до концертного дійства. Сценарій якого  
підготувала художній керівник студентського 
клубу, член Національної Спілки театральних 
діячів України Л. М. Котова.

Відкривалося свято палким поетичним сло-
вом. Вірш «Де родився ти» майстерно прочи-
тав студент гр. Арх-18ст Є. Сидоров. Поетич-
ну естафету Є. Сидорова підтримала студентка 
гр. Арх-17-5п Г. Черниш. І вони разом чудово 
декламували вірш «Якою я бачу Україну» і 
супроводжували його невеличким яскравим 
сценічним дійством, подарувавши глядачам 
справжню насолоду від їхнього виступу. 

Патріотичну ідею попереднього виступу під-
тримала виконанням пісні «Святая Україна» 

студентка гр. ПЦБ-
18-1 К. Мірзоян.
Також Каріна май-
стерно виконала
пісню «New Age»
разом зі студен-
том гр. ПЦБ-17-2
В. Кононенком.

Як чергується ранок і вечір, так чергуються 
у житті людини серйозність і розваги. Грайливі 
іскорки веселощів принесли до концертної зали 
виконавці жартівливого танцю «Диско» студент 
гр. МБ-17-1п І. Вереда та студентка гр. Маг-17 
А. Ярошенко. А веселу згуртованість молодих 
і завзятих юнаків та дівчат продемонстрували 
студенти факультету промислового-цивільно-

го будівництва, 
по-справжньому 
запаливши вибу-
хом наснаги та 
радісної енергії у 
танці «Fire». Його 
виконав танцю-
вальний колек-
тив «Арт-денс» (В. Єнакієва, А. Майленська, 
С. Слитко, Д. Проценко ПЦБ-17-1; Є. Гайдай, 
А. Мамонов, Е. Резінкін ПЦБ-17-2).

Хореографічний дивертисмент продовжили 
завзятим виконанням танцю «За двома зайця-
ми» студентка гр. Фін-15-2 Д. Бойко, студентка 
гр. Фін-17 І. Прилуцька та студент гр. ПМ-18 
Г. Євкевич. А студентки гр. Маг-17 А. Ярошен-
ко та гр. Арх-17-5п Є. Воронова запропонували 
у своєму танцеві «Дзеркало» зазирнути у безкі-
нечні таємниці людської душі. 

Вдало вів концерт Павло Ляшенко, студент 
економічного факультету, гр. МАГ-17. Всі но-
мери дивували різноманіттям і викликали бурх-
ливі оплески. До велично-натхненного повер-
нув настрій студент гр. МТ-18-2 Д. Рудоманов. 
Він артистично прочитав вірш «Моя Україна». 
Фінальною піснею концерту-студії була пісня 
гурту Антитіла «Лови момент» у виконанні сту-
дентки гр. Фін-15-2 А. Міщенко. Для молодо-
сті відкрито все, для молодості можливо все. І 
порив молодих, згуртованих єдиною метою та 
єдиною вірою – це та сила, яка здатна напов-

нити життя України та життя 
Європи справжньою наснагою 
до зростання.

У прикінцевому слові 
Г. П. Євсєєва, завідуюча ка-
федри українознавства, доку-
ментознавства та інформацій-
ної діяльності, наголосила на 

тому, що Україна справді засяяла як перлина 
Європи в серцях усіх, хто мав нагоду долучити-
ся до урочистостей цього дня.

Л. Г. Богуславська, доц. каф. українознавства, 
документознавства та інформаційної 

діяльності, кандидат філол. наук

С Т У Д І Я  « Є Д Н А Й М О С Я »  –  Ц Е  Д У Ж Е  В Е С Е Л О  Т А  РА Д І С Н О

HEALTHY   CHALLENGE  –   2019
Протягом квітня – травня наша академія, 

як і інші вищі навчальні заклади України, до-
лучилася до важливої та корисної програми – 
Healthy challenge – 2019. На протязі двох міся-
ців студенти та викладачі академії змагалися у 
реалізації міні-проектів та активностей на тему 
здорового способу життя, які включали фізич-
ну активність, здорове харчування, ментальне 
та репродуктивне здоров’я. Розпочав програму 
ректор М. В. Савицький, який наголосив, що 
саме на молоді сьогодні лежить надзвичайна 
відповідальність. Далі Микола Васильович про-
довжив: «Ви відповідаєте не тільки за себе, ви 
відповідаєте за те покоління, яке буде після вас. 
Ви повинні народити, виняньчити і зростити 
ваших дітей, щонайменше трьох, здоровими і 
корисними для суспільства. Я вас закликаю ве-

сти здоровий спосіб життя. Його основні ком-
поненти: заняття спортом, здорове харчування, 
ментальне та репродуктивне здоров’я. У нашій 
академії є всі умови, щоб ви вели активний спо-
сіб життя. А це означає не тільки спорт, а ще і 
фізична праця. А роботи у нас багато, можливо-
стей теж багато. Я вам бажаю, щоб ви всі були 
здорові, веселі, щасливі і гармонійно розвива-
лися. А ваша здорова енергія та наполегливість 
завжди були у пригоді і вам, і рідній академії».

Для студентів та викладачів академії програ-
ма «Healthy Challenge – 2019» була насичена 
великою кількістю спортивних змагань, актив-
ностей зі здорового харчування та репродук-
тивного здоров’я, а також активностей з мен-
тального здоров’я. Всього за час проекту було 
реалізовано 72 заходи.

Під час пілотної програми «Healthy 
Challenge – 2019» для популяризації здорового 
способу життя серед молоді були активно заді-
яні соціальні мережі, запущено більше десяти 
цікавих флешмобів, починаючи від флешмо-
ба, заявленого ректором М. В. Савицьким – 
«А Вам слабо?». Коли викладачі та студенти, 
наслідуючи приклад ректора, сідали на шпа-
гат, демонструючи свою гнучкість та хорошу 
спортивну форму. Підтримку викладачів та 
студентів отримав і флешмоб від проректо-
ра В. В. Данішевського «Марафон з ПДАБА. 
Забіг Тунельною балкою». А ще були прове-
дені: «Крокую з ПДАБА», «Водний баланс з 
ПДАБА», «Корисний сніданок з ПДАБА», 
«Релакс з ПДАБА» та інші. Всі активності про-
екту були зафіксовані багатьма телеканалами.
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З ЮВІЛЕЄМ! Газета «Молодий будівельник» поздоровляє Тетяну Юріївну Гуркіну та Володимира Севастяновича 
Ткачова з ювілеями, що відбулися у другій половині травня, коли травневий випуск газети вже вийшов. А так як ювілейним 

вважається весь рік, тому ми вітаємо в червневому випуску травневих ювілярів з їхнім чудовим святом!

19 травня зустріла свій ювілей старший ви-
кладач кафедри ІНІМ Т. Ю. Гуркіна.

Тетяна Юріївна – різноплановий фахівець. 
Її знань, навичок, захоплень вистачає на безліч 
справ. Вона – досвідчений викладач французь-
кої мови та російської для студентів-іноземців. 
Т. Ю. Гуркіна – учасниця багатьох закордонних 
стажувань (Франція – Ліон, Страсбург) та ме-
тодичних семінарів, володарка численних сер-
тифікатів.

А ще Тетяна Юріївна – творча людина, яка 
своїм ентузіазмом, оптимізмом може захопити 
як колег, так і студентів. Під час підготовки та 
проведення «Осіннього балу для першокурс-
ників», різдвяних спектаклів «Вечори на хуторі 

біля Диканьки», «Одруження Фігаро» та «Мо-
царт», або участі студентів у програмах «Сту-
дентська весна» у Тетяни Юріївни знаходилося 
дуже багато різних пропозицій, цікавих твор-
чих рішень. Вона не тільки подає ідеї, а знає і 
вміє як їх реалізувати. Тому досягнуті нею ре-
зультати вирізняються оригінальністю та свіжі-
стю погляду. І свій ювілейний день народження 
вона зустріла у повному розквіті сил, з велики-
ми планами на майбутнє.

Ректорат, колектив кафедри ІНІМ, профком, 
Комітет молоді, редакція газети «МБ» бажають 
Тетяні Юріївні міцного здоров’я, здійснення 
всіх планів, наснаги, гарного настрою та нових 
педагогічних і творчих здобутків. 

На килимі життя, не-
мов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілей-
на дата,
Хай квіт життя повік 
не одцвітає,
Нехай добро до Вас що-
днини прибуває!
Хай прекрасним цвітом 
шлях життя рясніє,

Сповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте здорові,
Хай сіяють очі, не хмуряться брови,
Хай палають в серці почуття високі,
Хай життя дарує сто щасливих років!

Володимиру Севастя-
новичу Ткачову, завіду-
вачу кафедри автомати-
ки та електротехніки, 
к. т. н., доценту виповни-
лося 70 років.

Володимир Севас-
тянович народився 
20 травня 1949 р. в м. Зе-
леноград Ростовської об-

ласті. У 1966 році успішно закінчив СШ № 67 
м. Дніпропетровська і став студентом механіч-
ного факультету Дніпропетровського інженер-
но-будівельного інституту (ДІБІ). Ще в інститу-
ті проявляв інтерес до наукової роботи в галузі 
автоматизації електроприводу. Допитливий сту-
дент активно проводив дослідження і розробки 
під керівництвом доц. А. Й. Танатара. Закінчив-
ши з відзнакою інститут за спеціальністю інже-
нер-електромеханік з автоматизації. Володимир 
Севастянович працював інженером науково-до-
слідного інституту автоматизації. Брав участь 
у розробці і впровадженні систем контролю і 
управління охолодженням сортового прокату. 
З 1972 по 1975 р. В. С. Ткачов навчався в ас-
пірантурі Дніпропетровського металургійного 
інституту. Потяг до наукової роботи молодий 
дослідник успадкував від батька Севастяна Ми-
хайловича, к. т. н., доцента, який багато років 
працював у ДІБІ завідувачем кафедри деталей 
машин та деканом механічного факультету. 
Окрім батька на формування та розвиток нау-
ковця-дослідника В. С. Ткачова великий вплив 
мали прекрасні педагоги доценти – А. Й. Тана-
тар, В. М. Гене, науковий керівник в аспірантурі 

академік О. П. Чекмарьов, доцент А. М. Черни-
шов.

З 1975 р. Володимир Севастянович працював 
науковим співробітником Дніпропетровського 
металургійного інституту. В 1979 р. він успіш-
но захистив кандидатську дисертацію у Київ-
ському інституті автоматики по темі «Розробка і 
дослідження гідравлічної системи регулювання 
товщини сортового прокату».

11 років (1980 – 1991) В. С. Ткачов працю-
вав науковим співробітником, зав. лабораторією 
автоматизації, брав участь у розробці і впрова-
дженні АСУ ТП сортових станів. За комплекс 
робіт по автоматизації швидкісного режиму 
сортових станів в 1989 р. йому була присуджена 
Державна премія УРСР.

З 1991 р. він обіймає керівні посади в 
НПО «Дніпрочерметавтоматика», асоціації Ав-
тометпром м. Москва, НДІАчермет та інших. 
Паралельно займався науковою діяльністю, 
співпрацював викладачем кафедри автоматики 
та електротехніки ПДАБА.

Після обрання за конкурсом з 1999 р. 
В. С. Ткачов працював доцентом кафедри авто-
матики та електротехніки. За роки натхненної 
наполегливої праці на кафедрі доцент В. С. Тка-
чов підготував 35 методичних посібників і 
43 наукові праці та винаходи.

Своїм професіоналізмом у роботі, працьови-
тістю і сумлінням, умінням знаходити компро-
міс при вирішенні складних проблем, творчим 
запалом і доброю вдачею він здобув повагу ко-
лег і авторитет серед студентства.

Володимир Севастянович ще з дитинства 
дружить зі спортом. Він – чемпіон СРСР серед 

юнаків по парусному спорту в класі «Летючий 
голландець». І тепер Володимир Севастянович 
активно займається підводним плаванням, ло-
вить рибу, полюбляє відпочинок на природі з 
друзями та сім’єю.

Його доброзичливість, комунікабельність, 
інтелектуальність викликають велику симпатію 
у кожного члена колективу кафедри. З 2016 р. 
Володимир Севастянович Ткачов очолює ка-
федру автоматики та електротехніки. Сьогодні 
він – високопрофесійний викладач, турботли-
вий педагог, готовий до рішення завдань будь-
якої науково-педагогічної складності.

Зичимо шановному Володимиру Севастяно-
вичу міцного здоров’я, творчої наснаги, неви-
черпної енергії, родинного щастя, добробуту та 
довголіття.

Літа цвіли не просто цвітом, 
а проростали у труді,

Дорослими вже стали діти, 
а Ви душею молоді.

Пливуть літа, мов тихі води, 
і вже минає 70.

Хоч як прожитих років шкода, 
та не повернути їх назад.

Хай щастя панує у Вашому домі 
і радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі 
хай Бог посилає і Вас береже.

Ректорат, профспілковий комітет,
колектив кафедри 

автоматики та електротехніки,
Комітет молоді, редакція газети «МБ» 

ТЕТЯНА ЮРІЇВНА ГУРКІНА

ВОЛОДИМИР СЕВАСТЯНОВИЧ ТКАЧОВ

Урочисте закриття проекту відбулося 
27 травня 2019 року. Активних учасників зма-
гань ректор нагородив Подяками. До академії 
завітало багато почесних гостей, які нагороди-

ли подарунками найбільш активних учасників у 
змаганнях. Голова Соборної ради у місті Дніпро 
А. С. Тімарєв привітав академію з успішним за-
вершенням проекту «Healthy Challenge – 2019» 

та нагородив ректора ДВНЗ ПДАБА і колектив 
академії Подяками за значний внесок у форму-
ванні здорової української нації.

Редакція газети «МБ»


