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АКАДЕМІЯ РАДО ЗУСТРІЧАЄ І ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРШОКУРСНИКІВ

За традицією академії пер-
шокурсників завжди радісно і 
з всілякими добрими побажан-
нями щорічно вітали під час 
свята Посвяти колишніх школярів 
у студентів ПДАБА. Теперішні 
умови за часів пандемії не дали 
можливості провести в повному 
обсязі наше свято першокурсни-
ків, але як повідомив проректор 
з виховної, кадрової та наукової 
роботи С. В. Іванцов, не зважаю-
чи на наші складності, академія 
все ж таки підготувала для своїх 
першокурсників, ретельно вико-
нуючи всі необхідні рекомендації 
та вимоги карантину, Зустріч-Зна-
йомство з новими членами сту-
дентської громади.

14 вересня в актовій залі акаде-
мії о 9 годині ранку розпочалася 
зустріч з першокурсниками фа-
культетів будівельного і цивільної 
інженерії та екології. Урочиста ча-
стина свята розпочалася виконан-
ням Державного гімну України.

А далі проректор С. В. Іванцов  
поздоровив всіх першокурсників з 
тим, що вони успішно здолали всі 
умови боротьби з пандемією, що 
вони подолали всі труднощі ЗНО і 
стали студентами одного з провід-
них вишів Дніпровського регіону 
будівельної академії. 

Продовжуючи, Сергій Вікто-
рович представив членів президії 
зустрічі: ректора академії, профе-
сора М. В. Савицького, почесного 

гостя, випускника нашого вишу 
І. І. Куліченка, а також проректора 
з навчальної роботи Р. Б. Папір-
ника і деканів Т. Д. Нікіфорову і 
А. О. Петренка. 

Урочисту зу-
стріч розпочав 
ректор, профе-
сор М. В. Са-
вицький: «До-
рогі наші 
першокурсни-
ки, ваші батьки, шановні викла-
дачі, гості, колеги! Сьогодні у нас 
дійсно велике свято. Від імені ви-
кладацько-професорського складу 
академії, від технічного персона-
лу я хочу щиро вас поздоровити 
з тим, що ви стали студентами 
одного із найкращих архітектур-
но-будівельних вищих навчаль-
них закладів України. Впевнений, 
що на вас чекає цікаве студент-
ське життя. В академії створені 
всі умови для того, щоб ви дійсно 

У цьому році робота приймальної комісії, так само, як і у 
всьому світі, була скоригована дуже складними умовами, що 
приніс нас COVID-19. Працювали, незважаючи на негаразди, 
багато, наполегливо і уважно, мобілізувавши всі сили. Сьогод-
ні маємо досить хороші результати, а саме: наша студент-
ська родина поповнилася за даними приймальної комісії на 
447 осіб. Серед них на денну форму навчання на бюджет на основі повної за-

гальної освіти зараховано 169 студентів, на контракт – 102 студенти і, що особливо приємно, до 
нас приїхали 47 студентів-іноземців. На основі молодшого спеціаліста зараховано 73 студенти. 
Окрім того загін першокурсників поповнили і студенти заочної (вечірньої) форми навчання. Їх на 
сьогоднішній день 56 осіб. І можна теж зауважити, що серед них є теж один іноземний студент.
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стали фахівцями своєї справи. Це 
висококваліфікований науково-пе-
дагогічний колектив, це сучас-
ні лабораторії, це інформаційна 
база, це бібліотека, це спортивний 
комплекс. Все це створено, щоб 
ви гармонійно розвивалися. Тому 
від вашої наполегливої праці зале-
жить яким буде ваше студентське 
життя на протязі цього часу і як 
далі складеться ваше майбутнє. 

За 90 років свого існування 
академія виховала цілу плеяду ви-
значних особистостей, якими ми 
пишаємося. Серед них є відомі 
вчені, міністри галузі будівництва, 
державні діячі, професіонали сво-
єї справи, бізнесмени, які вносять 
свій вклад і сьогодні в розвиток 
нашої країни та нашої академії. 
Я впевнений, що і серед вас в цій 
залі сидять особистості, якими ми 
будемо невдовзі пишатися. 

Декілька побажань від себе. 
Пам’ятайте, що світ змінюєть-
ся надзвичайно динамічно і щоб 
відповідати вимогам часу, ви по-
винні наполегливо працювати. 
Тому що технології змінюються, 
змінюються і вимоги до вас. Якщо 
зовсім недавно була така почес-
на професія як муляр, то сьогод-
ні – це оператор, який програмує 
будівлі за допомогою 3D-принту, 
а далі всі роботи виконуються за 
цією програмою. Як раз наша ака-
демія – піонер в Україні в облас-
ті впровадження цих технологій і 
ви можете до них долучитися. Ну 
і пам’ятайте, що диплом, який ви 
отримаєте, це не панацея від того, 
що ви будете успішними довгий 
час. Вам доведеться навчатися все 
життя, поповнюючи знання, які ви 
отримали в академії. 

За багатьма рейтингами ми по-
сідаємо 1, 2 місце в Україні. Ми 
хочемо бути кращими і ми напо-
легливо цього прагнемо. Сьогодні 
розпочалася масштабна модер-
нізація освітніх програм, а також 
всієї інфраструктури академії і 
ландшафтів, розташованих перед 
фасадом головного корпусу. Всі ці 

заходи будуть поліпшувати умови 
нашого спілкування з вами. Тому 
ми звичайно розраховуємо на 
те, що і ви будете брати активну 
участь у цих процесах, втілюючи 
у життя наш девіз – свій дім сво-
їми руками. Пам’ятайте, що са-
мий цінний ресурс у людини – це 
час. І не витрачайте його даремно. 
Працюйте наполегливо і з першо-
го дня. Нехай студентські роки 
стануть часом інтелектуального, 
професійного, духовного зростан-
ня, становлення вас як особисто-
сті. Яскравих, позитивних вра-
жень і емоцій вам на довгий час!».

В і т а н н я 
першокурсни-
ків продовжив 
голова наг-
лядової ради, 
к. т. н. І. І. Ку-
ліченко: «До-

брого дня шановні колеги! Звер-
таюся до вас так, тому що коли я 
прийшов до інженерно-будівель-
ного інституту (нині академії), за-
пам’ятав фразу «Бог створив Зем-
лю, все інше на Землі побудували 
будівельники». Сьогодні, обравши 
цю професію, ви зарахували себе 
до тих, хто може залишити після 
себе слід і створити об’єкти, тех-
нології, які будуть розвивати наше 
місто, Україну і життя в цілому. 
Я розумію складність сьогодніш-
нього періоду, нам було трошки 
легше вчитися, ніж вам. Тоді біль-
ше думали: проектуємо та будує-
мо. Наприклад, цех. І думали: як 
розмістити станки, як отримати 
продукцію, якої якості, як її реа-
лізувати. Сьогодні треба думати 
не тільки про проектні та технічні 
завдання, а ще розробляти окремо 
відповідні умови праці для робо-
чих, враховувати, які екологічні 
процеси відбуваються навколо ви-
робництва. Багато проблем, які іс-
нують зараз в природі – це плоди 
діяльності рук людських. І ми, як 
будівельники, повинні розуміти, 
що людина перш за все, і робити 
все для її здоров’я. 

Вас в академії навчать прийма-
ти правильні рішення, створювати 
стратегічні проекти. І для цього в 
академії є добре розвинена основа 
і база. Отримайте звичайно гарні 
знання, але не забувайте, що жит-
тя не може бути тільки роботою 
чи навчанням.

Треба у студентську добу добре 
відгуляти, потанцювати, з’їздити 
кудись, набратися нових вражень. 
Не забувайте, що ви живете в мі-
сті Дніпро, ви – його майбутнє, ви 
його будете будувати і розвивати. 
Творіть і будьте сміливими. Я вас 
вітаю. Хай живе місто Дніпро».

Після урочистої частини пер-
шокурсники отримали інформа-
цію про своє майбутнє навчання у 
бесіді з деканами своїх факульте-
тів Т. Д. Нікіфоровою і А. О. Пе-
тренком.

Того ж дня відбулася ще одна 
зустріч першокурсників. Тепер 
вже трьох факультетів: архітек-
турного, економічного і інформа-
ційних технологій та механічної 
інженерії.

Після вітальної промови ректо-
ра, професора М. В. Савицького 
(див. стор. 1), ведучий – проректор 
С. В. Іванцов – 
надав слово по-
чесному гостю, 
в и п у с к н и к у 
ПДАБА, заслу-
женому архі-
тектору України 
І. В. Богданову. 

Ігор Валентинович почав розмо-
ву з першокурсниками з невелич-
кого історичного екскурсу. Розпо-
вів про видатних архітекторах, які 
працювали ДІБІ – ПДАБА. Пер-
шим з них був відомий архітектор 
Г. Л. Швецько-Вінецький. Це він є 
автором першого і тоді в 1930 році 
єдиного навчального корпусу  
Дніпропетровського інженерно-бу-
дівельного інституту. Будівля була 
оригінальною і на плані мала кра-
сиву елегантну форму величезно-
го літака. Сьогодні його назива-
ють «старим корпусом». Саме  
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в цьому корпусі Г. Л. Швець-
ко-Вінецький багато років пра-
цював викладачем і деякий час  
очолював кафедру архітектури. 

Естафету Г. Л. Швецько-Ві-
нецького підхопив його 
учень, архітектор О. Б. Пе-
тров. Саме він став автором 
проекту нового висотного 
корпусу академії. Тут він 
доклав багато зусиль для 
відкриття архітектурного 
факультету, який успішно 
працює і сьогодні. Олег Бо-
рисович виховав велику кількість 
фахівців, які сьогодні працюють в 
нашому місті і по всій країні. 

«Мені теж поталанило, тому що 
керівником мого дипломного про-
екту був Олег Борисович Петров. 
Ще хочеться розповісти про іншо-
го нашого випускника – це Юрій 
Білоконь, відома людина в Україні. 
Він є співавтором генеральної схе-
ми планування території України. 
Ця схема була прийнята і сьогодні 
є головним документом щодо пла-
нування території нашої держави». 

Третім героєм екскурсу І. В. Бог-
данова був його однокурсник, відо-
мий архітектор Олександр Доль-
ник. Про нього доповідач розповів 
докладно: «Олександр Дольник по-
будував багато знакових об’єктів в 
нашому місті. Це був дійсно трудо-
голік, людина яка працювала і була 
дуже вимоглива до себе. Результат 

ми бачимо на вулицях, об’єкти,  
які складають золотий фонд нашого 
міста і це сподіваюся надовго. 

Всім архітекторам відома фраза 
про тих, хто стоїть на плечах попе-

редніх... Цій фразі вже багато сто-
літь і вона символізує те, що люди-
на, яка працює на основі хорошої 
освіти, на основі робіт, які зробили 
його попередники, вона, безумов-
но, досягне більшого, ніж та люди-
на, яка починає з чистого аркуша. 
Я хочу сказати, що ця метафора 
дуже підходить до нашої роботи з 
вами. Бо дійсно академія має хо-
роший і глибокий багаж науковий, 
творчий, такий, який може дати 
тільки співпраця з людьми, які мо-
жуть сказати «Роби як я» і навчити 
цьому. Наша робота – будівництво, 
проектування – це дійсно робота 
командна. І  навчитися цій роботі в 
стінах академії – це дуже важливо, 
бо командна робота буде основою 
того, що результат вашої роботи 
стане дійсно реалізованим, а не за-
лишиться віртуальним проектом, 
як раніше називали на папері. І тут 

архітектор, будівельник, механік, 
економіст – це дуже важливі скла-
дові всього процесу будівництва. І, 
на мій погляд, починати цю роботу 
з уміння взаємодії, розуміння по-

дальшої можливості кожної 
професії це дуже важливо і 
ті основи, знання цих суміж-
них професій це дуже важ-
лива частина для подальшої 
якісної організації всієї ко-
мандної роботи. Взагалі нам 
всім поталанило, що наше 
життя було зв’язане з цією 

академією. Я вважаю, що у вас є 
можливість отримати якісну освіту. 
Все залежить від вас, вашого відно-
шення до цього, вашої наполегливої 
праці. Я хочу побажати вам успіхів 
у навчанні і творчої наснаги». 

На обох зустрічах студент 4 кур-
су О. Кононенко і студентка О. Шти-
рбу розповіли про яскраві моменти 
свого життя, про виконання прак-
тичних завдань, про можливість 
міжнародних студентських подоро-
жей, які приносять незабутні вра-
ження. Друга Зустріч-Знайомство 
закінчилася співбесідою першо-
курсників про майбутнє навчання 
з деканами: економічного факуль-
тету П. А. Фісуненком, архітектур-
ного факультету О. В. Челноковим 
факультету інформаційних тех-
нологій та механічної інженерії 
І. А. Тютєрєвим.

Інформація газети

Швецько-Вінецький О. Б. Петров О. Т. Дольник

Вересень – місяць особливий в 
академічному житті. З одного боку, 
на вересневому засіданні Вченої 
ради розглядалися питання про 
виконання планів трудового ко-
лективу в І семестрі 2020 – 2021 
навчального року (див. доповідь 
ректора М. В. Савицького на сайті 
академії). Окрім того намічалися 
плани на майбутнє в ІІ-му семестрі. 
А також підводилися підсумки ро-
боти приймальної комісії. Як по-
відомив у своїй доповіді ректор 
М. В. Савицький, в цілому всі на-
мічені плани в І семестрі навчаль-
ного року були виконані, а робота 

приймальної комісії показала хо-
роші результати прийому студентів 
на І курс. На сьогоднішній день за-
гін наших першокурсників попов-
нився 447 особами, а взагалі сту-
дентський загін ПДАБА нараховує 
майже 3500 студентів. Виходячи з 
цих відомостей, цілком зрозуміле 
обговорення делегатів конференції 
трудового колективу питання про 
можливість об’єднання академії із 
іншими вишами міста. 

В обговоренні цього питан-
ня взяли участь ректор академії 
професор М. В. Савицький, де-
кан будівельного факультету, про-

фесор Т. Д. Нікіфорова, завідувач 
кафедри автомобільних доріг, ге-
одезії та землеустрою, професор 
Ю. О. Кірічек, завідувач кафедри 
безпеки життєдіяльності, професор 
А. С. Бєліков, завідувач кафедри 
українознавства, документознав-
ства та інформаційної діяльності, 
професор Г. П. Євсєєва, студент 
4-го курсу будівельного факульте-
ту В. О. Кононенко. Які визначили, 
що за багаторічну історію існуван-
ня (з 1930 року) в академії склалася 
чітка комплексна система навчан-
ня, яка кожного року доповнюється 
новими науковими, методичними 

РИТМ, ПУЛЬС АКАДЕМІЧНОГО ЖИТТЯ
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ЮБИЛЕЙ ПГАСА (ДИСИ) – 80!
(от выпускников 1973 года)

Что в нашей жизни нам всего дороже?!
Что хочется надолго, навсегда?!
За что полезешь вон из кожи?!
На что не жаль потратить и года?!
Конечно, ДИСИ – сказка, «альма-матер»,
Твои «знай!», «успевай!», учителя!
Вечерники – двужильные ребята:
Шесть лет, ни-ни, и пары прогулять.
Потом мы – инженеры, знанья в дело,
Даешь скорей: «Америку догнать!»
Вина не в нас, что все перегорело,
И надолго пришлось уже отстать.

Сегодня юные спешат студенты, –
Глобализация: «Даешь прогресс!»
Магистры, не теряйте «ленты»,
Все модули – то лучший перевес!
Совет примите, будущее наше,
По жизни много видевшего друга:
Дела все ваши станут краше,
Когда не прекратите «пэрты плуга!»
Суть юбилея – мощь и дух традиций,
Ведь ДИСИ – мировой теперь атлет;
И, радостью подсвеченные лица,
Вперед! У ПГАСА будет и сто лет! 

Владимир Шабатько

здобутками і порушення цієї чіткої 
структури може призвести до вели-
ких недоліків і руйнувань.

За підсумками цього обговорен-
ня було вирішено: 1. Керуючись 
статтями 38, 39, 40, 43, 44 Консти-
туції України, законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про науково-технічну діяльність», 
статтею 59 Господарського кодексу 
України, статтями 106 п.1. та 107 
Цивільного кодексу України, Ста-
тутом ПДАБА, враховуючи компе-
тентні та переконливі точки зору, 
які висловлено на зборах, з метою 

збереження наявних трудових, фі-
нансових і матеріальних ресурсів 
та студентського контингенту, вра-
ховуючи прогнозовану мережу за-
кладів вищої освіти в регіоні, тру-
довий колектив Придніпровської 
державної академії будівництва та 
архітектури. 2. Вважати недоціль-
ним будь-яке об’єднання з іншими 
вишами нашого міста та регіону. 
3. Доручити керівництву Академії 
та голові профспілкового комітету 
ПДАБА підготувати звернення до 
Міністерства освіти та науки Укра-
їни про недоцільність і небажання 

колективу Академії щодо об’єднан-
ня з іншими вишами нашого міста 
і регіону, та проінформувати про 
рішення трудового колективу від-
повідні органи міського й обласно-
го рівня, трудові колективи вишів 
міста. 4. Залишити, відповідно до 
чинного законодавства, за колекти-
вом Академії право публічно (мі-
тинги, виступи в ЗМІ та в соціаль-
них мережах) відстоювати інтереси 
колективу Академії щодо протисто-
яння об’єднанню з іншими вишами 
нашого міста та регіону. Рішення 
було прийнято одноголосно.

Виступають делегати конференції трудового колективу, професори: М. В. Савицький, Т. Д. Нікіфорова, 
Ю. О. Кірічек, Г. П. Євсєєва, А. С. Бєліков; доцент О. В. Дзюбан

НАЗУСТРІЧ  ЮВІЛЕЮ.  ЗГАДУЙТЕ,  ПИШІТЬ,  НАДСИЛАЙТЕ!
Шановні колеги! Редакція га-

зети нагадує, що в академії готу-
ється книга, присвячена 90-річ-
чю з дня заснування нашого 
вишу. У травні 2020 року ректор 
М. В. Савицький звернувся до 
всіх співробітників з проханням 
взяти участь у підготовці книги 
мемуарів про своє життя в ака-
демії. Тематика спогадів віль-
на: мої вчителі, мої студентські 
роки, мої перші кроки виклада-
ча, науковця і т. п. Обсяг 3 – 4 
сторінки А4 формату. Сьогодні 
на сайті академії вже опубліко-
вана ціла низка таких спогадів. 
Ювілейний оргкомітет дякує 
професорам М. В. Савицькому, 
В. І. Большакову, Є. А. Єгоро-
ву, Н. М. Єршовій, І. В. Попо-
виченко, В. Л. Красовському, 
Л. А. Хмарі, Г. П. Євсєєвій; до-
центам П. А. Фісуненку, І. Ф. Ог-
данському, М. А. Моторному, 
О. П. Мартиш, В. В. Білополо-
му, В. В. Воробйову; старшому 

викладачу С. І. Подолинному, 
лаборанту Н. В. Варламовій; ке-
рівнику психологічної служби 
М. Г. Складановській; директору 
музею історії академії О. В. Гич-
ці за їхню оперативність, за щиру 
любов до нашого вишу, до своїх 
колег та вчителів. Всі ці почуття 
відбилися в їхніх спогадах, з яки-
ми сьогодні можна ознайомитися 
на сайті академії.

Підготовка видання продов-
жується. Редакція газети зби-
рає матеріали про випускників 
вишу різних років. Вже маємо 
спогади випускників 1939 року, 
а також чекаємо на Ваші спога-
ди або Ваших друзів, випускни-
ків-однокашників за адресою:  
      mb.pdaba@gmail.com

Згадуйте! Пишіть! Надсилай-
те і Вам обов’язково зарахується! 
У майбутній книзі плануються не 
тільки розділи спогадів, а також 
розділи поетичної та художньої 
творчості, як було в минулому.


