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З історії питання
Перший ювілей – 50-річчя з дня заснуван-

ня наш вуз відмітив восени 1980 року. Він 
показав, що ДІБІ був одним з провідних вузів 
країни, що його випускники працювали на 
багатьох будовах нашої країни. Працювали 
добре і славили свою альма-матер. А один з 
перших випускників інституту С. Сеньков-
ський присвятив чудовій даті свій вірш: 

ЗДОЛАЄМО КАРАНТИН І ДРУЖНО ЗУСТРІНЕМО ЮВІЛЕЙ
А к а д е -

мічне життя 
в жовтні було 
зосередже-
не на двох 
в и м і р а х . 
Перше – це 
організація 

та проведення навчального 
процесу онлайн. Ця сучасна 
форма навчання, продиктована 
умовами карантину, в цілому 
сприймається як викладачами, 
так і студентами добре. А от 
питання в присутності кілько-
сті на заняттях студентів зали-
шається відкритим.

Шановні студенти! Часи, в 
які ми живемо, складні, але од-
ночасно вони спонукають нас 
до пошуків, до експериментів 
і, як сподіваються ваші викла-
дачі, до цікавої спільної роботи 
в команді.

Саме успішні заняття сьо-
годні дадуть нам численні зміс-
товні, оригінальні студентські 
проекти для участі в різнопла-
нових конкурсах, олімпіадах, і, 
мабуть, стануть основою бака-
лаврських та магістерських ро-
біт. Легкокрилий птах принесе 
у ваш комп’ютер фантастично 
красиві високопрофесійні над-
бання. Кожний час диктує, ви-
магає, але для тих, хто наполег-
ливо працює, приносить удачу, 

допомагає здійснити мрію. 
Тому викладацький склад ака-
демії вірить, що у рік 90-річчя 
з дня заснування нашого вишу 
студенти гідно продовжать 
естафету досягнень ДІБІ –  
ПДАБА.

Другий вимір нашого жов-
тневого сьогодення – це під-
готовка до ювілею, що при-
свячується 90-річчю з дня 
заснування академії. Ректор 
М. В. Савицький 20 жовтня 
провів нараду з членами юві-
лейного комітету, на якій пові-
домив, що, незважаючи на всі 
карантинні негаразди, ювілей-
не свято відбудеться 27 листо-
пада. А підготовка до нього 
триває вже багато часу. І буде 
в нашій ювілейній програ-
мі низка численних яскравих  
сторінок. 

Про наші традиції, сьогод-
нішні здобутки, майбутні пла-
ни розповість новий фільм, 
знятий за участю багатьох 
ювілярів. Святковий випуск 
газети «Молодий будівельник» 
та нова книга «ДБІ – ДІБІ –  
ПДАБА» опублікують досить 
невідомі архівні матеріали, а 
також спогади випускників і 
співробітників академії. А ве-
селий настрій, радісні почуття 
і віру, що ПДАБА і її випус-
кники будуть розбудовувати 

Рожден дыханьем первой пятилетки,
Крещенный в вспышках сварочных огней, 
Достиг ты полувековой отметки.
Мы празднуем твой славный юбилей!
То были годы трудовых сражений, 
Энтузиазма юношеских лет.
Начало смелых творческих свершений, – 
Начало славных будущих побед.
Твой курс познанья непрерывен, стоек – 
Путь на подъем строительных наук.
Страна освещена огнями строек, 
Зажженных от огнива наших рук.
Труд созиданья красочен, огромен.
В постройках века – труд твоих птенцов.
Он воплощен в расплаве мощных домен, 
В жилых ансамблях, в музыке дворцов.
Пред юбиляром преклоним колени.
Будь головным, всегда дерзай смелей. 
Пусть дети внуков наших поколений 
Отметят твой столетний юбилей.
И знамя знаний как несешь сначала,
Так до вершин прогресса донеси.
Хочу, чтоб вечно гордостью звучало 
Как символ творчества в стране – ДИСИ!

нашу країну, множити її красу і надійність 
ще багато багато років, подарує наш ювілей 
всім членам дружнього колективу.

* * *
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ВИХОВНА  РОБОТА  ПДАБА
27 жовтня на 

засіданні Вченої 
ради проректор з 
науково-педаго-
гічної, кадрової 
та виховної робо-
ти С. В. Іванцов 

виступив з доповіддю про виховну 
роботу в академії у навчальному 
році 2019 – 2020. Доповідач відмі-
тив, що на протязі багатьох років в 
нашому вузі склалася чітка система 
виховної роботи, заходи якої тра-
диційно виконуються численними 
структурами, змістом роботи яких і 
є виховання майбутніх фахівців бу-
дівельної справи.

Продовжуючи, доповідач відмі-
тив, що існуюча система працює і 
в цілому з поставленими задачами 
справляється. Але хотілося б біль-
шої ініціативи з боку всіх учасників  
виховного процесу. Далі С. В. Іван-
цов зупинився на конкретних не-
доліках виховної роботи. Окремі 
куратори не завжди сумлінно пра-
цюють, відносяться до виховних 
заходів формально і замість того, 
щоб розглядати конкретні питан-
ня виховної роботи під час вихов-
них годин зустрічаються з групою 
для того, щоб з’ясувати результати 
успішності та відвідування лек-
цій студентами. Як вважає Сергій 
Вікторович, такі заходи і «вихов-
ною роботою не назвеш». Продов-
жуючи тему недоліків, проректор 
С. В. Іванцов відмітив, що і декана-
ти, а конкретно заступники декана з 
виховної роботи, частіше за все теж 
відносяться до своєї роботи досить 
формально, фіксуючи тільки те, що 
години пройшли, не аналізуючи їх 
змісту. Формалізм спостерігається і 
далі на рівні кафедр і навчального 
відділу, де звіти про виховну роботу 
не аналізуються, а тільки фіксуєть-
ся їхня наявність».

Далі Сергій Вікторович від-
мітив, що виховання – це процес 
творчий і, як правило, робиться ен-
тузіастами, людьми самовідданими 
цій справі. Хотілось би, щоб і у нас 

було побільше таких людей у на-
вчально-виховному процесі. Щоб 
поліпшити цю роботу, яка сьогод-
ні ускладнюються ще і обставина-
ми пандемії, карантину з приводу 
COVID-19, в академії вже впрова-
джуються деякі заходи виховної 
роботи у формі онлайн. І ця робота 
повинна продовжувати. Ще допові-
дач звернувся з проханням до Рад 
факультетів, щоб його запрошувати 
на ті засідання, де будуть слухатися 
питання про стан виховної роботи. 

Поряд з вказаними недоліками у 
виховній роботі в цьому навчально-
му році була проведена ціла низка 
цікавих, різнопланових заходів, на 
яких порушувалися актуальні теми, 
як сьогодення, так і історії нашої 
країни. Як приклад, є традиційні 
засідання в рамках концерт-сту-
дії «Єднаймося». Так, цікаво,  

змістовно були відзначені День за-
хисника України та 206 річниця від 
Дня народження Т. Г. Шевченка. 
Продовжує свою інтенсивну ро-
боту дискусійний гурток кафедри  
УДтаІД (зав. каф. Г. П. Євсєєва) 
«Простір слова». Тут проходять за-
сідання, на яких порушуються різні 
теми з приводу історичних подій та 
життя видатних особистостей. Се-
ред них треба відзначити засідан-
нями на тему: «Пантелеймон Ку-
ліш – знакова постать українського 
інтелектуального світу»; «Олек-
сандр Довженко – один з кращих 
представників українського мисте-
цтва». Окремо треба відмітити за-
сідання з традиційною тематикою 
«Українська культура: вчора, сьо-
годні, завжди».

Кафедра філософії (зав. В. В. Бі-
лополий) в свою чергу студент-
ською конференцією нагадала про 
«жнива скорботи» до сумної річни-
ці Голодомору України та ін. У всіх 

цих заходах студенти були не тільки 
слухачами, а і активними учасника-
ми: готували стенди, виступали з 
доповідями.

Постійно ведеться виховна робо-
та співробітниками нашої бібліоте-
ки (директор Н. А. Дорофєєва). Тут 
відстежуються всі пам’ятні дати на-
шої історії. А також завжди цікави-
ми є засідання літературного клубу 
«Джерело» (керівник С. І. Данчен-
ко), які проходять на високому ху-
дожньому рівні. 

Активну участь у виховній ро-
боті брала і психологічна служба 
академії (керівник М. Г. Складанов-
ська). В минулому навчальному році 
проводився пілотний проект пси-
хологічного супроводження адап-
тації студентів І курсу факультету  
ІТтаМІ. Це були семінари кураторів 
груп І курсу за різноплановими по-
радами психолога, а також інтерак-
тивними бесідами психолога про 
здоровий спосіб життя, психоло-
гічне здоров’я особистості, антист-
ресові заходи. На жаль, цей проект 
підтримали та брали у ньому участь 
тільки два куратори: Ю. І. Коно-
валенко (АТ-19) та І. М. Мацевич 
(БМО-19) з групами, які виказали 
зацікавленість цими формами ро-
боти. Психологічна служба і надалі 
буде продовжувати практику щомі-
сячних семінарів кураторів. І хоті-
лось би в подальшому активізувати 
роботу психологічної служби, акти-
візувати в роботі безпосередньо зі 
студентами.

А сьогодні психологічна служба 
вже встановила дистанційний зв’я-
зок з кожним куратором груп І кур-
су, розмістила на сайті на сторінці 
психологічної служби інформацій-
но-просвітницькі матеріали. Також 
планується внести деякі формати  
виховної роботи на сайт академії на 
сторінки кафедр суспільних наук.

Незважаючи на тимчасові каран-
тинні труднощі, сподіваємося і че-
каємо на цікаві пропозиції, проекти 
кожного студента, викладача і спів-
робітника академії.
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Другим питан-
ням, що розгляда-
лося на засідан-
ні Вченої ради 
27 жовтня, була 
робота академії з 
іноземними сту-

дентами. Про цю діяльність акаде-
мії розповів начальник Центру по 
роботі з іноземними студентами 
М. А. Спільник. Зокрема Михайло 
Анатолійович зупинився на такому. 
Прийом іноземних громадян до 
Придніпровської державної ака-
демії будівництва та архітектури 
здійснювався відповідно до вимог 
прийому до вищих навчальних за-
кладів України у 2020 році, здійс-
нювався за освітньо-кваліфікацій-
ними рівнями бакалавра та магістра 
та ліцензійного обсягу ПДАБА, за-
твердженого МОН України.

Діяльність Центру по робо-
ті з іноземними студентами має 
комплексний характер та успішно 
здійснюється протягом навчаль-
ного року: взаємодію з диплома-
тичними установами України за 
кордоном; організаційні заходи з 
Посольствами держав на терито-
рії України і Російської Федерації: 
питання набору студентів, допо-
мога та контроль продовженню 
національних паспортів іноземних 
студентів, підготовка документів 
для оформлення посвідки на тим-
часове проживання; організація та 
постійна підтримка контактів з ви-
пускниками академії за кордоном.

У 2020 році академія тісно 
співпрацює з дипломатичними 
представництвами 9-ти держав. 
З метою збільшення континген-
ту іноземних студентів, академія 
на даний час укладає договори з 
юридичними особами, що мають 
дозвіл з набору іноземців на нав-
чання в Україні і проводять ре-
кламно-профорієнтаційну роботу. 
Система набору на навчання забез-
печує щорічний прийом іноземців 
на основні факультети: архітектур-
ний і будівельний. У 2019 році на 

перший курс було прийнято 49 іно-
земних студентів, а у 2020 р. – 47. 
Кількість іноземних студентів 
повного курсу навчання складало 
у 2019 році 149 осіб, а у 2020 р. – 
146. Також у 2020 – 2021 н. р. два 
іноземних студенти заочної форми 
навчання навчаються на ННІІОТ у 
ПДАБА.

У 2020 – 2021 н. р. продовжує 
навчання у аспірантурі громадя-
нин Іраку Халаф Ібрагім Зайдан. 
Науковий керівник – професор 
М. В. Савицький. 

У 2019 – 2020 н. р. академія 
успішно підготувала випускни-
ків-іноземців: 19 іноземних сту-
дентів успішно склали державний 
іспит і отримали диплом бакалав-
ра; 3 іноземних студента успішно 
склали державний іспит, захисти-
ли магістерські дипломи і отримав 
диплом магістра; 43 іноземця от-
римали свідоцтва про закінчення 
підготовчого відділення.

Центр співпрацює з багать-
ма фірмами, які надають по-
слуги з набору іноземних сту-
дентів: ТОВ «Нест Академія»; 
Приватне підприємство «Адван-
та»; ТОВ «Дніпро Міжнародний 
центр освіти»; ТОВ «Анталі-
я-плюс»; Приватне підприємство 
«Українсько-туркменський освіт-
ній центр «Еркін»; ТОВ «Освіта»; 
ТОВ «Степап»; ПП «Шамс»; «Live 
Service International» (Марокко, 
Касабланка); Фізична особа-під-
приємець Мазан Катерина Вале-
ріївна; «International World Student 
Service Center (Марокко, Касаблан-
ка); ТОВ «Світ освіти».

Центр організовує в’їзд кожно-
го іноземного студента персональ-
но, здійснює підготовку та вида-
чу запрошень на навчання, візову 
підтримку, контроль за в’їздом в 
Україну. На кожного іноземного 
студента після зарахування у від-
ділі формується особова справа та 
облікова картка ГУ ДМС України, 
пакет документів на реєстрацію, 
здійснюються паспортно-візові 
послуги, укладається контракт на 
навчання і виконується перевірка 
своєчасності плати, видача щоріч-
них сертифікатів французькою та 
англійською мовами.

Центр також несе відповідаль-
ність за своєчасне оформлення 
документів на право перебування 
іноземців в Україні, за перебуван-
ням та переміщенням на території 
країни, а також за своєчасним ви-
їздом за її межі у разі закінчення 
навчання або відрахування з будь-
яких причин. Студентам доводять-
ся основні вимоги законодавства 
щодо перебування іноземців в 
Україні, їх права та обов’язки. 

Центром здійснюється підго-
товка щорічних звітів до органів 
управління та влади на регіональ-
ному та центральному рівнях. 

Спільно з деканатами академії 
Центр забезпечує контроль за нав-
чанням іноземних студентів. 

Довузівська підготовка інозем-
них громадян в академії здійсню-
ється підготовчим відділенням 
Навчально-наукового інституту 
інноваційних та освітніх техноло-
гій. У 2019 р. кількість слухачів 
підготовчого відділення складала 
18 осіб, а у 2020 – 17.

Після закінчення навчання слу-
хачі отримують «Свідоцтва» про 
закінчення навчання і мають мож-
ливість далі продовжити навчання 
за обраною спеціальністю.

Окрім забезпечення навчального 
процесу академія постійно прово-
дить заходи щодо створення сучас-
ної інфраструктури для перебуван-
ня іноземців в нашому виші. 

ПРО РОБОТУ АКАДЕМІЇ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ (2019 – 2020 н. р.)
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Важливим фактором у підготов-
ці висококваліфікованих фахівців є 
процес проходження різних видів 
виробничих практик на діючих під-
приємствах відповідного спеціаль-
ності профілю. Це дає можливість 
ознайомитися студентам із струк-
турою підприємства, організацією 
виробничого процесу, сучасним 
технологічним обладнанням для 
випуску продукції.

На жаль, на даний час важко 
знайти підприємства та організації, 
які ідуть на зустріч співробітництву 
в цьому напрямі. Але є і винятки. 
Так, на протязі останніх років між 
факультетом комп’ютерних тех-
нологій та механічної інженерії, 

к а ф е д р о ю 
будівельних 
та дорожніх 
машин скла-
лися тісні 
відносини з 
компанією 
«Аксор Ін-
дастрі». Це 
міжнародна 

компанія, яка динамічно розвива-
ється та пройшла великий шлях 
від дистриб’ютора до виробника 
зі світовим ім’ям. Сьогодні в акти-
ві компанії – власне підприємство 
по виробництву віконно-дверної 

фурнітури, яке розташоване в місті 
Дніпро. Підприємство «Аксор Інда-
стрі» представляє собою виробни-
чий комплекс повного циклу № 1 в 
Україні і один з найбільших заводів 
на території Східної Європи в даній 
галузі. У команду «Аксор Індастрі» 
входять талановиті конструктори, 
технологічно орієнтовані вироб-
ничники, експерти із супроводу 
продукту і фахівці з системних  
продажів.

«Аксор Індастрі» надає свою тех-
нологічну базу для проходження ви-
робничих практик. Щорічно студен-
ти 3 курсу спеціальності «Галузеве 
машинобудування» влаштовуються 
на роботу та проходять виробничу 
практику на підприємстві «Аксор 
Індастрі». Вони ознайомлюються 
з сучасними технологічними про-
цесами по виготовленню продукції 
такими як заготівельними, штампу-
вальними, ливарними, процесами 
гальванічного покриття, складаль-
ними, в яких задіяне сучасне облад-
нання кращих світових виробників. 
Всі процеси на підприємстві макси-
мально автоматизовані, організова-
ні з врахуванням вимог до безпеки 
виробничого процесу та навколиш-
нього середовища.

Окрім цього компанія «Аксор Ін-
дастрі» кожного семестру виділяє 

іменні стипендії для студентів, які 
успішно навчаються, а також для 
студентів, які потребують соціаль-
ної підтримки.

Фахівці підприємства беруть 
участь в обговоренні та коригуван-
ні освітньо-професійних програм 
підготовки бакалаврів і магістрів, 
зустрічаються в якості роботодав-
ців з членами акредитаційної комі-
сії. Все це сприяло отриманню лі-
цензії на освітню діяльність.

Колектив каф. БДМ вдячний 
Генеральному директору компанії 
«Аксор Індастрі» Йилмаз Осману 
за спонсорську допомогу з наго-
ди 90-річчя заснування ПДАБА в 
оснащенні оргтехнікою мультиме-
дійної аудиторії для навчання сту-
дентів, в тому числі дистанційного.

Колектив факультету та кафедри 
впевнений у подальшому розвитку 
плідних відносин з компанією «Ак-
сор Індастрі».

О. І. Голубченко, 
к. т. н., доцент, зав. каф. БДМ

СПІВРОБІТНИЦТВО ПДАБА З КОМПАНІЄЮ «АКСОР ІНДАСТРІ»

Були підготовлені та видані 
такі видання: «Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури – 75 років»; Дніпро-
петровський інженерно-будівель-

ний інститут – Придніпровська 
державна академія будівництва та 
архітектури – 80 років»; «Подорож 
крізь століття (1930 – 2015): збір-
ник нарисів історії кафедр академії; 

«Придніпровська державна акаде-
мія будівництва та архітектури: до 
100-річчя вищої будівельної освіти 
(Катеринослав, 1916 – Дніпропе-
тровськ – Дніпро, 2016)».

З ІСТОРІЇ  СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЇВ НАШОГО ВИШУ


