
ІСТОРІЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Слід зазначити, що в нашій академії Рада молодих вчених має глибокі коріння і перша 

була заснована ще наприкінці 60-х років XX сторіччя за сприяння комсомольських 

організацій. В різні роки головами цієї організації нашої академії були: проректор з 

наукової роботи, д.т.н., проф. Савицький М. В., директор інституту безперервної фахової 

освіти, к.т.н., проф. Мелашич В. В., заст. зав. каф. технології будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій, к.т.н., проф. Глущенко В. М. та ін. А ректор академії, д.т.н., 

проф. Большаков В. І. очолював і обласну Раду молодих вчених з 1975 до 1980 р. до 

від’їзду до Великобританії на 10 місячне стажування в Манчестері. Як зазначає 

Володимир Іванович, в той час це була кузня з підготовки висококваліфікованих кадрів 

наукової сфери, практично всі представники обласної Ради захистили докторські 

дисертації та зайняли високі посади в своїх ВНЗ. 

Новітня історія Ради молодих вчених Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури (далі Рада) розпочинається з початком XXI століття в 2000 році, коли за 

ініціативи молодих викладачів та при підтримці керівництва академії вона була створена 

як орган громадського самоврядування молодих науковців. Мета, яка при цьому 

ставилася – це сконсолідувати молодих вчених та створити ефективну комунікативну 

платформу, де б молоді науковці мали змогу обмінюватися взаємокорисною інформацією, 

отримувати кваліфіковану консультацію керівного складу Ради академії та розвивати свій 

науковий потенціал. 

А першим головою Ради в наш час був обраний тоді ще 

асистент каф. опалення, вентиляції та якості повітряного середовища, а наразі проректор з 

наукової роботи ДВНЗ ПДАБА, професор каф. будівельної механіки та опору матеріалів, 

доктор техн. наук, неодноразовий переможець багатьох міжнародних конкурсів, відомий 

вчений в галузі механіки композитних матеріалів та конструкцій Данішевський 

Владислав Валентинович. Він сформував структуру організації та розробив перше 

Положення про роботу Ради молодих вчених ПДАБА. В 2000 році при створенні Ради 

молодих вчених Дніпропетровської області увійшов до її складу, зміцнюючи міжвузівські 

контакти молодих учених нашої академії. Проте головував Владислав Валентинович 

недовго адже в 2001 році він отримав стипендію Фонду ім. Гумбольдта та виїхав до 

Німеччини на наукове стажування в Інституті загальної механіки Технічного університету 

м. Ахен (IAM RWTH). Тимчасово виконуючим обов’язки голови Ради був призначений 

асистент каф. металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій, к.т.н. Давидов Ігор 

Ігорович.  



В 2003 році Раду очолила Нікіфорова Тетяна Дмитрівна – 

кандидат техн. наук, доцент каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, а зараз 

завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор техн.наук, професор. 

Головні напрямки її роботи на цій посаді: залучення талановитих студентів до науково-

дослідної роботи шляхом організації науково-технічних конференцій, семінарів та 

олімпіад серед студентів при участі молодих учених академії; розгалуження структури 

організації та введення до її складу представників всіх факультетів академії задля 

інтенсифікації роботи Ради та згуртованості молоді; підвищення професіоналізму 

молодих вчених шляхом проведення разом із провідними вченими лекцій з методології 

наукових досліджень у викладанні сучасних наукових теорій та методів поза навчальними 

планами. Тетяною Дмитрівною було започатковано проведення щорічного моніторингу 

кількісного та якісного складу молодих учених академії, створення бази даних про 

інноваційні розробки молодих учених та їх досягнення в науці (здобуття академічних 

стипендій, вітчизняних і міжнародних грантів, тощо). ЇЇ помічниками в здійсненні цієї 

роботи були представники факультетів у складі Ради, а саме: Бородін М. О., Косячевська 

С. М., Папірник Р. Б., Шаломов В. В., Запорожець О. В., Пестрикова Г. Г., Лаухін Д. В. 

В 2006 році головою Ради став тоді ще доцент, кандидат техн. 

наук, а зараз доктор техн. наук, проф., завідувач кафедрою матеріалознавства та обробки 

матеріалів Лаухін Дмитро В’ячеславович. Найважливішим його внеском в розвиток 

наукової діяльності молодих учених академії та багатьох інших вищих навчальних 

закладів стало організація та проведення в якості вченого секретаря щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Стародубовські читання» та щомісячного 

Міжрегіонального семінару «Проблеми сучасного матеріалознавства». 



З 2007 по 2010 рр. Раду очолював Бекетов Олександр 

Вадимович – кандидат техн. наук, доцент кафедри матеріалознавства та обробки 

матеріалів, а наразі докторант цієї ж кафедри. Він єдиний на цей час організував виїзне 

засідання представників обласної Ради молодих вчених Дніпропетровська до стін нашої 

академії, а саме до її музею та ознайомив учених інших ВНЗ з історією та науковими 

надбаннями ПДАБА. 

В 2010 році посаду голови Ради зайняла Шевченко Тетяна 

Юріївна – кандидат техн. наук, старший науковий співробітник, доцент каф. 

залізобетонних та кам’яних конструкцій. Вона продовжила справи своїх попередників та 

ввела деякі свої нововведення, крокуючи у ногу із часом. Так, Тетяна Юріївна разом зі 

своїми помічниками з активу організації створила сайт Ради молодих вчених ДВНЗ 

ПДАБА та постійно поповнювала його актуальною та корисною інформацією. Сайт 

містив наступні рубрики: новини; про раду; наукові школи Академії; наші досягнення; дні 

науки; конкурси, стипендії, гранти; конференції; обласна та міська грантова підтримка 

молодих вчених; освітні програми; річні звіти; корисна інформація; фотогалерея; контакти 

та інші. Шляхом проведення анкетування молодих учених академії нею були зібрані 

адреси їх електронних скриньок і вперше розсилання новин про конкурси, стипендії, 

гранти, конференції, семінари та інші наукові заходи для молодих учених здійснювалося 

електронним шляхом. Це дозволило швидко та ефективно ознайомлювати широкий загал 

молодих науковців з актуальною інформацією в галузі науки. При керівництві Шевченко 

Т.Ю. до активу Ради входили: Сопільняк А. М. – кандидат техн. наук, асистент каф. 

залізобетонних та кам’яних конструкцій (секретар Ради); Махінько М. М. – кандидат техн. 

наук, асистент каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій (представник в 



профспілковому комітеті); очолювали факультети: Волчок Д. Л. – кандидат техн. наук, 

доцент каф. будівельної механіки та опору матеріалів (промислове та цивільне 

будівництво); Ішутіна Г. С. – кандидат техн. наук, доцент каф. землевпорядкування, 

будівництва автодоріг та геодезії (будівельний); Ткач Н. О. – кандидат техн. наук, доцент 

каф. екології та охорони навколишнього середовища (екології і безпеки 

життєдіяльності); Турко М. О. – кандидат економ. наук, доцент каф. обліку, економіки і 

управління персоналом підприємства (економічний); Швець І. А. – ст. викладач каф. 

архітектурного проектування та дизайну (архітектурний); Кононов Д. В. – кандидат техн. 

наук, доцент каф. технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а з січня 

2013 року Єлісєєва М. О. – на той час асистент цієї ж кафедри (технології 

життєзабезпечення); Дячук М. В. – кандидат техн. наук, доцент каф. ремонту та 

експлуатації машин, а згодом Петренко Д. І. – пошукач, зав. лабораторією тієї ж кафедри 

(механічний). 

З липня 2013 року по січень 2019 року головою Ради 

є Єлісєєва Марина Олександрівна – кандидат техн. наук, доцент каф. реконструкції та 

управління в будівництві Інституту безперервної фахової освіти. Вона за час своєї роботи 

за допомоги інженера відділу технічної підтримки Балана Сергія Анатолійовича створила 

сторінку Ради на офіційному сайті Академії, де були розміщені основна інформація про 

актив Ради, щорічний моніторинг та освітній проект Ради молодих вчених 

Дніпропетровської області «Школа молодих вчених», посилання на реорганізований сайт 

Ради. Це дозволило ознайомити з основною інформацією про діяльність Ради більш 

широкий загал людей, всіх користувачів сайту Академії, а не лише молодих учених 

Академії. Також нею в 2014 році було розроблене та введене в дію нове Положення про 

Раду молодих вчених ДВНЗ ПДАБА у відповідності із вимогами часу. 

В 2019 р. Єлісєєва М.О., пройшовши конкурсний відбір, була запрошена та перейшла на 

роботу до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. Наразі вона обіймає посаду головного спеціаліста відділу науки, вищої  

освіти та атестаційної експертизи управління науки, вищої та професійно-технічної освіти 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА. 

При керівництві Єлісєєвої М.О. до активу Ради входили: Бабенко Марина Михайлівна - 

заступник голови РМВ, Ішутіна Ганна Сергіївна - представник будівельного факультету, 

Ринкевич Наталія Сергіївна - представник факультету промислового і цивільного 

будівництва, Разумова Ганна Вікторівна - представник економічного факультету, Ткач 

Наталія Олексіївна - представник факультету цивільної інженерії та екології, Слупська Юлія 

Сергіївна - представник механічного факультету, Потапов Олексій Євгенійович - 

представник архітектурного факультету, Кононова Олександра Євгеніївна - секретар РМВ.  



Восени 2015 року членом Ради Потаповим Олексієм Євгенійовичем (представник 

архітектурного факультету) був розроблений логотип ради молодих вчених, який поєднує 

в собі елементи логотипу академії та нові деталі, які тим не менш давно асоціюються з 

нашим ВНЗ. 

 

 
З лютого 2019 року по теперішній час головою Ради є Кононова Олександра Євгеніївна - 

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу.  

З січня 2020 року, у зв’язку з реорганізацією ДВНЗ ПДАБА, Рада молодих вчених 

повністю оновила свій склад.  

Заступником голови Ради молодих вчених було призначено Грузін Наталію Вячеславівну 

– начальника відділу якості освіти, маркетингу та профорієнаційної роботи, асистента 

кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів.  

 

 



В першу чергу, діяльність кожного голови Ради на протязі всього часу її існування була 

направлена на підвищення престижу та авторитету Ради молодих вчених як дієвого 

підрозділу академії з перспективними та активними молодими вченими, який здатний 

сприяти підготовці молодих кваліфікованих кадрів, розвитку та реалізації їх наукового 

потенціалу та представляти інтереси молодих вчених в академії. 

Основні завдання, які Рада виконує зараз є: 

– інформування молодих науковців про різноманітні наукові заходи: всеукраїнські та 

міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги, конкурси на 

здобуття стипендій, грантів та ін.; 

– надання консультативної допомоги молодим ученим в питаннях їх науково-дослідної 

діяльності (оформлення документів на участь в конкурсах, підготовка доповідей на 

семінари та конференції тощо); 

– проведення щорічного моніторингу кількісного та якісного складу молодих вчених 

ДВНЗ ПДАБА для виявлення їх можливостей і наукових здобутків; 

-проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий вчений» ДВНЗ ПДАБА; 

– створення інформаційної бази даних про молодих науковців ДВНЗ ПДАБА, в котрій 

подаються відомості про наукові розробки молодих вчених та їх досягнення в науці; 

– висвітлення інформації щодо роботи Ради у внутрішній газеті ДВНЗ ПДАБА «Молодий 

будівельник»; 

– розвиток зв’язків з радами молодих вчених інших ВНЗ, НДІ України та зарубіжних 

країн для налагодження обміну досвідом в науковій діяльності; 

– представлення інтересів молодих науковців у Вченій раді та науково-технічній 

ДВНЗ ПДАБА; 

– організація та проведення разом з провідними вченими ДВНЗ ПДАБА для молодих 

науковців різноманітних наукових заходів: круглів столів, семінарів, конференцій, 

публічних лекцій та ін.; 

– надання рекомендацій керівництву академії щодо призначення іменних стипендій та 

грошової допомоги кращим молодим ученим академії. 

 

 

Контакти:  

Місцезнаходження 

49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ДВНЗ ПДАБА, 

каб. В-409 (четвертий поверх висотного корпусу) 

каб. 203-А (другий поверх головного корпусу) 

 

Телефони: вн. 3-23; міс. 756-33-23 або 746-07-22 

Електрона адреса: rmv@pgasa.dp.ua  

Голова РМВ: 

Олександра КОНОНОВА +38 (097) 697 25 55 

 oleksandra.kononova@pgasa.dp.ua  

 

Заступник голови РМВ:  

Наталія ГРУЗІН +38 (097) 727 44 76, +38 (099) 410 91 86 

  hruzin.nataliia@pgasa.dp.ua  
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