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НОВІ  ФОРМИ,   НОВІ  УМОВИ
Ми вже освоїли або продовжу-

ємо освоювати різні форми нашо-
го життя в умовах пандемії. 

Сьогодні стає все більш звич-
ною робота в академії в формі 
онлайн. Лекції, практичні занят-
тя, консультації, заліки, іспити, 
захисти дипломів онлайн стали 
нормою. Пішло відчуття новизни 
і незвичайності. Навіть з’явилися 
прихильники переходу на онлайн, 
як постійну форму навчально-
го процесу. Але все-таки таких 
супер прогресивних менше, ніж 
тих, хто, як і раніше вважає, що 
очний процес спілкування «викла-
дач – студент» архінеобхідний і 
ніякі заміни тут неможливі. Тому 
і в наше непросте буття вносимо 
нові поєднання, нові об’єднання. 

Здавалося би, що у виховній 
роботі, де контакти, спілкування 
вихователів та студентів поля-
гають в основі роботи, теж нові 
умови народили нові форми.

Так кафедра українознавства, 
документознавства та інформацій-
ної діяльності – доцент Л. Г. Бо-
гуславська і Студентський клуб – 
художній керівник Л. М. Котова 
вже двічі провели онлайн конкур-
си декламаторів. І навіть запро-
сили до участі учнів підшефної 
школи. Поетичне слово різних  
авторів прозвучало красиво і 
оптимістично, подарувало радість 
спілкування.

А творча група у складі: рад-
ника ректора з інформаційних 
питань В. М. Іншакова, техніка 

відділу ВТЗН Н. О. Скоробагато-
вої та завідувачки Народним му-
зеєм історії академії О. В. Гички 
знайшли своє рішення спілкуван-
ня – створили фільм на базі музею 
вишу, що називається «Наша істо-
рія». Поділили біографію академії 
на десятиліття, зняли дев’ять ча-
стин, у кожній з них О. В. Гичка, 
стоячи біля відповідного стенду, 
розповідає про основні події роз-
витку нашого вишу, що відбува-
лися у тому чи іншому періоді. 
Частини фільму регулярно з’яв-
ляються на офіційному сайті ака-
демії та Facebook. Таким чином, 
історія та сьогодення поєднали-
ся, фільм-екскурсія приходить до 
кожного і викликає велику заці-
кавленість.

Не тільки нові форми було 
знайдено у виховній роботі. Свій 
розвиток поєднання нового і 
традиції з’явився і в навчаль-
но-педагогічному процесі на кафе-
дрі нарисної геометрії та графіки. 

Протягом першого семестру 
викладачі кафедри, працюючи 

онлайн, для освоєння графічних 
дисциплін розробили спеціальні 
бланки, а також складали окремі  
індивідуальні задачі, проводили 
відеопрезентації. Але в процесі 
виконання практичних завдань і 
підготовки альбомів, а потім і під 
час заліків деяким студентам зна-

добилися все-таки очні зустрічі з 
викладачами. І такі зустрічі з до-
триманням всіх епідеміологічних 
норм були проведені. 

Студенти з Марокко, першокур-
сники архітектурного факультету 
груп Арх-20-2, Арх-20-3 під час 
локдауну не виїжджали додому, 
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ВИПУСК МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
28 січня 2021 р. у залі засідань 

Вченої ради ПДАБА відбулися 
урочисті збори випускників еконо-
мічного факультету – магістрів ви-
пуску 2020 року. Герої свята окрім 
магістерських дипломів отримали 
почесні грамоти за успіхи у навчан-
ні, квіти і почули багато теплих слів 
поздоровлення від керівництва еко-
номічного факультету, викладачів, 
рідних та батьків. 

В урочистому зібранні взяв 
участь постійний партнер еконо-
мічного факультету – газета «Все 
про бухгалтерський облік». А ще 
майбутні фахівці отримали серти-
фікати, у яких говориться, що після 

закінчення навчання вони всі ста-
ють дійсними членами Асоціації ви-
пускників економічного факультету.

До численних поз-
доровлень магістрів-ви-
пускників приєднався 
декан економічного 
факультету, к. е. н., до-
цент П. А. Фісуненко. 

Звертаючись до випускників, він 
відзначив: «Історія факультету та 
академії – це історія й ваших успі-
хів та досягнень, це невід’ємна ча-
стина факультетського життя, тому 
що витоки вашої професійності 
формувалися й міцніли в нашому 
академічному просторі». Далі де-

Ст. К. Давиденко (гр. Арх-19-4МН) 
слухає зауваження викл. С. І. Подолинного

а зустрічалися в аудиторії 328а з 
викладачами, доцентом Т. П. Яро-
вою і асистентом С. Ю. Середа. 
Під час консультацій вони отри-
мали вичерпну інформацію щодо 
підготовки і здачі альбомів з на-

рисної геометрії. Члени редакції 
газети «Молодий будівельник» 
побували на цих незапланованих 
консультаціях і сьогодні публіку-
ємо фоторепортаж з місця події. 
Хотілося б особливо підкреслити, 

що спілкування на консультаці-
ях проходили виключно україн-
ською мовою, якою наші іноземні 
студенти добре володіють. Це 
теж одна з сьогоднішніх ознак 
сучасного навчання.

Практичні заняття з нарисної геометрії зі студентами-першокурсниками архітектурного факультету ведуть 
доцент Т. П. Ярова і асистент С. Ю. Середа

Слід зазначити, що поєднання 
онлайн і очних консультацій ви-
користовують і викладачі кафедри 
архітектурного проектування та 
містобудування. У світлій, зруч-
ній, після недавно проведеного 
ремонту студії «Просторового 

моделювання» на четвертому по-
версі свої індивідуальні консуль-
тації отримують студенти-архі-
тектори під час підготовки їхніх 
проектів. Ці численні консуль-
тації проводить старший викла-
дач кафедри С. І. Подолинний.  

Сергій Іванович вважає, що за-
очно навчити архітекторів дуже 
складно. Він, як і багато його ко-
лег, за традиційні форми навчаль-
ного процесу з очним спілкуванням 
викладачів зі студентами.

Інформація та фото редакції

Ф ОТОРЕПОР ТАЖ  З   МІСЦЯ  ПОДІЇ

ЩОДЕННІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ  В СТУДІЇ  ПРОСТОРОВОГО  МОДЕЛЮВАННЯ

Над реставрацією макету Лунної станції ПМЗ натхненно працює 
студентка О. Деллалова (гр. Арх-17-3) 

Сертифікати членів Асоціації  
готові до вручення

Герої свята випускників
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кан згадав про видатних випускни-
ків минулих років, серед яких док-
тори і кандидати наук, директори 
міжнародних корпорацій та інвес-
тиційних фондів, провідні спеці-
алісти бізнесових та виробничих 
структур не тільки України, але й 
ближнього та далекого зарубіжжя. 
Продовжуючи свій виступ, Пав-
ло Анатолійович підкреслив, що 
яскравим прикладом успішності 
економічного факультету ПДАБА є 
те, що сьогодні колишні випускни-
ки приводять навчатися на рідний 
факультет своїх дітей.

Заступник декана з виховної ро-
боти В. А. Бабенко розповіла при-
сутнім, що в 2017 ювілейному для 

економічного факуль-
тету році (25 років з 
дня заснування) було 
утворено Асоціацію 
випускників економіч-
ного факультету, як 

відділення у складі Асоціації ви-
пускників ПДАБА. Основна мета 
новоутвореної Асоціації – збір ін-
формації про наших вихованців, 
їхні успіхи та досягнення, які зба-
гатили досвід економічної наукової 
практики та економічної освіти бу-
дівельної галузі. 

Валентина Андріївна продовжи-
ла: «Ми хочемо здружити всіх ви-
пускників економічного факульте-
ту та мати з вами подальші спільні 

проекти. А про навчання та майбут-
нє спілкування з вами нагадувати-
муть вручені сьогодні Сертифікати.

Зі святом вас, дорогі наші ви-
пускники, з початком вашого но-
вого і тепер вже зовсім дорослого 
життя! Ми пишаємося вами і 
бажаємо успіхів, творчих дороб-
ків, натхнення і наснаги в усьому! 
Скільки б років не минуло, скільки 
б бурхливих подій не наповнило 
ваше життя з того часу, коли ви 
отримали диплом про вищу осві-
ту, ми завжди будемо чекати на 
вас у стінах нашої рідної академії 
і радіти вашим успіхам та досяг-
ненням».    Інформація

економічного ф-ту

Видавнича робота академії ве-
деться планово і постійно. Відо-
браження наукової діяльності у 
2020 році знаходило у чотирьох пе-
ріодичних виданнях академії, з них 
три: «Вісник», «МТОМ», «Еконо-
мічний простір» мають електронну 
та друковану версії, а «Східна Єв-
ропа: економіка, бізнес та управлін-

ня» виходить у елек-
тронній версії. 

Треба відміти-
ти, що утворений у 
1997 році журнал 
«Вісник», як фахове 
наукове видання в га-

лузі технічних наук, будівництва та 
архітектури, мав за своє існування 
(1997 – 2020) 271 випуск.

Новий 2021 рік приніс зміни у ви-
давничу діяльність академії. І те-
пер на заміну журналу «Вісник» 
згідно наказу МОН України №157 
від 09.02.2021 р. до Переліку фахо-

вих видань України внесено нау-
ково-практичний журнал «Укра-
їнський журнал будівництва та 
архітектури». Всі статті, які по-
дано для опублікування в №1-2021 
в редакцію «Вісника ПДАБА» бу-
дуть надруковані в «Українському 
журналі будівництва та архітек-
тури» (№1-2021). Склад редколегії 
залишається незмінним: гол. ре-
дактор – проф. М. В. Савицький, 
зам. редактора, проф. В. В. Дані-
шевський, відповідальний секре-
тар, доц. О. А. Тимошенко. Ви-
моги до оформлення статей не 
змінюються також. Сайт видан-

ня поки залишаєть-
ся як для «Вісника 
ПДАБА».

Науковий та ін-
формаційний жур-
нал «Металознавство 
та термічна обробка 

металів (МТОМ)» (гол. редактор – 

проф. В. І. Большаков), присвяче-
ний матеріалам, які розміщують 
результати наукових досліджень з 
матеріалознавства. Заснований у 
1997 році. За цей час «МТОМ» ви-
пустив 91 номер.

Естафету цієї роботи продов-
жили два видання, які присвячені  
економічним проблемам. 

У 2007 році за-
сновано збірник на-
укових праць «Еко-
номічний простір» 
(гол. редактор – 
проф. Ю. В. Орлов-
ська). Видається 
щомісяця. У 2020 році вже вийшов 
162 номер. У збірнику розглядають-
ся сучасні проблеми просторових 
економічних систем, інноваційних 
процесів макро- і мікрорівня клас-
терних форм організації бізнесу і 
ще багато проблем сучасного еко-
номічного розвитку. 

КНИЖКОВИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПРАВИ  ВИДАВНИЧІ  УВАГА! В АКАДЕМІЇ Є НОВИЙ ЖУРНАЛ

Бібліотекою академії створено 
«Віртуальну читальну залу». Це 
повнотекстова база підручників 
програмного забезпечення, мето-
дичних вказівок та підручних ви-
дань по дисциплінах, які вивчають-
ся в академії.

Запрошуємо студентів та викла-
дачів відвідати та користуватися 
цим сервісом, який є доступним 

тільки для нашого внутрішнього 
користувача. Потра-
пити в нього мож-
на за посиланням 
з сайту академії та  
бібліотеки. 

З Е-підруч-
ником зручно 
в будь-якому 
місці!

Науково-практич-
ний журнал «Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управлін-
ня» був започаткова-
ний у 2016 р. Журнал 
виходить 6 разів на рік. В ньому 
висвітлюються актуальні питання 
економічної теорії та історії еконо-
мічної думки, світового господар-
ства та міжнародних відносин.
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У груд-
ні – січні в 
академії, з 

ініціативи рек-
тора Миколи 

Савицького і 
за підтримки проф-

спілкового комітету, 
було проведено творчий 

конкурс «Від Різдва і до 
Різдва»  на кращу самопре-
зентацію структурного 
підрозділу, присвячений 

90-літтю ПДАБА. Конкурс 
було оголошено на початку 
січня однак його «актив-
на фаза», коли колективи 

підрозділів академії записували  
відео-привітання та передавали 
привітальні естафети одна од-
ній у мережі Інтернет (Facebook, 
Instagram, сайт академії), тривала 
з 25 грудня до 7 січня. Студенти 
й викладачі, співробітники різних 
структурних підрозділів долучили-
ся до творчих змагань та зробили 
свої само презентації у формі ін-
сталяцій, фото- та відеопривітань, 
колективних новорічних побажань 
та звернень, спільних колядувань і 
всього, чого бажала душа! 

Підсумки конкурсу було підбито 
поважним журі, яке відзначає, що 
подібний захід уперше проводився 
в нашому виші. І в цьому змаганні 
перемогла дружба, а всі учасники 
Конкурсу стали його лауреатами у 
різних номінаціях: Найкраща при-

вітальна промова – ректор Микола 
Савицький; Українське традицій-
не привітання – Навчально-науко-
вий інститут інноваційних освітніх 
технологій; Фантазійне різдвяне 
привітання – каф. УДІД; Найкра-
ще музичне привітання (Різдвяні 
колядки) – каф. УДІД; Привітан-
ня від іноземних студентів укра-
їнською мовою – іноземні студенти 
під керівництвом О. М. Ляховець-
кої, каф. УДІД; Оригінальна різд-
вяна інсталяція – бібліотека; 
Привітання, з декламуванням 
авторських віршів – Профком 
ПДАБА; Казкова різдвяна істо-
рія – каф. водопостачання, водо-
відведення та гідравліки; Оригі-
нальне гумористичне різдвяне 
привітання – деканат ЦІтаЕ; Най-
краще креативне профорієнта- 
ційне привітання – колектив Енер-
го-Інноваційного Хабу ПДАБА; 
Казкове молодіжне привітання – 
студрада ПДАБА; Привітання, 
яке набрало найбільше лайків в 
Інтернет (Глядацькі симпатії) – 
студрада ПДАБА; Маркетингове 
різдвяне привітання – відділ яко-
сті освіти, проф. та маркетингу; 
Найфеєричніше новорічне приві-
тання – деканат будівельного ф-ту; 
Найоригінальніша ідея різдвяного 
привітання – деканат ф-ту ІТтаМІ; 
Найкраща новорічна листівка-ін-
сталяція – архітектурний факуль-
тет; Чарівне різдвяне привітан-
ня – каф. МіОМ (В. М. Волчук); 

Найдружніше різдвяно-бухгал-
терське привітання – бухгалтерія; 
Найкраще журналістське приві-
тання – редакція газети «Молодий 
будівельник»; Найкраще новоріч-
но-економічне привітання – дека-
нат економічного ф-ту; Найкраща 
різдвяна презентація – каф. МЕН, 
економічний ф-т; Казкова новоріч-
на презентація – економічний ф-т; 
Новорічно-різдвяна студентська 
презентація – студент Д. Шибко 
(факультет ІТтаМІ); Найдружніше 
різдвяно-новорічно-кафедраль-
не привітання – каф. опалення, 
вентиляції, кондиціювання та те-
плогазопостачання; Найкраще на-
уково-новорічно-технічне приві-
тання – каф. МДіПК (Є. А. Єгоров).

Деякі факультети (будівельний, 
ІТтаМІ, ЦІтаЕ, економічний) під-
готували по кілька різноманітних 
привітань та стали переможцями в 
кількох номінаціях. Особливо слід 
відзначити кафедру УДІД (зав. д. н.  
з держ. управ., проф. Г. П. Євсєєва), 
натхненника та організатора Кон-
курсу. Кафедра УДІД подала на кон-
курс три оригінальних креативних 
привітання, долучивши до цього 
й іноземних студентів, які навча-
ються в академії. Конкурс виявив  
найобдарованіших студентів, ви-
кладачів та співробітників, розкрив 
неабиякий творчій потенціал колек-
тиву академії. Ця творча атмосфера 
буде продовжуватися і далі.

Оргкомітет Конкурсу

ЦІКАВО, КОРИСНО, МАЙЖЕ БЕЗ ВИТРАТИ ЧАСУ

КОНКУРС   «ВІД   РІЗДВА   ДО   РІЗДВА»

Таке відчуття 
приходить до чита-
ча, коли він зверта-
ється до численних 
випусків журналу 

«Літературна альтанка», який 
існує на сайті Науково-технічної 
бібліотеки ПДАБА. Тут розміщу-
ється багатотематична інформація 
про безліч цікавих, дивовижних 

подій. При чому ав-
тори цієї інформації 
поповнюють сторін-
ки журналу у різні 
години доби. От, на-
приклад: «У Канаді 
випустили партію рідкісних зо-
лотих монет. За дорученням На-
ціонального банку Монетний двір 
Канади відчеканив золоті монети  

номіналом один долар 
у формі української 
писанки з портретом 
британської королеви 
Єлизавети II» (опубл. 
в журналі 15.02.2021р.). 

Якщо бажаєте, Ви теж може-
те розмістити своє повідомлення у 
нашому журналі.

Інформація бібліотеки


