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МОЛОДІ  З   ПЛАНЕТИ  «ПДАБА» –  НАВЧАННЯ  ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Наш сьогоднішній навколишній 

світ поділений мов би на дві реаль-
ності. Одна – це пандемія, каран-
тин, загроза зараження, про яку пи-
шуть, говорять всі ЗМІ. Ми знаємо, 
що на жаль, наші друзі, знайомі, ко-
леги хворіють і про те, що це тільки 
паніка, вже ніхто не говорить. Так, 
ми живемо в складний час, але, не-
зважаючи на всі негаразди, життя 
продовжується. І ми в цій новій, 
другій реальності шукаємо інші 
форми спілкування, знаходимо нові 
умови для продовження своєї ро-
боти, широко використовуємо різні 
технічні інформаційні засоби. 

Мультимедійна дійсність виті-
кає із самого життя. Ця реальність 
існує і в нашому навчальному про-
цесі, який в нових умовах знайшов 
свій характер спілкування. Співро-
бітники редакції газети «МБ» побу-
вали на заняттях студентів різних 
факультетів. Так, на економічному 

ф а к у л ь т е -
ті к. е. н., 
д о ц е н т 
М. О. Боро-
дін дозво-
лив нам бути 

присутніми і включитися в діалог 
викладача зі студентами. У 9.30 
22 березня студенти груп ЕП-17-1п, 
ЕП-17-2, ЕП-18ст Юрій Васільян, 
Євген Щудро, Анастасія Лазебна не 
тільки слухали лекцію свого викла-
дача, а й відповіли на наші запитан-

ня: як нові умови дистанційного 
навчання впливають на засвоєння 
нового лекційного матеріалу? Яка 
форма очна чи дистанційна Вам 
подобається більше? Всі три сту-
денти відповіли, що форма дистан-
ційна їх повністю влаштовує, тому 
що вони користувалися нею ще за 
часів очного навчання. З перших 
днів онлайн траплялися невеликі 
труднощі, які були пов’язані з тех-
нічними умовами, поки не була зна-
йдена загальна система office 365. А 
до цього працювали хто в Viber, хто 
в Facebook і тоді, коли домовили-
ся всі працювати в єдиній системі, 
труднощі пройшли. У слідуючому 
питанні про дозвілля і спілкуван-
ня з друзями тут відбулися зміни в 
тому, що зустрічаються один з од-
ним тільки в масках, невеликими 
групами, але веселому настрою і 
цікавим розмовам це не заважає. 

Третім актуальним запитанням 
було: як Ви відноситеся до вак-
цинації? Всі троє відповіли, що не 
дуже поспішають вакцинуватися, 
один з них вже хворів і має надію 
на свої антитіла. Але, якщо в Украї-
ні, як і в Канаді, введуть спеціальні 
паспорти, без яких будуть виникати 
різнопланові труднощі, тоді звичай-
но будуть вакцинуватися. 

Думку про дистанційне нав-
чання зовсім не поділяють студен-
ти будівельного факультету групи  
ПЦБ-19-1. Так, студент Олександр 

Кобец вважає, що тільки очна фор-
ма навчання дає всі можливості 
для повного засвоєння навчального 
матеріалу, що тільки безпосереднє 
спілкування з викладачем прино-
сить повне взаєморозуміння. І тому 
своє твердження Олександр підтвер-
див, відвідавши заняття на кафедрі 
архітектури зі старшим викладачем 
О. Є. Лит-
вин. Заняття 
проходили за 
всіма протие-
підемічними 
умовами.

А студенти факультету ІТтаМІ 
груп ПМ-20мн, ПМ-18 Едуард 
Олійник, Олександр Боєв, Ян Косо-
брюхов, Артем Гайтеров, Юлія Ше-
ремет, Катерина Абакумова, Семен 
Москаленко, Ангеліна Мосьпан, 
Олександр Соснов на заняттях з до-
центом О. В. Узловим відповіли на 
наші запитання так: 1. Вони згодні, 
що форма онлайн їм допомагає і за-
своєння матеріалу відбувається так 
само, як і очно. 2. Всі відмічають, 
що вони отримали більше часу на 
саморозвиток, окрім того вільний 
час використовують для інших хобі, 
наприклад, навчилися готувати 
смачні страви. 3. Але є і недоліки, 
тому що менше часу залишається 
на секційні командні тренування, а 
також карантинна ізоляція заважає 
тісному і частому очному спілку-
ванню з друзями.
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Прем’єр-міністру України 
Денису Шмигалю

Заява президії Дніпропетров-
ського обласного об’єднання 
профспілок від Голови Облас-
ного об’єднання профспілок  
Віталія Дубіля.

Виражаючи ін-
тереси більш ніж 
400000 членів 
профспілок Дні-
пропет ровщини, 
президія обласного 
об’єднання проф-

спілок висловлює категоричний 
протест проти того, що в умовах 
пандемії, посилення кризи в еконо-
міці і зростанні зарплатних боргів 
Урядом розпочато підвищення та-
рифів на газ та електроенергію для 
населення. Це неминуче призведе 
до нового витка цін та подальшо-
го падіння життєвого рівня грома-
дян, зростання боргів населення за  
житлово-комунальні послуги, які 
вже сьогодні перевищують 66 млрд. 
гривень.

Профспілки вважають неприпу-
стимим, що під лозунгом ринкових 
реформ та розвитку конкурентного 
середовища влада в черговий раз 
виконує забаганки олігархів на шко-
ду інтересам простих українців.

При цьому, зокрема, повністю 
провалено колись широко розре-
кламовану урядову «Програму 
20/20» щодо збільшення видобут-
ку власного газу. Чимало запитань 
у суспільства викликає непрозо-

ра діяльність державної компанії  
«Нафтогаз України», яка супрово-
джується регулярними гучними 
скандалами. Повний хаос царює 
й у сфері виробництва і розподілу 
електроенергії.

Держава фактично самоусуну-
лась від регулювання ситуації в 
енергетичній сфері, що, на думку 
профспілок, вже має вкрай негатив-
ні наслідки. Ми вважаємо, що в пе-
ріод карантину влада має підтрима-
ти бізнес і населення та встановити 
мораторій на підвищення будь яких 
тарифів. Питання їх зміни для на-
селення і промисловості можливо 
розглядати лише після виходу кра-
їни з кризи, відновлення у повному 
обсязі роботи всіх галузей еконо-
міки, стабілізації ситуації на ринку 
праці, зростання рівня доходів гро-
мадян.

Профспілки Дніпропетровщи-
ни вимагають від Уряду зупинення 
тарифної вакханалії в енергетичній 
галузі та забезпечення державного 
регулювання в цій стратегічно важ-
ливій сфері, вжиття відповідних 
заходів задля недопущення підви-
щення тарифів на газ та електрое-
нергію для населення.

Витяг з протоколу № 10 за-
сідання профкому ПДАБА від 
17 лютого 2021 року.

Були присутні члени профко-
му: О. В. Дзюбан, В. А. Бабен-
ко, О. Г. Болдирева, І. С. Грабов-
ський, С. Г. Довженко, І. М. Ільєв, 
Р. М. Кроль, А. М. Якименко, 

О. В. Роговська, В. Р. Шерман, 
Г. Г. Березюк.

СЛУХАЛИ: Про лист-звернен-
ня президії Дніпропетровського 
обласного об’єднання профспілок 
до Голови Верховної Ради України 
Дмитра Розумкова та до прем’єр-мі-
ністра України Де-
ниса Шмигаля.

В И С Т У П И В : 
Голова профкому 
О. В. Дзюбан. Він 
зачитав Заяву пре-
зидії. Після озна-
йомлення з текстом було зроблено 
висновок:

Враховуючи велику соціальну 
напругу, що має місце в суспільстві 
після підвищення з 1 січня 2021 
року тарифів на газ та електроенер-
гію, президія обласного об’єднання 
профспілок пропонують Верховній 
Раді внести та терміново розгляну-
ти законопроект про призупинення 
підвищення тарифів на газ та елек-
троенергію для населення і введен-
ня мораторію на час пандемії на 
підвищення цін і тарифів.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Підтри-
мати звернення президії Дніпропе-
тровського обласного об’єднання 
профспілок. 2. Головам профбюро 
організувати інформування членів 
профспілки. 3. Розмістити даний 
лист-звернення в багатотиражній 
газеті «Молодий будівельник» та на 
сайті академії.
Відповідальні Р. М. Кроль, І. М. Ільєв

Голова профкому О.В. Дзюбан

СПРАВИ ПРОФСПІЛКОВІ: ЗМІНИ У СТАТУТІ ПДАБА ТА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 
ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

15 березня відбулася онлайн-кон-
ференція трудового колективу за 
повісткою денною: «Зміни до Ста-
туту Придніпровської державної 
академії будівництва та архі-
тектури (нова редакція)». З допо-
віддю виступив ректор, професор 
Микола Савицький. Було запропо-
новано наступні зміни: «Якщо у 
виборах взяли участь дві або біль-
ше особи (кандидатури), і жодна 
з них не набрала більше 50 відсо-

тків голосів осіб, які мають право 
брати участь у виборах, на сьомий  
календарний день після проведення 
першого туру проводиться другий 
тур виборів. 

До бюлетенів для голосування у 
другому турі виборів включають-
ся дві особи (кандидатури), які в  
першому турі набрали найбільшу 
кількість голосів. 

Обраною керівником закла-
ду вищої освіти вважається особа 

(кандидатура), яка набрала більше 
50 відсотків голосів осіб, які ма-
ють право брати участь у виборах, 
а в разі проведення другого туру – 
більше 50 відсотків голосів осіб, які 
взяли участь у голосуванні. 

З особою (кандидатурою), об-
раною керівником закладу вищої 
освіти відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту».

У разі якщо особа (кандидату-
ра), обрана відповідно до Закону 

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПДАБА – КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
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Л. В. Дружиніна, доц. каф. іно-
земних мов та підготовки інозем-
них студентів: «У ювілейній збір-
ці нарисів «ДБІ – ДІБІ – ПДАБА: 
роки, події, особистості» в першу 
чергу вражає неймовірний об’єм 
виконаної роботи по збору фактич-
ного матеріалу. Тут органічно по-
єднуються історія і сьогоднішній 
день. І в цьому поєднанні зберіга-
ється з одного боку чітка хроноло-
гічна послідовність, а з другого – в 
кожному нарисі виявляється, роз-
кривається індивідуальність як 
автора, так і героя, про якого він 
пише».

П. М. Нажа, к. т. н., начальник 
навчально-методичного відділу: 
«Ювілейна книга за своїм змістом, 
дійсно, своєрідна і дуже зрозуміла 
та близька нам історія академії в 
особистостях. Кожний нарис роз-
повідає про конкретну людину, про 
її роботу і життя в нашому вузі. А 
в цілому це розповідь про час, про 
особливості становлення та розвит-
ку Придніпровської державної ака-
демії будівництва та архітектури».

Н. М. Єршова, д. т. н., профе-
сор кафедри комп’ютерних наук, 
інформаційних технологій та 
прикладної математики: «Про 
ювілейну книгу можна сказати 
«Свіжо та оригінально по компози-
ції». Читаєш окремі нариси, а кар-
тина історії вишу в цілому вима-

льовується випукло та яскраво. Тут 
і про конкретних вчених, виклада-
чів, про їхні пошуки і відкриття. А 
разом з цим відчуваєш після прочи-
таного життєву цілісність і людську 
самобутність».

В. Г. Заренбін, д. т. н., про-
фесор кафедри експлуатації та 
ремонту машин: «Добре, що в іс-
торичній розповіді про різні сторо-
ни і періоди життя нашої академії 
пишуть численні автори. Їхні ге-
рої – люди самих різних професій, 
різних наукових шкіл. Але в кожно-
му житті тієї чи іншої людини, як у 
краплі води відображається історія 
цілого океану, що зветься сьогодні 
Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури».

С. А. Щербак, д. т. н., профе-
сор: «Прочитав книгу, присвячену 
ювілею, з почуттям великого задо-
волення, а з другого боку, здивуван-
ня. Чому здивування? Тому, що про 
свою Альма-матер мені здавалося 
я знаю абсолютно все. Всіх своїх 
вчителів, колег теж люблю і все про 
них мені відомо. Але виявилося, 
що, читаючи нову книгу, знайшов 
для себе багато багато нового. За 
що низько кланяюся всім авторам».

П. А. Фісуненко, к. екон. н., 
декан економічного факультету: 
«Мені дуже сподобалися і зміст, і 
композиція нового видання. Історія 
в подіях – це дуже цікаво, а головне 

своїх вчителів, своїх колег я поба-
чив зовсім з іншого боку. Гортаючи 
сторінки книги, зробив для себе по-
дорож у студентські роки, у свою 
молодість, за що дуже вдячний всім 
авторам».

О. Я. Петухов, випускник ДІБІ 
1975 р., військовий будівельник, 
полковник міліції (2008 р.): «Вже 
багато часу я знаходжуся у полоні 
добрих почуттів, що у кожного на-
роджуються при спогадах юності, 
студентських років. Майже пів сто-
ліття тому я навчався в ДІБІ. Потім 
пройшов довгий трудовий шлях 
будівельника, військового будівель-
ника, служив в органах МВС, звіль-
нився в званні полковника.

Але роки навчання у будівель-
ному вузі були тим фундаментом, 
на якому я збудував все своє жит-
тя. Тому із задоволенням згадав і 
написав на сторінках ювілейного 
збірника про нашого улюбленого 
викладача, тоді зовсім молоду лю-
дину, що потім стала досвідченим 
фахівцем, професором – Ростисла-
ва Григоровича Романця. З новою 
книгою із задоволенням познайо-
мив своїх бувших одногрупників. 
Всі вони вдячні академії, творцям 
книги, що дарує цілу низку чудових 
вражень, теплих і красивих почут-
тів, повертає у прекрасне наше сту-
дентське минуле, у навчання в ДІБІ, 
сьогодні ПДАБА».

України «Про вищу освіту» керів-
ником закладу вищої освіти, не 
пройшла спеціальної перевірки, 
крім осіб, обраних керівниками за-
кладів вищої освіти, що є юридич-
ними особами приватного права, 
Міністерство освіти і науки Укра-
їни протягом семи календарних 
днів після закінчення спеціальної 

перевірки оголошує 
новий конкурс на 
заміщення посади 
керівника закладу 
вищої освіти. 

У разі, якщо ви-
бори, визнані таки-
ми, що не відбулися, або якщо жод-
на з осіб (кандидатур) не набрала 

необхідної кількості голосів, про-
тягом тижня з дня встановлення ре-
зультатів виборів оголошується но-
вий конкурс на заміщення посади 
керівника закладу вищої освіти».

Після обговорення доповіді про-
позиція ректора Миколи Савицько-
го була прийнята.

Інформація місцевкому

В І Д Л У Н Н Я   Ю В І Л Е Ю
27 листопада 2020 року ми відсвяткували 90-річчя з дня заснуван-

ня нашої академії. За планом оргкомітету майже по всіх ділянках 
вишу пройшли у тій чи іншій формі урочистості і поздоровлення. 
Одним з ювілейних заходів був випуск книги, в якій висвітлювали-
ся події академічного життя різних років і написали про ці події 
39 авторів. Редакція газети отримала багато відгуків на це видан-
ня. Кілька з них публікуємо сьогодні.
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Б Е Р Е З Н Е В І     Ю В І  Л Я Р И

Валентина Андріївна Бабенко – 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства, докумен-
тознавства та інформаційної діяль-
ності, заступник декана економіч-
ного факультету з виховної роботи 
ПДАБА. Вона розуміє, допомагає, 
попереджає, застраховує, надихає 

своїх студентів під час численних засобів, які може 
придумати безліч і які подарують всім учасникам  
добрий настрій і веселу посмішку.

Окрім того Валентина Андріївна – член Спілки 
письменників Придніпров’я. Вона пише чудові вірші, 
добре малює, а ще вона чудова мама двох синів, всеро-
зуміюча дружина і просто красива жінка. Всі головні 
етапи її життя пов’язані з академією. Обраний назавж-
ди юною Валентиною Бабенко життєвий шлях: «Буду 
вивчати історію своєї мальовничої країни, що зветься 
Україною», – продовжується вже 40 років.

Сьогодні вона поєднує багато різних напрямів  
своєї діяльності: викладача, зам. декана, члена міс-
цевкому і всю роботу виконує з великою наснагою і 
завзяттям. Валентина Андріївна не веде рахунок своїх 
успіхів, ніколи не зупиняється. Складається враження, 
що вона живе на повну силу і живе кожну мить, кож-
ний день. Всі, хто зустрічається з Валентиною Андрі-
ївною, не перестають дивуватися, як і коли вдається 
цій красивій і енергійній жінці все встигати. Її щасли-
ва доля, як вона сама вважає, в тому, що її мрії, її надії 
здійснюються. І сьогодні, і щодня, щогодини втілю-
ються в життя. Її дні, вечори і звичайно трохи ночі за-
повнені турботами, добрими почуттями, і обов’язково 
віршами. І в цю мить їй на плече в тиші сідає птах 
щастя, тоді рядки самі лягають на папір:
Ти знаєш, як народжуються зорі,
Пробуджується цей прекрасний світ?
Ти відчував небес сльозу прозору,
Немов священний вічності політ?
То будь же вдячним гарній своїй долі,
Якщо ти здатен обіймати світ,
Якщо ти знаєш, як родяться зорі,
Якщо відчув ти вічності політ.

В. А. Бабенко «Будь вдячним»

Сумлінна праця в ім’я досягнен-
ня поставленої мети – це своєрідний 
девіз, що супроводжує життя, твор-
чу, наукову і викладацьку діяльність 
професора Володимира Васильови-
ча Сафонова.

У його житті є дві константи. 
Перша – це місто Дніпропетровськ, 

сьогодні Дніпро. І друга, яка називається ДІБІ, сьогод-
ні ПДАБА. Де б не перебував В. В. Сафонов, куди б 
не заносила неспокійна доля солдата, інженера-буді-
вельника, вченого і викладача, від Казахстану, Росії, 
Туркестану і, навіть, Алжиру, він завжди твердо знав: 
«Мій дім — у Дніпропетровську, а моя доля – ДІБІ – 
ПДАБА». Сьогодні його робота в нашому виші про-
довжується вже 55-й рік. У 1966 році Володимира 
Васильовича після успішної практичної роботи на бу-
дівельних підприємствах запросили у рідний інститут 
на посаду асистента кафедри організації і економіки 
будівництва. Так почався невпинний, нескінченний 
політ інженера-будівельника В. В. Сафонова у царство 
відкриттів, творчої праці, натхнення і звершень. Його 
продуктивна праця є взірцем викладача, дослідника, 
організатора, а неспокійна душа потребує кожного 
дня нових пошуків і плідних наукових результатів.

Різнопланові лекції професора В. В. Сафонова ко-
ристуються великою зацікавленістю студентів. Його 
багатогранна робота з аспірантами теж була успіш-
ною. Володимир Васильович не зупиняється на досяг-
нутому. Сьогодні у нього великі плани на продовження 
наукових досліджень зі своїми колишніми аспіранта-
ми щодо покращення умов праці на підприємствах 
будівельної індустрії. Саме такі люди можуть зміню-

вати світ навколо нас. І хочеться вірити, і бути 
впевненими, що всі задумані справи Володимира 
Васильовича Сафонова обов’язково здійсняться.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

Валентина Андріївна Бабенко та Володимир Васильович Сафонов – 
провідні фахівці, високоосвічені, ерудовані викладачі, на яких базується сьогодні фундамент 
нашого вишу. Про них можна сказати, що вони лицарі без страху і докору, лицарі будівельної академії.

Дорогі ювіляри! Ректорат, профком, Комітет молоді, колективи кафедр УДІД, БЖД, редакція 
газети «Молодий будівельник» бажають Вам міцного здоров’я, великої наснаги та терпіння, 
віри, надії і любові! Хай щастить на всіх перегонах Вашого життя!


