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Шановні коле-
ги, дорогі студен-
ти і всі співробіт-
ники академії!

Вітаю з чудо-
вими весняними 
святами – Днем 
весни і праці, Ве-
ликоднем і Днем 

Перемоги над фашизмом !
Травень – місяць надії, майбут-

ніх сподівань. А для нас сьогодні 
це ще й місяць очікувань, місяць, 
який, сподіваємося, буде не тільки 
теплим і сонячним, а ще й принесе 
нові сили, які дадуть нам змогу пе-
ребороти всі негаразди COVID-19. 

Щиро дякую усім співробітни-
кам академії за щоденну напружену 

роботу, відданість обраній справі, 
уміння реалізовувати задумане на 
благо рідної країни.

В цьому році великим подарун-
ком травня є ще й те, що ми радіс-
но зустрічаємо велике свято Вели-
кодня, яке поєднує нас всіх, дарує 
радість. Христос Воскрес! Нехай 
яскраве світло цього великого свя-
та осяє сьогодні весь світ, подарує 
надію, радість і щастя людям. Не-
хай сьогодні і завжди душа ваша іс-
криться вірою, помисли – добром, а 
серце – любов’ю.

За щастя, сонячні дні, радість 
для кожного з нас – саме за це боро-
лися кращі сини нашої Батьківщи-
ни з фашистською навалою. Вони 
своїм патріотизмом, своєю муж-

ністю не тільки вибороли для нас 
мир, а ще й заповідали нам берегти 
його і кріпити. Низький уклін, вічна 
пам’ять і слава визволителям, котрі 
зі зброєю в руках захистили свобо-
ду і незалежність нашої країни, і 
трудівникам тилу, які самовіддано 
працювали задля Перемоги. Напе-
редодні цього світлого дня бажаю 
мирного неба, здоров’я, велико-
го щастя, оптимізму та активного  
довголіття! 

Особливе поздоровлення нашим 
дорогим ветеранам.

Хай першотравневі свята прине-
суть Вам і Вашим близьким радість 
та задоволення! Хай панує мир, зла-
года та добробут у Ваших оселях!
Ректор ПДАБА Микола Савицький

Т РА В Е Н Ь  Й Д Е ,  Т РА В Е Н Ь  С В Я Т К О В И Й

С П РА В И   В Е Т Е РА Н С Ь К І 
Редакція газети «Молодий буді-

вельник» взяла інтерв’ю у Голови 
ради ветеранів, проф. Віктора Ми-
колайовича Дерев’янка. Наш час 
диктує нові форми спілкування, 

тому інтерв’ю проходило онлайн. 
Перше запитання: Скільки ве-

теранів сьогодні нараховує Рада 
ветеранів академії?

Дерев’янко: «Сьогодні у на-

шій Раді ветеранів 380 осіб. Лише 
77 вже не працюють в академії. До 
складу Ради ветеранів входять діти 
війни, ветерани збройних сил, а та-
кож ветерани нашого вишу».
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Друге запи-
тання: Які форми 
спілкування вико-
ристовує Рада?

Дерев’янко: «Го-
ловна мета Ради – 
це піклування, 
увага і шанобливе 

відношення до кожного члена Ради, 
особливо ми всі піклуємося про 
своїх ветеранів, що не працюють. 
Кілька з них, на жаль, проживають 
на самоті. І тому кожне наше поз-
доровлення зі святом, з днем на-
родження приносить їм, як свідчать 
наші найстаріші ветерани, особли-
ву радість. Вони знають, що ми про 
них піклуємося і пам’ятаємо. 

Особливою увагою користуються 
наші жінки-ветерани. Їх ми поздо-
ровляємо, звичайно, окремо з їхнім 

святом – 8 Березня, а також іншими 
урочистостями. 

У роботі Ради ветеранів щоріч-
но бере участь ректорат академії. 
Наказом ректора надавалася мате-
ріальна допомога нашим непрацю-
ючим ветеранам. А також ректорат 
завжди брав участь у наших уро-
чистих зібраннях в музеї академії 
напередодні свята Перемоги. Під 
час цих зібрань ветерани отримали 
солодкі подарунки, почесні грамо-
ти і теплі слова поздоровлення. Ви-
ключенням буде цей 2021 рік, коли 
зібрання заборонені». 

Третє запитання: Рада існує ба-
гато років. Які традиції академії 
зберігаються сьогодні?

Дерев’янко: «На жаль, сьогод-
ні у нашому складі вже нема ве-
теранів Другої світової війни, але 

пам’ять про них 
зберігається в на-
шому музеї (ме-
моріальна дошка 
про загиблих сту-
дентів та виклада-
чів ДІБІ). А також 
щорічно збері-
гається ще одна з довгострокових 
традицій нашого вишу – це тоді, 
коли ми, ветерани та студенти ака-
демії, покладаємо квіти до нашого 
пам’ятного знаку, що є на фасаді 
академії, а також урочистості ве-
теранів і студентів проходили біля 
пам’ятника Перемоги. В цьому році 
за неможливістю очного спілкуван-
ня наші ветерани отримують поз-
доровлення поштовими картками з 
побажаннями здоров’я та весняно-
го доброго настрою».

Ш Е ВЧ Е Н К І В С Ь К Е   С Л О В О
вічне і в 
той же 
час сучас-
не слово 
К о б з а р я 
летіло з 
е к р а н і в 
комп’юте-
р і в , 

з’єднувало, надихало студентів 
академії, викладачів кафедри украї-
нознавства, документознавства та 
інформаційної діяльності та учнів 
КЗО «СЗШ № 1» ДМР під час про-
ведення поетичних декламувань, 
присвячених 207-річниці від дня 
народження засновника української 
класичної літератури Тараса Гри-
горовича Шевченка. Нова форма 
заходу онлайн диктувала свої спе-
цифічні умови. Але не відокрем-
леність і віддаленість один від од-
ного кожного учасника поетичного 
свята, серед яких були 12 студентів 
ПДАБА, 6 учнів середньої школи 
і  наставники модератори Л. Г. Бо-
гуславська і Л. М. Котова, не зава-
жали чудовому настрою, числен-
ним враженням від чудової поезії 
Кобзаря.

Віршем «Огні горять, музика 
грає» розпочав свято декламації 

ст. В. Галясовський (гр. ПЦБ-20-
1мн). Продовжила і підтримала ви-
соку ноту звучання Шевченкового  
слова ст. М. Костюкова (групи ПЦБ-
20-1 мн), яка читала твір «Мені од-
наково».

Шевченкові слова будили силу 
духу, відновлювали першоджере-
ла рідного слова – про це нагадало 
звучання знаменитих рядків «Реве 
та стогне Дніпр широкий», які про-
читала ст. О. Балан (гр. ПЦБ-20-
1мн). Лірично і натхненно виконала 
поезію «Якби мені черевички» ст. 
А. Соколенко (гр. МКГ-18). Заду-
шевний настрій підтримала і про-
довжила ст. Є. Юнаш (гр. БЦІ-19-
4п), яка прочитала відому поезію 
«На панщині пшеницю жала». 

Захопила любов до Шевченко-
вого слова і наших іноземних сту-
дентів. Майстерно та емоційно 
прочитали Кобзареву лірику сту-
денти Знібі Аюб та Надіж Хаджар 
(гр. АРХ-20-3).

Євген Сверстюк писав про те, 
що феномен Шевченка відбиває 
нашу національну природу, наше 
світосприйняття, наше минуле і 
нашу надію на майбутнє. З цією 
глибокою думкою можна було по-
годитися, слухаючи майстерне 

виконання уривку з послання «І 
мертвим, і живим, і ненарожден-
ним…», запропоноване ст. М. Го-
нчаренко (гр. АРХ-19-5п), а також 
декламування знаменитого «Запо-
віту», з яким виступила голова Сту-
дентської ради ПДАБА, ст. А. Ште-
пка (гр. МЕН-19).

Змістовні і яскраві презентації 
до Шевченківських читань підго-
тували студентки архітектурно-
го факультету. А. Мірошниченко 
(гр. АРХ-19-4п) виступила з допо-
віддю «Історія виникнення Шевчен-
ківських свят». Наукову розвідку 
«Шевченко-художник» представи-
ли студентки К. Абдінова та В. Ніг-
матулліна (гр. АРХ-19-4п).

Дуже натхненними, захопле-
ними були виступи наших дру-
зів – школярів КЗО «СЗШ № 1». 
На віртуальному святі Шевченків-
ські рядки читали учениця 11-Б 
класу М. Кара, учениці 5-А класу 
С. Гусейнова та М. Раділенко. Най-
молодші учасники заходу, учні 4-В 
класу А. Пісоцька та С. Рамазанов 
чудово декламували твори Тара-
са Григоровича. Їх виконання було 
оригінальним, свіжим, наповненим 
юнацькою щирістю.

Л. Г. Богуславська, доц. каф. УДІД 
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8 грудня 2016 Генеральною Асамблеєю Організа-
ції Об’єднаних Націй ухвалено резолюцію, якою було 
проголошено 26 квітня Міжнародним днем пам’яті 
про Чорнобильську катастрофу. Цього року виповню-
ється 35-а річниця з дня трагедії. Наслідки якої – вели-
чезні. Аварія розцінюється як наймасштабніша свого 
роду за всю історію ядерної енергетики. 

Четвертий реактор, який має назву «Укриття», усе 
ще зберігає в своєму свинцево-залізобетонному лоні 
близько 200 тон ядерних матеріалів. Наскільки ще 
вистачить роботи саркофагу? На це ніхто не відпо-
вість. До сих пір неможливо дістатися багатьох вузлів 
і конструкцій, щоб дізнатися, який у них запас міц-
ності. Проте усі розуміють, що руйнування «Укрит-
тя» призвело б до наслідків навіть страшніших, ніж 

у 1986 році. Тому сьо-
годні про Чорнобиль 
наша пам’ять не тіль-
ки згадує з великим 
болем, а ще й застере-
жує – це ніколи не по-
винно повторитися.

22 квітня 2021 р. 
музей історії акаде-
мії взяв участь у від-

критті виставки «Чорнобиль – зона відчуження» у  
Національному музеї ім. Д. І. Яворницького. Більшість 

представлених експонатів – це 
фотографії. На кожному знім-
ку – ціле життя. Багато фото 
зроблені в ті часи. Також книги, 
написані чорнобильцями: по-
езія, проза, спогади і роздуми. 
На окремих стендах – малюн-
ки дітей. Маленькі художники 
по-дорослому поглянули на ми-
нулу трагедію.

Протягом багатьох років в 
музеї ПДАБА проводяться зу-
стрічі студентів із ліквідатора-
ми Чорнобильської аварії. Цього року через карантин-
ні обмеження зустріч не відбулася. Але, враховуючи 
теперішні умови, музей все ж таки відкритий для ок-
ремих відвідувачів. В музеї підготовлено і представ-
лено тематичну виставку, на якій висвітлені «гарячі» 
події Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий 
може переглянути записи минулих зустрічей з ліквіда-
торами аварії. А ще на відвідувачів в музеї чекає інди-
відуальний перегляд документального фільму про ці 
події.

Хто, як не майбутні будівельники, повинні не тіль-
ки знати, пам’ятати, а ще й замислюватися про збере-
ження і розбудову своєї країни.

О. В. Гичка, зав. музеєм історії ПДАБА

П А М ’ Я Т Ь  Н Е  Т І Л Ь К И  З Б Е Р І ГА Є ,  А  З А Х И Щ А Є  ТА  З АС Т Е Р І ГА Є

П Р Е З Е Н ТА Ц І Я  Н АУ К О В И Х  В И Д А Н Ь  А К А Д Е М І Ї

Виставка в музеї
 імені Д. І. Яворницького

Ескпонати музею 
історії ПДАБА

У квітні в малому конференц-за-
лі ПДАБА під головуванням д. т. н., 
професора, ректора Миколи Са-
вицького відбулася презентація 
наукових видань академії, в яких 
знайшли своє відображення пошу-
ки та напрацювання вчених вищо-
го навчального закладу. В цікавому 
обговоренні нових видань взяли 
деякі автори монографій: д. т. н., 
професор, т. в. о. проректора Вла-
дислав Данішевський; к. т. н., про-

фесор кафедри архітектури Оль-
га Разумова; архітектор, старший 
викладач кафедри архітектурного 
проектування та містобудування 
Ольга Бондаренко; старший викла-
дач кафедри основ архітектури На-

талія Куліченко; д. т. н., професор, 
декан будівельного факультету Те-
тяна Нікіфорова; помічник ректора, 
асистент, відповідальний викона-
вець науково-дослідних робіт моло-
дих вчених Марина Бордун. 

Список видань та посилання на 
депозитарій для ознайомлення з 
монографіями дивіться на офіцій-
ній ФБ-сторінці та сайті академії.

Друкуємо фоторепортаж з міс-
ця події.

7 квітня, в день великого свята 
Благовіщення, в академії відбулася 
довгоочікувана подія. На чергово-
му засіданні Вченої ради за про-
позицією к. т. н., випускника ДІБІ 

1977 р. І. І. Куліченка у присутно-
сті великої кількості знаних фа-
хівців будівельної справи нашого 
міста та області було утворено Асо-
ціацію випускників та друзів ДІБІ –  

ПДАБА. Як підкреслив Іван Івано-
вич, за 90-річну історію вишу тут 
було виховано багатотисячний загін 
вчених, будівельників, архітекторів, 
керівників численних будівельних 

У  П Д А Б А  Є  Н О ВА  Г Р О М А Д С Ь К А  О Р ГА Н І З А Ц І Я
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Після успішного закінчення ДІБІ в 1968 році Любов Іванівна Чумак почала працювала 
асистентом на кафедрі, а також проводила велику науково-дослідницьку роботу, результати 
якої увійшли в її кандидатську дисертацію. У 1992 році вона захистила дисертацію і з цьо-
го часу багато років працює доцентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій. Наш ювіляр має понад 90 статей, 7 авторських свідоцтв, підготувала 20 магістрів 
за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Любов Іванівна 
добра людина. На протязі більше чотирьох десятиліть вона будує гарні взаємини зі співробіт-
никами та студентами. Має багатий життєвий досвід, яким ділиться з усіма.

З нагоди квітневого ювілею приймає вітання дивовижна жінка, професор Тетяна Дмитрів-
на Нікіфорова. Здається, що Тетяні Дмитрівні з легкістю підкоряються будь-які щаблі науко-
вої, викладацької та громадської діяльності. Академія – єдине місце, де вона знайшла і сьогод-
ні знаходить максимальне використання своїх численних здібностей. За 23 роки роботи вона 
пройшла плідний шлях науковця. Захистила кандидатську та докторську дисертації. Стала 
доцентом, потім професором, завідувачкою кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій 
і, нарешті, сьогодні вона – декан будівельного факультету. Окрім педаго-
гічної роботи вона ніколи не покидала будівельну науку. Тому з 2015 року 
Т. Д. Нікіфорова – виконавець багатьох розділів науково-дослідних робіт 
МОН України. Її дослідницька робота дуже високо оцінена фахівцями-бу-

дівельниками. Вона нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення»; 
Великою срібною медаллю Академії будівництва України.

Олександр Васильович Челноков більше, ніж чотири десятиліття працює в нашому виші. 
Сьогодні він – визнаний спеціаліст, автор більше, ніж 50 архітектурних проектів реконструк-
ції та будівництва, понад 90 наукових і методичних робіт у сфері проблем архітектури та 
архітектурної освіти. За цими теперішніми досягненнями О. В. Челнокова стоїть велика, наполеглива праця, де 
воєдино злито досвід архітектора-викладача, практика-архітектора та архітектора-методиста. А ще велика органі-
заційна і наукова робота: захистив кандидатську дисертацію, став доцентом, професором, а потім був завідувачем 
двох кафедр – архітектури та основ архітектури. І з 2002 р. обіймає посаду декана архітектурного факультету.

К В І Т Н Е В І  Ю В І Л Я Р И
Останнім часом подвійною зацікавленістю користується в газеті рубрика «Наші ювіляри». Квітень по-

дарував нам три ювілейні дні народження. Їх відзначають Любов Іванівна Чумак, доц. каф. АтаКІТ; Тетяна 
Дмитрівна Нікіфорова, декан будівельного факультету; Олександр Васильович Челноков, декан архітектур-
ного факультету. У наших героїв є багато спільного. По-перше, всі вони у різні роки закінчили один виш – 
ДІБІ – ПДАБА. А по-друге, їх з’єднує те, що після закінчення навчання ніхто не покинув стіни Alma mater і 
на протязі багатьох десятиліть продовжують працювати у своєму єдиному вузі на все життя.

З нагоди урочистої події ювілярів вітають ректорат, профком, Комітет по справах молоді, ре-
дакція газети «Молодий будівельник», а також всі співробітники академії. Зичимо міцного здоров’я, 
гарного настрою, наснаги, щастя й довгих років життя!

виробництв, міністерств та відомств. 
Продовжив розповідь І. І. Ку-

ліченка ректор, професор Микола 
Васильович Савицький. У своїй до-
повіді він накреслив шлях подаль-
шого життя академії: «Головна наша 
мета, – ствердив ректор, – зробити  
ПДАБА провідним вишем будівель-
ного та архітектурного профілю 
Східної Європи. А ще перетворити 
академію у «Зелений університет». 
Тому сьогодні конче необхідне за-
гальне об’єднання зусиль багатьох 
випускників різних років для допо-

моги та розвитку академії, широкої 
популяризації професії архітектора і 
будівельника». 

Учасники зібрання затвердили 
утворення Асоціації випускників, її 
устав і обрали керівний орган нової 
громадської організації – Правлін-
ня. Головою Правління було обрано 
випускника академії В. М. Зражев-
ського. До складу Правління увійш-
ли: І. В. Богданов, С. О. Гончаренко, 
А. М. Гусейнов, Г. М. Грозицький.

Голова Асоціації В. М. Зражев-
ський завірив присутніх, що при-

кладе всі зусилля для того, щоб Асо-
ціація стала міцним інструментом 
розвитку рідної Alma mater, укрі-
пленню зв’язків між випускниками, 
їхньому кар’єрному росту. 

В присутності засновників Асо-
ціації відбулося урочисте підписан-
ня Угоди про співпрацю академії з  
Межівською сільрадою в області 
енергоозбереження.

7 квітня народилася нова громад-
ська організація, ім’я якої Асоціація 
випускників та друзів ПДАБА. 
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