
Днями в малому конференц-залі ПДАБА під головуванням д.т.н., 

професора, ректора Миколи Савицького відбулась презентація наукових 

видань академії, в яких знайшли своє відображення пошуки та напрацювання 

вчених та викладачів вищого навчального закладу. Участь у презентації 

взяли деякі автори монографій:  

Ольга Разумова к.т.н., професор, кафедра архітектури та 

містобудування; 

Ольга Бондаренко архітектор, старший викладач кафедри архітектури та 

містобудування; 

Наталія Куліченко старший викладач кафедри основ архітектури; 

Тетяна Нікіфорова д.т.н., професор, декан будівельного факультету; 

Марина Бордун помічник ректора, асистент, відповідальний виконавець 

науково-дослідних робіт молодих вчених; 

Владислав Данішевський д.т.н., професор, т.в.о. проректора. 

Думки авторів прозвучали у фільмі-репортажі «Технології земні – 

перспективи космічні»., який можна переглянути на офіційній ФБ-сторінці 

https://www.facebook.com/pgasa.prkom та офіційному сайті pgasa.dp.ua 

Репортаж Для тих, хто бажає почерпнути більш глибокі знання, 

пропонуємо ознайомитись зі списком видань та звернутись до депозитарію за 

відповідними посиланнями. 
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