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СТУДЕНТСЬКІ  ПЕРЕМОГИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2020-2021 н.р.  

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА» НА БАЗІ ПДАБА
Вперше за багато років Придні-

провську державну академію будів-
ництва та архітектури було призна-
чено базовим навчальним закладом 
з проведення ІІ етапу Всеукраїн-
ського конкурсу студентських нау-
кових робіт зі спеціалізації «Еконо-
міка будівництва» у 2020-2021 н.р.

На Конкурс надійшло 37 
наукових робіт (автори – 54 
студенти, 55 наукових керів-
ників) з 16 закладів вищої 
освіти України, а саме: Сум-
ський державний універси-
тет, Вінницький національний 
технічний університет, Київський 
національний університет будів-
ництва і архітектури, Криворізький 
національний університет, Одеська 
державна академія будівництва та 
архітектури, Харківський націо-
нальний університет будівництва 
та архітектури, Поліський націо-
нальний університет (м. Житомир), 
Національний університет «Львів-
ська політехніка», Харківський на-
ціональний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова, 
Харківський національний автомо-
більно-дорожній університет, Пол-
тавська політехніка ім. Ю. Кондра-
тюка, Глухівський національний 
педагогічний університет ім. Олек-
сандра Довженка, Національний 
університет цивільного захисту 

України (м. Харків), Харківський 
національний технічний універ-
ситет сільського господарства  
імені Петра Василенка, Київський 
національний економічний універ-
ситет ім. Вадима Гетьмана, Придні-
провська державна академія будів-
ництва та архітектури.

Протягом першого етапу ІІ туру 
Конкурсу активно працювала га-
лузева конкурсна комісія у складі 
представників ПДАБА: проректор 
з наукової роботи В. В. Данішев-
ський (Голова), декан економічного 
ф-ту П. А. Фісуненко, доц. О. І. Су-
дакова, проф. І. В. Поповиченко, зам. 
декана з навчальної роботи еконо-
мічного ф-ту М. О. Бородін, проф. 
О. В. Каховська, доц. К. О. Спірі-
донова, доц. Г. Л. Ступнікер; наші 
гості, представники вузів Украї-
ни: проф. Г. М. Рижакова (КНУБА, 
м. Київ), доц. Л. В. Кадол (КНУ, 
м. Кривий Ріг), доц. О. М. Мацен-
ко (СДУ, м. Суми), доц. І. В. Вахо-
вич (УНДЦЕБ «Екобуд», м. Київ), 
доц. Т. В. Сердюк (ВНТУ, м. Вінни-
ця), проф. Н. В. Валінкевич (ПНУ, 

м. Житомир), проф. Т. О. Окландер 
(ОДАБА, м. Одеса), проф. Т. Є. Ан-
дрєєва (ХНУБА, м. Харків). Члени 
комісії провели рецензування сту-
дентських наукових робіт. У фінал 
вийшли 13 студентів з 6 вишів. 
Фіналісти Конкурсу взяли участь 
у підсумковій науково-практичній 

конференції, що відбулася у ре-
жимі онлайн 22 квітня 2021 р.

Доповіді і презентації учас-
ників були цікавими та насиче-
ними актуальною інформацією, 
а фахові питання членів кон-
курсної комісії – науковців та 

практиків в сфері економіки будів-
ництва з різних областей України 
спонукали учасників не тільки за-
хищати свої роботи, але й наміти-
ти напрями подальших досліджень 
в сфері економіки будівництва. 
Рішенням Конкурсної комісії ви-
значено переможців Конкурсу:

І місце: Є. О. Скрипка, І. О. Да-
ниленко. Тема: «Економічне об-
ґрунтування застосування техноло-
гії 3D-друку у галузі будівництва» 
(наук. кер. – проф. С. В. Шатов, 
ПДАБА, м. Дніпро); А. П. Штеп-
ка. Тема: «Закупівельна логістика: 
управління бізнес-процесами ре-
сурсозабезпечення на будівельно-
му підприємстві» (наук. кер. – доц. 
А. О. Черчата, ПДАБА, м. Дніпро).

ІІ місце: М. С. Лисенко. Тема: 
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Нарешті це сталося! 
29 травня відбувся традицій-
ний фестиваль «Студентська 
весна – 2021», який прово-
диться з 1969 року. Незважа-
ючи на складні умови панде-
мії, у фестивалі взяло участь 

7 вузів міста, які будуть боротися за призові місця.
Цього року фестиваль вперше проходив в телестудії 

«Дніпро ТВ». Відбувався він за підтримки міського го-
лови Бориса Філатова під гаслом «Дніпро – культурна 
столиця». Всі учасники виступали в один день, відпо-
відно до проведеного жеребкування.

Студенти ПДАБА довели, що вміють співати,  
танцювати, люблять театральне мистецтво, КВН та 
інші жанри. У концерті брали участь ведучі А. Со-
коленко і К. Клецов, соло-вокалістки М. Мирзоян і 

А. Апанасенко, тан-
цювальні колективи 
«Maximum», «ЭРА», 
«Энжел-аэро». 

Програма концер-
ту була дуже цікавою, 
захоплюючою, різно-
жанровою та торкалася найбільш важливих життєвих тем.  
Не обійшли увагою студенти і карантин в номері 
«Онлайн-офлайн: геть пандемію».

Професійне журі аплодувало стоячи, а також комен-
тувало виступ студентів ПДАБА дуже позитивно. Всі 
учасники отримали незабутні враження.

Проте, організатори фестивалю (міська рада) вирі-
шили тримати інтригу до Дня молоді. Як розподіляться 
місця і досить пристойні премії стане відомо пізніше.

Ю. А. Ойна, директор Студентського клубу

ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2021»

«Закупівельна логістика: управ-
ління бізнес-процесами ресур-
созабезпечення на будівельному 
підприємстві» (наук. кер. – доц. 
А. О. Черчата, ПДАБА, м. Дніпро); 
М. А. Лейченко. Тема: «Механіз-
ми та інструменти фінансування 
будівельних проектів» (наук. кер. – 
проф. І. С. Івахненко, КНУБА, 
м. Київ); Д. А. Лисенко. Тема: «Еко-
лого-економічне обґрунтування ре-
алізації проєктів сонячної енергети-
ки закладами вищої освіти» (наук. 
кер. – ст. викл. Т. О. Курбатова, 
СДУ, м. Суми); К. В. Литус. Тема: 
«Управління мотивацією на підпри-
ємствах промисловості будівельних 
матеріалів на основі комплексної 

оцінки персоналу (на прикладі на-
уково-виробничого приватного 
підприємства «Поділля Буд» (наук. 
кер. – доц. Л. М. Несен, ВНТУ, 
м. Вінниця). ІІІ місце: А. О. Мо-
скаленко, Т. В. Федоренко. Тема: 
«Особливості визначення вартості 
висотних будівель» (наук. кер. – 
доц. Л. В. Кадол, КНУ, м. Кривий 
Ріг); А. А. Лазебна. Тема: «Особли-
вості інноваційного розвитку бу-
дівельної галузі України» (наук. 
кер. – доц. М. О. Бородін, ПДАБА, 
м. Дніпро); Ю. С. Рябініна. Тема: 
«Економічна ефективність вико-
ристання віконних смарт-систем в 
багатоповерховому будинку» (наук. 
кер. – доц. Т. Ю. Цифра, КНУБА, 

м. Київ); В. О. Пашинов. Тема: 
«Удосконалення системи управлін-
ня ресурсами підприємства» (наук. 
кер. – доц. Н. В. Серьогіна, ОДА-
БА, м. Одеса); В. В. Чернов. Тема: 
«Економічні концепції управління 
містобудуванням» (наук. кер. – доц. 
Л. В. Кадол, КНУ, м. Кривий Ріг).

Студентів-переможців нагород-
жено дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, 
їх наукових керівників – Подяками. 
Всі автори наукових робіт отрима-
ли сертифікати учасників Конкурсу. 
Вітаємо всіх учасників Конкурсу і дя-
куємо оргкомітету за плідну роботу.
І. В. Поповиченко, зав. каф. ЕтаП;

С. М. Цекіна, провідний 
інженер з НДРС 

26 квітня 
2021 року 
на кафедрі 
УДІД відбу-
лося останнє 
в 2020 – 2021  
навчально -
му році за-

сідання наукового гуртка «Простір 
слова». Темою для зустрічі стала 
творчість Григорія Савича Сково-
роди. У засіданні круглого стола 
брали участь студенти будівельно-
го, економічного та архітектурного 
факультетів. 

З доповіддю про життя Г. С. Ско-
вороди виступили студентки групи 

ПЦБ-21мн О. Балан та В.Журав-
льова. Власні спостереження щодо 
мудрих порад Григорія Сковоро-
ди запропонувала студентка групи 
МЕН-19 А. Штепка. Про новатор-
ство поглядів філософа та їх суго-
лосність сучасності розмірковували 
студентки гр. АРХ-19-3 Д. Кравчен-
ко та М. Кігалова. А про глибини 
самопізнання людини за Григорі-
єм Сковородою говорили студенти 
гр. ПЦБ-20-1мн В. Галясовський та 
М. Костюкова. Самобутньо прочи-
тав поезію Григорія Сковороди «De 
libertate» студент гр. АРХ-20-3 Зні-
бі Аюб, надавши можливість усім 
учасникам зустрічі ще раз уважно 

вслухатися і відчути глибинний 
сенс мудрого слова великого укра-
їнського мислителя.

«Коли дух людини веселий, 
думки спокійні, серце мирне, – то 
й усе світле, щасливе, блаженне. 
Оце є філософія», – стверджував 
Сковорода. Прекрасну можливість 
доторкнутися до світлої і радісної 
розмови про найголовніші цінності 
людського життя отримали і реалі-
зували всі, хто приєднався до про-
ведення круглого столу «Не тіло, а 
душа є людиною».

Л. Г. Богуславська,доц. каф. УДІД
Л. М. Котова, художній керівник 

Студентського клубу ПДАБА 

«НЕ ТІЛО, А ДУША Є ЛЮДИНОЮ» – МУДРІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ СЬОГОДНІ
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Т РА В Н Е В І   Ю В І Л Я Р И

13 травня 
виповнило ся 
75 років док-
тору технічних 
наук, професо-
ру Володими-
ру Івановичу 
Б ол ь ш а ко ву. 
Це ім’я уві-

брало в себе стільки знакових по-
дій, всеосяжних понять, наукових 
досягнень, пов’язаних з життям 
нашого вузу, що хочеться назвати 
лише одну дату, яка так багато гово-
рить. Дніпропетровському інженер-
но-будівельному інституту – Прид-
ніпровській державній академії 
будівництва та архітектури – 90 ро-
ків. А доля В. І. Большакова ось 
вже майже півстоліття (з 1972 року) 
пов’язана з одним місцем роботи, з 
одним способом існування. Завж-
ди в одному місті, на одній вулиці 
і навіть в одному корпусі. І при та-
кій географічній постійності вра-
жає неймовірна наповненість його 
життя. Ця наповненість на кожно-
му етапі наукового, педагогічного, 
суспільно-організаційного розвит-
ку, незважаючи на її постійне міс-
цезнаходження, вирізнялася вели-
чезним тематичним розмаїттям.

Можна довго перераховувати до-
сягнення і заслуги професора Боль-
шакова, а можна сказати про його 
життя в декількох словах. Вчений 
Большаков створив свій науковий 
напрям «Будівельне матеріалознав-
ство» і розвиває свою наукову шко-
лу, яка сьогодні нараховує 20 докто-
рів і 26 кандидатів наук.

Плідна діяльність Большако-
ва-науковця розвивалася і знайшла 
ще одно виявлення. І тут ми пере-
ходимо до іншого унікального фак-
ту біографії Большакова, але тепер 
ректора. На цій посаді він прослу-
жив з 1987 по 2018 рр. І знайшов 
свою концепцію в організації всієї 
науково-дослідної роботи вишу. 

Тому амбітний ректор ДІБІ на-
прикінці 1980-х і на початку 1990-х 
років, почувши вимоги свого часу, 
на багато років визначив подаль-
ший рух будівельного вузу. А саме 
в інституті почався дуже інтенсив-
ний розвиток науково-дослідної 
думки. Було випущено 81 доктор 
та 435 кандидатів технічних наук. 
Це дало можливість ректору Боль-
шакову вивести ДІБІ в ряди провід-
них вузів країни та отримати звання 
Придніпровської держаної академії 
будівництва та архітектури. 

З 1986 по 2016 рр. Володимир 
Іванович поєднував роботу ректора 
з керівництвом кафедри технології 
металів, яку саме він зробив із за-
гально-освітньої на випускову – ка-
федру матеріалознавства та оброб-
ки матеріалів.

Справжній ентузіазм ректора, 
його рідкісна працездатність і увага 
до кожного створювали в колективі 
на протязі довгих десятиліть здоро-
ву творчу обстановку. Завдяки цьо-
му ректор вирішував багато дуже 
різних завдань щодня, щотижня, 
щороку: було відкрито новий еконо-
мічний факультет, велику кількість 
дослідних інститутів, лабораторій і 
дуже результативну науково-дослід-
ну частину. Окрім того розширити 
тематику та форми роботи багато-
гранної міжнародної діяльності.

Сьогодні Володимир Іванович 
працює професором на кафедрі ма-
теріалознавства та обробки матері-
алів. В його житті відбулося безліч 
різних подій, незабутніх зустрічей, 
щасливих плідних років корисної 
співпраці. Безумовно сенс його іс-
нування в роботі, а скоріше в житті 
в ДІБІ – ПДАБА, де ось вже 52 роки 
слово «будівельний» для нього за-
лишається самим головним. 

У В А ГА    У В А ГА    У В А ГА    К О Н К У Р С  ! ! !
державний вищий навчальний заклад «придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» оголошує конкур с на заміщення вакантної по сади:
Завідувач кафедри: «Будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів» (професор, за винятком доцент).
Основні вимоги наведені на сайті академії: http://pgasa.dp.ua/ 

Документи відправляти за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а. Конкурсна комісія

Традиційно основою процесу навчання було і є спілкування в різних формах. До недавнього часу перева-
га надавалася очному спілкуванню: вчитель – учень, викладач – студент. З розвитком великої кількості 
технічних засобів і особливо з комп’ютеризацією всього нашого життя процес навчання в останнє деся-
тиліття дуже змінився за своїми умовами. Спілкування онлайн все більше і більше захоплює нашого часу. 
А цей процес за останні 3 роки, в зв’язку з пандемією COVID-19, з всілякими карантинами і локдаунами 
дуже і дуже прискорився. Сьогодні наш час на очне спілкування поступово зменшується. Сучасні дружні, 
ділові і, навіть, наукові зібрання, так, щоб в очі в очі, зменшуються до мінімуму, тому що більше довіряє-
мо телефону та планшету. А відомо, що спілкування для людини, ой як потрібно. Мабуть тому, рубрика 
«Наші ювіляри» в газеті «Молодий будівельник» почала користуватися великою зацікавленістю. Добрі 
слова, основні етапи життя колег та друзів, розміщені в ювілейних статтях, пробуджують у багатьох 
читачів гарні почуття, примушують згадати своє спілкування з тим чи іншим героєм, а ще подзвонити 
та поспілкуватися іншим способом і поздоровити його. 

Так, у травні свої ювілейні дні народження відзначили Володимир Іванович Большаков,  
Наталія Анатоліївна Дорофєєва та Віктор Васильович Білополий.



4 Молодий буд івельник

Головний редактор:
Т. А. ШПАКОВСЬКА

Фото: А. В. МАМИШЕВ
Комп’ютерна верстка:

Л. В. ЯМНІЧ

«Молодий  будівельник»
Засновник і видавець – ДВНЗ «Придні-

провська державна академія будівництва 
та архітектури». 

Газета виходить щомісяця
українською мовою 

Адреса редакції:
вул. Чернишевського, 24-а, к. 454, 

м. Дніпро, 49005,
тел.: (056) 756-33-29; 3-29

e-mail:  mb.pdaba@gmail.com

Свідоцтво про державну реєстрацію 
суб’єкта видавничої справи

серія ДП № 624 від 16.02.1999 р.
Тираж друкованої версії 

40 примірників

№ 6  (1978)  9 червня  2021

У житті Вікто-
ра Васильовича 
Білополого пара-
лельно протягом 
багатьох десяти-
літь існує дві до-
леносні іпостасі. 
З одного боку, так 
розпорядилися 

його доля і батьки, він народився і 
живе всі свої 70 років в одному мі-
сті, на одній вулиці і навіть в одному 
і тому ж будинку, поруч з ДІБІ, нині  
ПДАБА. З іншого боку, вибравши 
для себе професію історика і за-
кінчивши історичний факультет 
Дніпропетровського університету,  
Віктор Васильович постійно перемі-
щався в часі. Різні історичні епохи, 
події, люди, закономірності та ви-
няткові явища становлять предмет 
його професійного вивчення. Сьо-
годні він стверджує: «Академія – мій 
рідний дім». Скільки себе пам’ятає 
Вітя Білополий, його думки, почуття, 

всі дитячі враження, а ще спортивні 
захоплення та досягнення пов’язані 
з будівельним інститутом. Тут ігри 
в футбол і баскетбол з однолітка-
ми-сусідами, тут дружні походи та 
змагання студентів-будівельників в 
його шкільні роки. Нарешті, навіть 
хрестили трирічного Вітю на тери-
торії майбутнього інституту, а тоді в 
Хрестовоздвиженському соборі, що 
сьогодні є частиною спортивного 
комплексу академії. І, навіть, в роки 
навчання в університеті студент- 
історик все рівно багато часу прово-
див на території будівельного інститу-
ту, де працювали його мама і хресний,  
Віктор Карповський. 

Після закінчення університету 
молодий викладач історії набирав-
ся педагогічного досвіду спочатку 
в сільській школі, потім у Дніпро-
петровському театральному учили-
щі. А з 1981 року став працювати в 
нашому вузі. Спочатку асистентом 
кафедри наукового комунізму, водно-

час готуючи дисертацію з історії ро-
бітничого класу України, яку у 1988 
році успішно захистив та отримав 
наукове звання кандидата історичних 
наук. З утворенням незалежної Укра-
їнської держави продовжив вивчен-
ня проблем політичної історії нашої 
країни. З 2010 по 2020 роки завідував 
кафедрою філософії та політології, а 
з 2021 – кафедрою філософії.

За роки роботи в академії Віктор 
Васильович працював на різних  
громадських посадах. Свого часу 
був відповідальним за виховну ро-
боту в ПДАБА – згуртовував, керу-
вав, допомагав та ділився досвідом з 
усіма кураторами академії. Сьогодні 
продовжує і свою дослідницьку ді-
яльність, має понад 100 наукових  
публікацій.

Віктор Васильович – людина 
слова, чесний та порядний, інтелі-
гентний, високоосвічений викладач, 
науковець та методист, широкоерудо-
ваний фахівець з історичних питань. 

Н а т а л і я 
А н а т о л і ї в н а 
Дорофєєва – ди-
ректор науко-
во-технічної бі-
бліотеки академії. 
Її – інтелігентну, 
спокійну, ввічли-
ву, завжди готову 

відповісти на всі професійні питан-
ня, що цікавлять кожного читача, 
можна побачити в робочому кабінеті 
щодня з самого ранку. А ще Наталю 
Анатоліївну знають як члена Вченої 
ради, а ще – вона учасник численних 
конференцій, круглих столів, презен-
тацій та інших заходів. У тому числі 
і тих, які проходять в нових умовах 
сьогодення, тобто онлайн. Але ця 
робота Наталії Анатоліївни – види-
ма частина айсбергу. А є ще копітка 
щоденна, дуже необхідна, але зовсім 
непомітна для стороннього ока, робо-

та директора бібліотеки. І тут Наталя 
Анатоліївна – професіонал високого 
класу. За роки роботи в академії вона 
не тільки досконально вивчила і знає 
стан справ у кожному відділі, знає 
обов’язки і можливості кожного спів-
робітника. А ще вона в курсі сімей-
них справ, турбот і тривог своїх колег. 
Вона завжди намагається допомогти, 
дати пораду, підтримати добре почи-
нання. Завдяки її такої насиченої про-
фесійної і громадської діяльності в 
колективі бібліотеки склалася і існує 
багато років творча, робоча атмос-
фера. Тут народжуються нові форми 
праці, встановлюються численні кон-
такти з іншими вузами. Постійно в 
полі зору директора і всіх працівни-
ків – різні напрями наукової роботи. 
Тут бібліотека надає відомості для 
профільних звітів академії, веде ро-
боту по створенню авторських профі-
лів академії та всіх членів колективу. 

Значне місце у діяльності бібліотеки 
посідають культурно-просвітнецькі 
заходи з використанням різних форм 
популяризації літератури, а також 
з урахуванням потреб навчально- 
виховного процесу студентів.

Щоб стати справжнім майстром 
своєї справи, Наталя Анатоліївна 
пройшла великий трудовий шлях. 
У 1982 році закінчила Рівненський 
державний інститут культури за 
спеціальністю бібліотекознавство і 
бібліографія, здобула кваліфікацію 
бібліотекаря-бібліографа. В академії 
за 36 років роботи була завідуючою 
сектором, головним бібліотекарем 
абонементу навчальної літератури, 
заступником директора, а з 2007 р. 
працює директором. Її життєве кре-
до: «Вибрала свою справу, роби її до-
бре, підвищуй власний професійний 
рівень і обов’язково поділися накопи-
ченим і вивченим з іншими».

Три різні людини, три різних посади: ректор, завідувач кафедри, директор бібліотеки і одна 
доля, що називається ДІБІ – ПДАБА. Ректорат, профком, Комітет молоді, редакція газети 
«Молодий будівельник» вітають наших дорогих ювілярів і бажають міцного  
здоров’я, наукових і творчих звершень, довгої успішної роботи в стінах рідної академії!


