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Серпневе зібрання

Вітання ювілярів

Посвята першокурсників у студенти ПДАБА
У сюжеті сьогоднішнього 

нашого життя щоденно відбу-
вається багато змін. А з ними, 
з цими змінами, народжуються 
нові умови існування, нові завдан-
ня та плани. Саме за цим сценарієм 
живе і наш вуз. Вимоги пандемії та 
карантину спонукали нас прове-
сти традиційне свято «Посвяти 
першокурсників у студенти» на 
ганку академії, на свіжому повітрі.  

І небесні сили подарували нам 
яскравий сонячний ранок, який під-
силював хвилюючу атмосферу.

Розпочала свято проректорка з 
навчально-виховної роботи, про-
фесорка Г. П. Євсєєва. Зміст «По-
святи» органічно поділився на дві 
частини. У першій «Урочистій» 
звучав Державний гімн України і 
студенти-відмінники пронесли пра-
пори нашої держави та академії. 

Також учасники свята вшанували 
пам’ять загиблих студентів та ви-
кладачів у Другій світовій війні, по-
клавши квіти до пам’ятного знаку. 

А далі з вітаннями до першокур-
сників звернулися ректор, профе-
сор М. В. Савицький та почесний 
гість, випускник ПДАБА, к. т. н. 
І. І. Куліченко. Надав благословіння 
на щасливе життя, успішне навчан-
ня представник духовенства – отець 

Урочиста частина «Посвяти першокурсників в студенти ПДАБА»
Симеон, архієрей Православ-
ної церкви України, архієпископ  
Дніпровський і Криворізький.  
Поздоровила з початком доросло-
го життя Голова студентської ради 
Анастасія Штепка.

Ректор, про-
фесор Микола Са-
вицький у своєму 
виступі привітав 
першокурсників зі 
знаменною подією 
у їх житті і від-

значив, що вони приєдналися до 
студентської сім’ї одного зі сла-
ветних вищих навчальних закла-

дів України, флагмана вищої осві-
ти – Придніпровської державної 
академії будівництва та архітекту-
ри. Далі Микола Васильович поді-
лився фактами зі своєї біографії:  
«Сталося так, що сьогодні у мене 
подвійне свято. Рівно 50 років тому 
я також став студентом бувшого 
Дніпропетровського інженерно-бу-
дівельного інституту і жодної се-
кунди не жалкував, що так склалася 
моя доля». 

Потім ректор нагадав, що за 
90 років існування ДІБІ, сьогодні 
ПДАБА, в академії було підготовле-
но біля 65 тисяч висококваліфікова-

них спеціалістів в галузі будівниц-
тва та архітектури. Як підкреслив 
ректор, академія пишається своїми 
випускниками, серед яких багато 
спеціалістів вищої кваліфікації бу-
дівельної справи, а також громад-
ських та політичних діячів, а ще 
членів уряду України та очільників 
багатьох міст країни. «Ми пиша-
ємося, що вони були випускника-
ми нашої академії. Я впевнений, 
що через багато років ми так само 
будемо пишатися вами і називати 
ваші прізвища. Я закликаю вас з 
першого дня працювати, працювати 
і ще раз працювати. Тоді ви будете 
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успішними людьми. Хочу побажа-
ти, щоб ви були щасливими. А ща-
стя, на моє переконання, це те, що 
ви реалізуєте свій потенціал, який 
у вас вклав Бог. Будьте щасливі і в 
добру путь!».

Продовжив при-
вітання Депутат 
Верховної ради VIII 
скликання, мер мі-
ста 2009 – 2014 рр, 
випускник ДІБІ 
Іван Куліченко: 

«Будучи Головою наглядової ради 
академії, я добре знаю процес, який 
відбувається в середині вищого на-
вчального закладу. Я кожного року 
1 вересня приходжу на «Посвяту» і 
скажу, що хвилююся і радію зустрі-
чі зі своєю Альма-матер, а ще тому, 
що бачу вас, сьогоднішніх студентів.

Дніпро – одне з міст, яке постій-
но будується. Подивіться скільки 
в академії реальних проектів зараз 
відтворюється. Бог створив Землю, 
все інше на ній побудували буді-
вельники. Ви – щасливі люди. Ви 
обрали чудову професію. Нехай 
не всі стануть відомими архітекто-
рами, але у вас є для цього стовід-
соткова можливість. Головне, що я 
хотів вам побажати, це нічого не бо-
ятися. Беріться за складні завдання, 
нові проекти, нові виклики. У вас 
сьогодні перший крок зі шкільного 
життя в доросле. Не забувайте, що 
треба добре вчитися, але ще встига-
ти поспівати і потанцювати, з умом 
погуляти, бути щасливими у той 
час, коли ви будете жити у стінах 
рідної академії. Хочу побажати вам 
успіхів, здоров’я, а нашому місту і 
академії всебічного процвітання».

З вітанням до першокурс-
ників звернувся отець Симеон, 
архієрей Православної церкви 
України: «Слава Ісусу Христу і 
Слава Україні! Шановні друзі, гос-
ті, я хочу насамперед привітати вас 
всіх зі значним для вас днем. Ви 

переступили поріг цього великого 
унікального собору, навчального 
закладу, який називається Прид-
ніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури. Сьогодні 
вам ще будуть багато розповідати 
про те, що і як багато потрібно пра-
цювати, щоб створювати, збудувати 
нові будинки та інші споруди, що 
прикрасять наше місто, а також бу-
дуть зручними та безпечними для 
життя. А ми знаємо, що таке без-
печний храм. Це такий храм, який 
правильно побудований, бо в ньому 
буде ваша душа і частина ваших 

знань. 
Ми сьогодні бла-

гословляємо вас на 
добру справу, тому 
що ви талановиті, 
ви прийшли в акаде-
мію, щоб набувати 

глибокі різнопланові знання, щоб 
у майбутньому розбудовувати наше 
місто, а також інші міста України. І 
наша країна буде вам вдячна за ваші 
таланти і добру працю.

Сам Господь Бог розпочав з 
того, що він сам збудував цей світ. 
Ви продовжуєте цю благословенну 
справу і нехай Бог обдаровує вас 
різними талантами. Хочеться вам 
побажати, щоб ви за роки навчання 
не втратили саме головне – людя-
ність. Щоб поважали один одного, 
щоб очі ваші були наповнені вели-
кою вірою до знань, любов’ю та 
гарним настроєм на всі ваші молоді 
роки. І нехай Божа благодать сьо-
годні сходить на кожного з вас. Щоб 
ви були щасливими, щоб ви мріяли, 
реалізовувалися. А благодать Божа 
нехай окриляє кожного, хто сьогод-
ні прийшов сюди, хто повірив у цей 
заклад. Всім нам довгих і благосло-
венних років життя!».

Офіційну частину закінчила 
Голова студентської ради, сту-
дентка 3 курсу економічного фа-
культету А. Штепка: «Вітаю 

всіх! Сьогодні ви стали першокур-
сниками. Це вступ до дорослого 
життя, де вирішуєте саме ви, від-
повідаєте за свої дії, плануєте, що 
вам робити, чим займатися, до чого 
лежить у вас душа. Я в свою чергу 
дуже хочу, щоб ко-
жен з вас долучився 
до нашої Студент-
ської ради. У ваших 
очах я бачу вогник, 
який нам дуже потрі-
бен. Хочу розповісти 
трошки про Студентську раду, чим 
ми займаємося. Студентська рада 
організовує багато заходів, напри-
клад, як вчора, вечірка знайомств 
для першокурсників, багато з вас 
там були. А також виставки, ярмар-
ки, караоке та інше. Ми чекаємо  
на вас і сподіваємося на ваші цікаві 
пропозиції».

У другій частині свята, яку 
можна назвати «Студентською», 
наші першокурсники отрима-
ли від ректора М. В. Савицького 
символічні студентський квиток 
та залікову книжку. А потім де-
кани всіх факультетів, професори 
Т. Д. Нікіфорова, О. В. Челноков; 
доценти І. А. Тютєрєв, А. О. Пе-
тренко, П. А. Фісуненко гостинно, 
з добрими побажаннями запросили 
своїх нових студентів увійти в при-
міщення академії. 

З цієї хвилини абітурієнти пере-
творилися у справжніх студентів. 
Вони одразу в холі першого поверху 
побачили тематичну виставку, яку 
підготували співробітники наукової 
бібліотеки академії. Виставка роз-
повідала про видання, присвяченні 
історії нашого міста, будівництва 
та архітектури. Першокурсники на-
довго запам’ятають початок свого  
студентського життя, сповненого 
сузір’ям добрих, веселих посмішок, 
чудового святкового настрою та ме-
лодійних пісень, що для них проспі-
вали студенти старших курсів.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І  МІЖНАРОДНА ТВОРЧІСТЬ АКАДЕМІЇ ВЛІТКУ
Наші постійні зв’язки з Франці-

єю продовжуються. І не тільки ті, 
що пов’язані з навчанням студен-
тів, аспірантів, магістрів, обміну 
науковими досягненнями, а також 
в організаційному та творчому 
плані. Вже всі бачили, як художньо 
збагатився боковий фасад акаде-
мії, що виходить на вулицю Василя 
Жуковського. Тут в липні було уро-
чисто відкрито мурал, що створив 

відомий французький художник 
Juan-Pablo de Ayguavives – псев-
донім Popay. Наш гість намалю-
вав яскравий твір, який дарує  
естетичне задоволення, несе  
добрий настрій кожному з нас.

Проект реалізовано в рамках 
«Французької весни» за підтрим-
ки Посольства Франції в Україні, 
Французького інституту в Україні 
та Альянс Франсез у м. Дніпро.

З А С Л У Ж Е Н А    Н А Г О Р О  Д А
Участь в нашій сумісній діяльно-

сті з посольством Франції продов-
жилася ще в одній знаменній події. 
30 червня професора Бориса Мико-
лайовича Дікарева було запрошено 
на урочистий прийом в Резиденцію 
Посла Франції, де Надзвичайний і 
Повноважній Посол Французької 
Республіки в Україні пан Етьєн де 
Понсен (Etienne de Poncins) вру-
чив високу нагороду професору  
ПДАБА – звання офіцера Ордена 

Академічних Пальм, яка присуджу-
ється за значний особистий внесок 
у розвиток культури Франції.

Цей орден вручають членам ви-
кладацької і наукової громадськос-
ті, які активно сприяють зміцненню 
культурних зв’язків між Францією 
та багатьма країнами. Список на-
городжених затверджує особисто 
Прем’єр-міністр Франції.

Колектив академії вітає Бори-
са Миколайовича Дікарева і бажає 
нових успіхів, нових планів щодо 
міжнародних зв’язків та міцного 
здоров’я!              Інформація газети

 Н А Ш І    З  Д О Б У Т К И

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК –  НОВІ  ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ
У калейдоскопі академічного 

життя є ще одна актуальна ін-
формація про серпневе засідання 
нашого колективу. Засідання від-
булося в актовій залі з виконанням 
всіх карантинних заходів. На по-
вістці денній розглядалося декілька 
організаційних, творчих, освітніх 
питань. Головна тема засідання 
була висвітлена у доповіді ректо-
ра, професора М. В. Савицького. 
Микола Васильович зосередився на  
декількох питаннях минулого на-
вчального року та планах на нав-
чальний рік 2021 – 2022. 

Питання акредитації освітніх 
питань. Минулого навчального 
року виконані плани щодо акре-
дитації 12 освітніх програм. Зага-
лом за критеріями Національного 
агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти акредитовано вже понад 
половину наших освітніх програм і 
станом на сьогодні лише дві з них 
мають умовну акредитацію, що є 
достатньо високим показником. 
Акредитація освітньої програми 

«Підприємницька діяльність» за 
магістерським рівнем відбудеться 
вже за місяць. 

Заходи внутрішньої системи 
якості. Минулого навчального 
року Вченою радою оновлені та за-
тверджені стандарти Академії «Про 
освітні програми», «Положення 
про порядок створення та організа-
цію роботи екзаменаційної комісії», 
«Положення про відрахування, пе-
реривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються в 
ПДАБА, а також надання їм акаде-
мічної відпустки», «Положення про 
деканат ДВНЗ ПДАБА», «Положен-
ня про запобігання конфлікту інте-
ресів, оскарження процедури та ре-
зультатів підсумкового контролю».

Питання підвищення кваліфі-
кації педагогічних, наукових пра-
цівників, наявності необхідних ре-

сурсів для організації освітнього 
процесу. Академія вийшла на якісно 
новий рівень проведення навчаль-
ного процесу і напрями його циф-
рової трансформації та використан-
ня принципу студентоцентризму. 
Також розроблено і впроваджено 
електронну систему вільного ви-
бору навчальних дисциплін, яка 
дає можливість здобувачам вищої 
освіти рівнів бакалавра та магістра 
формувати власну освітню траєкто-
рію та індивідуальний навчальний 
план. На базі Microsoft Offiсе 365 
створено віртуальний читальний зал  
бібліотеки, який активно застосову-
ється в освітньому процесі.

Наукова діяльність та міжна-
родні зв’язки. Повсякчасно продов-
жується підготовка наукових кадрів 
в системі аспірантура, докторанту-
ра. Також активно працює Рада мо-
лодих вчених. Ми беремо участь у 
студентських олімпіадах, конкурсах. 
Маємо – грант за міжрегіональною 
програмою «Студентська Акаде-
мічна Мобільність (САМ) Україна» 
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Сергій Євгенович 
Кутаков

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ -  ЛІТО 2021

Василь Васильович
Мелашич

Людмила Антонівна 
Чередниченко

Юлія Айвівна
Ойна

Григорій Григорович 
Шматков

Леонід Андрійович 
Хмара

Владислав Федорович 
Левченко

Віра Дмитрівна 
Щеглова

Шановні науковці!
Звертаємо вашу увагу на те, що зараз з’яви-

лося багато видань, які нібито індексуються у 
міжнародних базах Web of Science та Scopus. 
Але це шахрайські журнали, які не мають відно-
шення до цих баз даних. Тому заздалегідь звер-
тайтеся до бібліотеки, щоб перевірити журнал, 
у якому ви вирішили надрукувати свою статтю.

Директор бібліотеки Наталія Дорофєєва

House of Europe. У нашій науковій 
діяльності немало здобутків, але й 
маємо багато інших перспектив.

Результати вступної кампанії 
до академії 2021 року. За всіма освіт-
німи програмами й освітніми рів-
нями зараховано 740 студентів. Ок-
ремо слід наголосити на такій рисі 
ПДАБА, як привабливість. Вона 

складається з безперервної праці, 
що починається із започаткування 
нових освітніх програм та відкриття 
нових спеціальностей. В цьому році 
активно працювала Студентська 
рада академії. Студенти працювали 
як офлайн, так і онлайн режимах. 
Брали участь у профорієнтаційних 
заходах та Днях відкритих дверей.

На завершення доповіді рек-
тор Микола Савицький подяку-
вав трудовому колективу за плід-
ну та дружню роботу і закликав  
до нових здобутків у 2021 – 2022 
навчальному році.

З повною доповіддю ректора 
можна ознайомитися на сайті акаде-
мії  https://pgasa.dp.ua/

державний вищий навчальний заклад 
«придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади:

Завідувач кафедри: «Українознавства, документознав-
ства та інформаційної діяльності» (професор, за винят-
ком доцент).  Основні вимоги наведені на сайті академії:  
http://pgasa.dp.ua/ Документи відправляти за адресою: 49600, 
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а. Конкурсна комісія

Дорогі наші ювіляри! Ви зустріли свій чудовий ювілей влітку. Але вважається, що весь 
2021 рік для Вас ювілейний. Тому ми вітаємо Вас на початку нового навчального року. Ви всі 
разом і кожний окремо – наша гордість та шана! Ви внесли і вносите сьогодні значний вклад 
у навчання і виховання майбутніх інженерів-будівельників та архітекторів. 

Наші вітання надсилаємо Юлії Ойні – безмінному керівнику Студентського клубу, яка зу-
стріла свій ювілей на початку вересня. Бажаємо Вам міцного здоров’я та всіляких гараздів, 
везіння, удачі, море посмішок і доброго настрою!   Колектив ПДАБА


