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С ВЯ ТО  Д Н Я  З А Х И С Н И К І В  ТА  З А Х И С Н И Ц Ь  У К РА Ї Н И

НАШІ  ВИПУСКНИКИ – НАШІ  ГЕРОЇ
Незважаючи на реалії сьогоден-

ня, на всілякі умови адаптованого 
карантину, музей академії продов-
жує інтенсивно працювати. Наші 
двері завжди гостинно розкриті 
для  всіх відвідувачів. Так, напри-
кінці вересня до нас завітали ви-
пускники механічного факультету 
1991 року. Вони згадували часи 

навчання, викладачів і наставників 
свого декана, професора В. Г. За-

ренбіна, який сформував їх 134 
групу майже з одних спортсменів. 
Це був набір 1984 року, але вони 
переривали навчання на військову 
службу. Двоє хлопців з групи слу-
жили в Афганістані. Під час зу-
стрічі випускники А. О. Карачев та 
С. Н. Кабаченко побачили свої фо-
тографії на стенді музею, присвя-
ченому студентам-учасникам бойо-
вих дій в Афганістані. І виявилося, 
що з групи 134 є ще один афга-
нець, який був до нині не відомий  
музею – це І. Є. Авдєєв. Тож пошу-
кова робота в музеї проводься по-
стійно. Збираємо відомості про до-
сягнення студентів і сьогоднішніх 
викладачів. Також дізнаємося про 
життя наших випускників. 

На жаль, при-
йшла до музею 
і сумна звістка. 
Влітку до нас за-
вітало подружжя 
Світлана та Віктор 
Репіда, випус-
кники факультету 
СГБ 1992 року. 
Вони розповіли про Владислава 
Станіславовича Остапенка, ви-
пускника механічного факультету, 
солдата 93-ї окремої механізованої 
бригади, який загинув у бою 16 січ-
ня 2015 року в новому терміналі 
Донецького аеропорту. У серпні 
2014 року В. Остапенко доброволь-
цем через військкомат почав свій 
бій за Україну. Указом Президента 

В. С. Остапенко

14 жовтня всі громадяни нашої 
Держави святкують одразу три 
свята: Покрови Божої Матері, 
День українського козацтва і 
День захисника України. 

Усі ці свята виникали послі-
довно у взаємодії історії та сучас-
ності. Козаки щиро шанували об-
раз Покрови Божої Матері, вірили що свята Покрова 
охороняє їх і вважали її своєю заступницею. Тому у 
кожний похід вирушали лише після молитви до Бо-
городиці. З метою вшанування мужності та героїзму 
захисників територіальної цілісності України, вій-
ськових традицій українського народу 14 жовтня 2014 
року указом Президента було встановлено свято – 
День захисника України. У цьому році до назви цьо-
го свята новим указом Президента було додано слово 
«захисниць». І сьогодні назва свята звучить так: «День 

захисників та захисниць Украї-
ни». Тепер українці шанують всіх 
Героїв-захисників та Героїнь-за-
хисниць, які захищали та продов-
жують боронити нашу Державу. 

В академії розпочали свято з 
поздоровлення ректора, професо-
ра Миколи Савицького. Він зга-

дав Героїв-захисників, що навчалися в нашому виші, 
а також багатьох Героїв, що віддали життя за незалеж-
ну Україну. Далі ректор розповів про вклад науковців 
ПДАБА у розробку проектів, які укріплюють оборону 
країни, і побажав міцного здоров’я, волі до перемоги, 
мирного неба та впевненості в те, що ми здолаємо всі 
негаразди та перешкоди. Після вітання ректора відбув-
ся святковий концерт за участю студентів всіх факуль-
тетів. Зі сцени звучали вірші та пісні сучасних авторів 
і поезія Т. Г. Шевченка у супроводі тріо бандуристок.
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Наукова школа в цьому понят-
ті органічно поєднується – історія, 
традиція, досвід і пошук, експери-
мент та результат. У кожному виші 
основою його діяльності завжди 
є два базових напрями: освітньо- 
педагогічний та науково-дослід-
ницький. І показником успіш-
ності науково-дослідницького 
напряму є наявність у ВНЗ 
різнопланових наукових шкіл.

Як свідчать архівні доку-
менти, фундатором науко-
во-дослідницької роботи в 
Дніпропетровському інже-
нерно-будівельному інституті 
ще в першій половині 1930-х років 
був заступник директора інституту, 
професор Олександр Андрійович 
Гармаш. Великий вклад в наукову 
скарбницю ДІБІ внесли професори 
Микола Опанасович Буданов, Сте-
пан Прокопович Гомелля та багато 
інших. Їх естафету підхопили про-
фесори Г. Д. Дібров, В. Б. Щвець, 
О. П. Прусаков. Вони не тільки вели 
велику дослідницьку діяльність, а 
під їх керівництвом в ДІБІ захисти-
ли кандидатські і докторські дисер-
тації численні співробітники інсти-
туту. Тепер вже вони продовжували 
наукові пошуки, спираючись на дос-
від і підтримку своїх керівників. 
Саме в цей період почали формува-
тися і отримали свій розвиток нау-
кові школи Р. Б. Тяна, О. Б. Петрова, 
Є. П. Самойлюка, В. М. Кірноса, 
В. М. Пунагіна.

Особливо інтенсивним процес 
підготовки та розвитку наукових ка-
дрів ДІБІ почався у другій половині 
1980-х років, коли за ініціативою 
ректора В. І. Большакова були від-
криті і активно працювали спеціалі-
зовані Вчені ради із захисту канди-

датських і докторських дисертацій. 
В результаті цієї важливої і конче 
потрібної роботи число науковців в 
академії постійно зростало. Засну-
вали свої наукові школи професори 
В. І. Большаков, М. В. Савицький, 
Л. А. Хмара, А. С. Бєліков. Про-
довжили розвивати діяльність сво-
їх попередників, засновників шкіл  
1970-х років, професори В. Л. Кра-
совский, В. Л. Сєдін, А. П. Приходько. 

Як показує час процес розвит-
ку нашого життя невпинний. Так 
само невпинний і розвиток наукової 
думки. Тому за ініціативи ректора, 
професора Миколи Савицького у 
2020 – 2021 роках в академії велась 
різнопланова робота по оновленню 
та примноженню наукових шкіл 
ПДАБА. На сьогодні їх – 10. Вони  
визначають основні пошуки нау-
ковців академії. Їх керівниками є: 

М. В. Савицький, В. І. Большаков, 
В. Л. Красовский – В. В. Данішев-
ський – С. О. Слободянюк, В. Л. Сє-
дін  – Ю. О. Кірічек – С. І. Головко, 
В. М. Дерев’янко – М. В. Шпирько, 
Л. А. Хмара, Т. С. Кравчуновська, 
А. С. Бєліков, Ю. В. Орловська, 

Г. У. Невгомонний – Ю. І. За-
харов. Школи під керівниц-
твом проф. Ю. В. Орлов-
ської, проф. Ю. І. Захарова і 
доц. Г. У. Невгомонного були 
сформовані та почали свою ро-
боту у 2021 році. Докладну і 
змістовну інформацію про діяль-
ність сучасних наукових шкіл 

академії можна дізнатися з циклу 
стендів, що розташований у фойє 
3 поверху головного корпусу, біля 
ауд. 301. Презентація циклу «Науко-
ві школи ДВНЗ ПДАБА» відбулася 
в кінці серпня. Як відмітив почес-
ний гість, випускник академії, ві-
домий громадський діяч С. А. Бич-
ков: «Цикл наукових шкіл вишу 
свідчить про те, що ніякі негаразди 
і перешкоди сьогодення не заважа-
ють всебічному розвитку ПДАБА –
одного з провідних вузів країни». У 
своєму виступі на презентації рек-
тор Микола Савицький наполегливо 
закликав колег-викладачів якомога 
більше залучати студентів до науко-
вої роботи. Це буде за думкою ректо-
ра подальшим розвитком наукового 
потенціалу академії.

Тетяна Шпаковська, 
головний редактор «МБ»

У В А ГА    У В А ГА    У В А ГА  ! ! !
державний вищий навчальний заклад «придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
Завідувач кафедри: «Іноземних мов та підготовки іноземних студентів» (професор, за винятком до-

цент).  Основні вимоги наведені на сайті академії: http://pgasa.dp.ua/ 
Документи відправляти за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а. Конкурсна комісія

НАУКОВІ ШКОЛИ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

України № 553/2015 від 22 вересня 
2015 року, «за мужність, самовід-
даність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій 
присязі», нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмерт-
но), нагрудним знаком «За оборону  
Донецького аеропорту» (посмерт-

но), відзнакою Президента Украї-
ни «За участь в антитерористичній 
операції» (посмертно).

З метою вшанування подвигів ге-
роїв ДІБІ – ПДАБА, які присвятили 
своє життя служінню українському 
народу, музей постійно розповідає 
про них, готує стенди з їх фото та 
іншими документами. Як відомо, в 
житті завжди є місце подвигу, тому  

пошукова робота музею за цією те-
мою не може припинитися так само, 
як не може зупинитися боротьба за 
цілісність України. Ми чекаємо но-
вих відвідувачів, нових відомостей, 
що так допомагають нам сьогодніш-
нім бути стійкими, сміливими гро-
мадянами своєї країни.

Олена Гичка,  
зав. музеєм історії ПДАБА
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Майже два роки у нашому слов-
никовому запасі щоденно посіда-
ють значне місце тривожні слова та 
словосполучення: щеплення, лок-
даун, адаптований карантин, занят-
тя онлайн і ще ще ще... Але поруч 
з цими новими поняттями існують 
і продовжують свій розвиток наші 
добрі знайомі в академічному житті 
слова: засідання Вченої ради, семі-
нари, наукові наради та конферен-
ції. Саме ці слова дарують нам віру 
і впевненість у майбутні перспекти-
ви. А підтвердженням таких споді-
вань була конференція, що пройшла 
в академії 7 жовтня на 13 поверсі в 
ауд. 1301 і була присвячена акту-
альним сучасним проблемам охо-
рони праці, захисту життя людей у 
різних сферах виробництва та збе-
реження навколишнього середови-
ща. Конференція проходила на базі 
кафедри БЖД і ця подія відбувала-
ся невипадково. Саме в цей день  
кафедра святкувала 50-річчя з дня  
свого заснування та 75-річчя з дня 
народження керівника кафедри, 
професора А. С. Бєлікова.

Розпочина -
ючи конферен-
цію, ректор ака-
демії, професор 
М. В. Савиць-
кий привітав 
всіх учасників 
і розповів про 
етапи розвит-

ку кафедри та досягнення її спів-
робітників. Микола Васильович 
зачитав вітальну адресу на честь 
колективу кафедри, у якій говори-
лося, що: «1 вересня 1971 року в 
ДІБІ з’явилася нова кафедра, яка 
мала назву «Охорона праці та ерго-
номіка». Згодом, після напруженої 
роботи по підготовці інженерів-бу-
дівельників в області охорони праці 
в травні 1991 року кафедра набула 
своєї сучасної назви «Безпека жит-
тєдіяльності». Шлях, довжиною 
півстоліття, кожного члена кафед-
ри був завжди сповнений величез-
них пошуків самовідданої праці,  
різнопланової творчості у благо-

родній справі охорони праці та за-
хисту життя людей.

Сьогодні кафедра БЖД ПДАБА 
є провідною серед ВНЗ України. 
Вона готує висококласних спеці-
алістів з охорони праці у будів-
ництві, веде фундаментальні та 
прикладні дослідження за 15-ма 
науковими напрямами. Цю велику 
роботу здійснюють: п’ять профе-
сорів – зав. кафедри, д.т.н., проф. 
А. С. Бєліков, д.т.н., професори 
М. М. Налисько та О. В. Третьяков, 
к.т.н., професори Л. М. Діденко та 
В. В. Сафонов; вісім к.т.н., доцен-
тів: В. А. Шаломов, Л. А. Чередни-
ченко, О. В. Пилипенко, О. В. Ра-
біч, К. А. Рибалка, О. В. Берлов, 
Г. О. Клименко, А. А. Кульбач; 
два асистенти: І. В. Мещерякова, 
К. А. Крекнін; зав. лабораторією 
В. І. Басій, ст. лаборант Н. В. Гіль-
ман, лаборант І. В. Говоруха.

Від імені колективу академії  
Микола Васильович побажав юві-
лярам міцного здоров’я, плідної ро-
боти, веселої вдачі та везіння в усіх 
справах та починаннях!

Далі ректор особисто звернувся 
до професора А. С. Бєлікова, який 
на початку жовтня відсвяткував 
свій 75-й день народження. Ректор 
відмітив його особисті досягнен-
ня: «Сьогодні Ви – відомий вчений, 
дослідник, методист, судово-тех-
нічний експерт у численних пи-
таннях охорони праці та безпеки 
життєдіяльності. Вас добре зна-
ють в Україні та за її межами. Ви –  
автор понад 70 патентів на винахо-
ди. Студенти багатьох вузів вчаться 
за Вашими підручниками. А учас-
ники Вашої наукової школи успіш-
но захищають свої кандидатські 
та докторські дисертації. Дорогий 
Анатолію Серафимовичу, Ваші 
працездатність та мобільність не 
знають меж. В академії Ви працю-
єте з 1970 року, пройшли шлях від 
старшого інженера НДЧ до завіду-
вача кафедри. Сьогодні Ви активно 
продовжуєте свою різнопланову 
діяльність, заражаючи студентів та 
колег своїм оптимізмом і самовід-

даністю профе-
сії. Добра Вам, 
нових звершень, 
богатирського 
здоров’я!». 

До поздоров-
лення ректора 
п р и є д н а л и с я 
п р о р е к т о р и , 
проф. Г. П. Євсєєва та В. В. Да-
нішевський; Голова профкому, 
доц. О. В. Дзюбан, проф. В. В. Са-
фонов та С. В. Шатов.

Після поздоровлення ректора-
ту робота конференції продовжи-
лася. У святкуванні ювілею взяли 
участь представники провідних ви-
шів України та фахівці Державних 
установ Дніпропетровської області.  
У своїх доповідях гості відміти-
ли великий вклад у наукову думку 
України співробітників кафедри 
Безпеки життєдіяльності ПДАБА. 
Так, на конференції з доповідями 
виступили: Б. Д. Халмурадов (На-
ціональний авіаційний університет 
м. Київ); В. А. Андронов (Націо-
нальний університет цивільного 
захисту, м. Харків); С. Ю. Рагімов 
(Національний університет цивіль-
ного захисту України м. Харків); 
Б. К. Гармаш (ДВНЗ Український 
державний університет заліз-
ничного транспорту м. Харків); 
А. В. Мерзлікін, В. І. Каменець 
(Донецькій національний техніч-
ний університет, м. Покровськ); 
О. М. Тищенко (Черкаський інсти-
тут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного універ-
ситету цивільного захисту Укра-
їни); М. С. Брезицька (Головне 
управління Держпраці у Дніпропе-
тровській області); А. А. Кульбач, 
А. О. Сугак (Державна служба з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропе-
тровській області); А. М. Лисенко 
(Дніпропетровського науково-до-
слідного інституту судових експер-
тиз Мін. Юст. України).

На закінчення конференції про-
фесор А. С. Бєліков щиро подяку-
вав всім присутнім та побажав їм 
подальшої плідної роботи.

О  Ц  Е    Т  А  К    Ю  В  І  Л  Е  Й ! ! !
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В середині вересня в 301  
аудиторії відбулася зустріч пер-
шокурсників всіх факультетів за 
темою: «Адаптація першокурс-
ників до навчального процесу та 
засвоєння ними правил внутріш-
нього розпорядку ПДАБА». Ця зу-
стріч була організована проректо-
ром з навчально-виховної роботи  
Галиною Петрівною Євсєєвою. На 
зборах були присутні не тільки нові 
студенти, а й куратори, заступники 
деканів та фахівці відділів.

Керівництво Академії намага-
ється забезпечити студентам без-
печні умови для якісного навчання 
та розвитку. Під час зустрічі сту-
денти отримали корисну та цікаву 
інформацію: про дотримання пра-

вил техніки безпеки під час пере-
бування в академії та на прилеглій 
території (відділ охорони праці); 
про правила поведінки, дотримання 
маскового режиму та інших заходів 
під час епідеміологічної ситуації 
(штаб ГО); про правила внутріш-
нього розпорядку, обов’язки сту-
дентів вишу (профком ПДАБА).

Постійний контроль за виконан-
ням правил полягає на кураторів 
груп та деканати.

Інформація газети

АДАПТАЦІЯ  ПЕРШОКУРСНИКІВ  ДО  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ

20 вересня на кафедрі україно-
знавства, документознавства та ін-
формаційної діяльності відбулося 
засідання наукового гуртка «Простір 
слова», присвячене Європейському 
дню мов. Цією зустріччю розпо-
чалася наукова робота студентства 
ПДАБА з гуманітарних дисциплін. 
До засідання було додано ще одну 
знаменну дату – 150-річчя з дня 
народження Василя Стефаника. До 
урочистостей долучилися студенти 
трьох факультетів – архітектурного, 
економічного та будівельного, а ка-
федра УДІД була представлена всім 
викладацьким складом. З вітальним 
словом до учасників заходу звер-
нулася завідувачка кафедри УДІД, 
доц. О. Ю. Баранник. Олена Юрі-
ївна висловила впевненість у тому, 
що новий навчальний рік буде плід-
ним як для професійного, так і для 
культурного зростання майбутніх 
фахівців будівельної галузі.

Історія Європейського дня мов 
уже має певні традиції. Проголо-
шене в 2001 р. Радою Європи за 
підтримки Європейського Союзу 
свято вдвадцяте збирає шануваль-

ників мовного простору нашого 
континенту. Найактивніші студенти 
академії зібралися, щоб поговорити 
про багатомовність та сучасний єв-
ропейський контекст спілкування. 

Модератором засідання гуртка 
була доцентка каф. УДІД Л. Г. Бо-
гуславська. З доповіддю про багато-
мовність Європи виступила студент-
ка гр. АРХ-20-4п Марина Петько, яка 
розповіла про 24 офіційні європей-
ські мови. Про головні символи, що 
допомогли об’єднати різні держави 
в єдиний союз європейців, розпові-
ла студентка гр. АРХ-20-5п Анаста-
сія Суварян. Студентки гр. АРХ-20-
4п Анастасія Авраменко та Марія 
Малевич здійснили короткий екс-
курс в історію становлення Євросо-
юзу. А про міжнародне застосування 
європейських мов у різні часи і про 
роль англійської мови у спілкуван-
ні сучасного світу говорив студент 
гр. ПЦБ-19-2 Олександр Лук’янен-
ко. Цікавим доповненням до серйоз-
ної розмови була розповідь студента 
гр. ПЦБ-202 Олега Стельмашенко 
про мовний гурток, організований 
поціновувачами української мови в 
Кам’янському. 

Усі учасники засідання науково-
го гуртка змогли випробувати свою 
ерудицію, коли майбутні архітек-
тори запропонували відразу де-
кілька різних вікторин. Студентки 
гр. АРХ-20-4п Карина Бондаренко 

та Софія Лисяк підготували цікаві 
питання та оригінальний відеоряд 
для впізнавання європейських кра-
їн. Загальний настрій допитливо-
сті та азарт змагання захопив усіх 
студентів, коли вони повинні були 
визначитися за картинками-під-
казками, створеними студентками 
гр. АРХ-20-4п Анастасією Бєлан 
та Ксенією Ярміш, щодо голов-
них європейських столиць. Дещо 
складнішою виявилася вікторина 
про грошові одиниці, підготовлена 
студентами гр. АРХ-20-4п Артемом 
Садовим та Анною Ноінською.

Чудовим знавцем європейського 
простору і беззаперечним лідером у 
вікторинах стала студентка гр. АРХ-
20-5п Анастасія Суварян, яка зібра-
ла найбільшу кількість солодких мі-
ніпризів за правильні відповіді.

Завершувала засідання науково-
го гуртка «Простір слова» доповідь 
студенток гр. АРХ-20-4п Олексан-
дри Качуєвської та Єлизавети Ко-
валенко, які розповіли про Василя 
Стефаника – одного зі справжніх 
європейців серед когорти україн-
ського письменства. Свято мови 
вдалося, а кожен учасник зустрічі 
отримав для себе і розширення вну-
трішніх горизонтів, і задоволення 
від живого спілкування.

Лариса Богуславська, 
Голова наукового гуртка «Простір 

слова», доцентка кафедри УДІД
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