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Якість понад усе

Газета виходить у друкованій та електронній версії, 
яка розміщується на сайті академії  www.pgasa.dp.ua

Н А П Р У Ж Е Н О Ю  П РА Ц Е Ю  П О  C O V I D - 1 9 . 
Н О В І  П РА В И Л А  В Н У Т Р І Ш Н Ь О Г О  Р О З П О Р Я Д К У

19 жовтня в режимі онлайн відбулася кон-
ференція трудового колективу ПДАБА. Під 
час конференції ректор Микола Савицький 
представив на обговорення проект Правил 
внутрішнього розпорядку ДВНЗ ПДАБА. Піс-
ля обговорення делегатами конференції про-
ект Правил було затверджено. За затвердження 

положень Правил проголосували 74 делегати 
конференції, проти – 2, утрималися – 3. 

Співробітники 
З понеділка по четвер:
Початок робочого дня 8.00
Кінець робочого дня  16.45
Перерва        11.45 − 12.15
П’ятниця:
Початок робочого дня 8.00
Кінець робочого дня  15.30
Перерва        11.45 − 12.15

    Н-ПП

     8.00
     15.54
12.25 − 12.55

     8.00
     14.54
12.25 − 12.55

1-ша пара – 8.00 – 9.20
2-га пара – 9.30 – 10.50

3-тя пара – 11.00 – 12.20
Велика перерва – 12.20 – 13.00

4-та пара – 13.00 – 14.20
5-та пара – 14.30 – 15.50

Графіки роботи:  ПДАБА   Інститут інноваційних освітніх технологій
          Співробітники

З вівторка по п’ятницю:
Початок робочого дня  8.30
Кінець робочого дня   17.15
Перерва          13.00 − 13.30
Субота:
Початок робочого дня  8.30
Кінець робочого дня   16.00
Перерва   Без обідньої перерви

Розклад занять здобувачів вищої освіти:

Графік роботи чергових змін охорони, обслуговуючого персоналу, прибиральників службо-
вих приміщень складають керівники відповідних підрозділів у суворій відповідності до вимог 
КЗпП та підсумкового урахування робочого часу за період шість місяців і затверджується рек-
тором за погодженням із профспілковим комітетом.

Окрім опублікованого графіку роботи Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ ПДАБА 
складаються з таких розділів: Загальні положення; Порядок прийняття і звільнення праців-
ників; Основні права та обов’язки працівників; Основні обов’язки адміністрації; Принципи і 
норми професійної етики та академічної доброчесності; Робочий час і його використання; За-
охочення за успіхи в роботі; Стягнення за порушення трудової дисципліни; Навчальний розпо-
рядок; Порядок у приміщеннях вищих навчальних закладів. Детально текст документу дивіться 
на офіційному сайті академії.



2 Молодий буд івельник № 9 (1981) 15 листопада 2021

26 жовтня відбулося чергове пла-
нове засідання Вченої ради. На засі-
данні було розглянуто велику низку 
актуальних питань академічного 
життя. За умовами адаптованого ка-
рантину композиційно робота була 
поділена на 2 частини. 

Перша, що відбувалася в залі 
засідань Вченої ради, була присвя-
чена таємному голосуванню за кон-
курсом претендентів на вакантні 
посади співробітників численних 
кафедр академії. Голосування про-
ходило окремими підгрупами в оч-
ному форматі з чітким дотриманням 
всіх умов «червоної зони». Очний 
формат було використано, врахову-
ючи важливість рішення голосуван-
ня для подальшої роботи в академії 
учасників конкурсу. Всі учасники 
успішно пройшли конкурс. 

Після перерви в роботі члени 
Вченої ради повернулися до розгля-
ду інших питань, але вже в режимі 
відеозв’язку в Office365 Teams. 

Під керівниц-
твом ректора, 
проф. Миколи 
Савицького всі 
члени Вченої 
ради, незважаю-
чи на незвичність 
спілкування, пра-

цювали активно, зацікавлено, з по-
чуттям великої відповідальності. 
Робота в другій частині засідан-
ня була композиційно побудована 
за кількома окремими тематич-
ними сторінками. 

Так, перша 
сторінка була 
присвячена до-
повіді про ви-
ховну роботу зі 
студентами, яку 
зробила прорек-

тор з навчально-виховної роботи, 
проф. Галина Євсєєва. Тему поліп-
шення навчального процесу продо-
вжив начальник Центру по роботі 
з іноземними студентами Михайло 
Спільник. Він зосередив увагу на 
перебудові роботи Центру за нови-
ми вимогами з оптимізації міжна-

родної діяльності та інтернаціона-
лізації академії. 

Після розгля-
ду доповіді до-
цента Михайла 
Спільника члени 
Вченої ради ви-
рішили Навчаль-
н о - н а у к о в и й 
центр міжнародного співробітни-
цтва перейменувати у Навчально- 
науковий центр міжнародної освіти 
та міжнародного співробітництва. 
Окрім того було вирішено створити 
кафедру на підготовчому відділенні  
ННІІОТ з освіти іноземних громадян. 

Інша тематична сторінка була 
присвячена значним змінам, які від-
булися на економічному факультеті. 
На його базі була започаткована ос-
вітньо-наукова програма «Девелоп-
мент нерухомості» за другим (ма-
гістерським) рівнем вищої освіти у 
межах спеціальностей 192 «Будів-
ництво та цивільна інженерія» та 
075 «Маркетинг». Це дало можли-
вість приступити до реорганізації 
факультету, в процесі якої з’явилася 
потреба в заснуванні нової кафед-
ри, яка за рішенням Вченої ради 
буде називатися «Девелопмент не-
рухомості, обліку та маркетингу». А 
також кафедра «Економіка та підпри-
ємництво» отримала нову назву «Фі-
нанси, економіка та підприємство». 

Зазнав змін і будівельний фа-
культет. Кафедра «Планування і  
організація виробництва» отримала 
нову назву «Організація і управлін-
ня будівництвом».

Інтенсивність та продуктив-
ність роботи членів Вченої ради 
також засвідчували: затверджен-
ня ряду стандартів, що стосуються 
якості освіти; прийняття Положен-
ня про моніторинг якості освіти 
в ДВНЗ ПДАБА; розглянуто По-
ложення про Студентський клуб; 
затверджені рекомендації до друку 
статей у науково-практичному жур-
налі «Український журнал будівниц-
тва та архітектури» № 5, 2021 р. та 
у збірнику наукових праць «Еконо-
мічний простір» № 174, 2021 р.; ви-

значено гаранти нових освітніх та 
освітньо-наукових програм за дру-
гим та третім рівнями вищої освіти. 
Всі рішення були прийняті більші-
стю голосів членів Вченої ради. 

І нарешті, розповідь ще про 
одну організаційно-вітальну сто-
рінку засідання. Вона передувала 
початку другої частини зібрання. 
Її зміст складав: 
знайомство, за 
представленням 
ректора, ново-
го проректора з 
адміністратив -
но-господарчої  
роботи, випускника академії Дми-
тра Писаренка. 

Звіт господар-
чої частини про-
довжив головний 
інженер Віктор 
Лозенко. Він 
розповів про хід 
виконання робіт 
щодо підготовки академії до зими. 

Далі послідувала вітальна ча-
стина сторінки. Микола Васи-
льович розповів про те, що загін 
наукових співробітників академії 
поповнився ще одним кандидатом 
технічних наук. Ним став началь-
ник штабу ЦЗ Бежан Гваджаіа, 
який багато років працює в академії.  

Під його керівництвом було роз-
почато і проведено багато ор-
ганізаційних заходів. Одним 
з найкращих була організація 
Днів донора в академії. Ректор  
вручив Бежану Гваджаіа диплом 
кандидата технічних наук (спеціаль-
ність «Екологія»).

Вручення Миколою Савицьким 
диплому кандидата технічних наук 

Бежану Гваджаіа 

В Ч Е Н А   РА Д А   П РА Ц Ю Є



3Молодий буд івельник№ 9 (1981) 15 листопада 2021

На базі інституту 
післядипломної освіти 
у рамках співробітни-
цтва ДВНЗ ПДАБА із 
КБ «Південне», Асоціа-
цією «Ноосфера», ДНУ 
ім. О. Гончара працює 
гурток «Історія авіа- 
та ракетобудування: 
теорія та практика» 
для дітей віком від 6 до  

16 років. Навчання безкоштовне. Напрямом роботи гурт-
ка є: ракетомоделювання; авіамоделювання; історія раке-
токосмічної техніки; космічне будівництво. 

Заняття з дітьми проводить доцент кафедри УДІД 
Андрій Геннадійович Перетокін за такою цікавою те-
матикою: 1) Місце та участь ДВНЗ ПДАБА у Дніпров-
ському аерокосмічному кластері. Роль КБ «Південне» 
у ракетобудуванні; 2) Історія розвитку ракетобудування 
та космонавтики; 3) Історія розвитку авіації та авіамо-
делізму; 4) Теоретичні основи польоту, найпростіші мо-
делі ракет; 5) Авіамодельні двигуни, Модельні ракетні 

двигуни (МРД); 6) Пристрої для безпечного повернення 
моделей ракет. Матеріали, інструменти та обладнання;  
7) Моделі ракет зі стрічкою та парашутом. Односту-
пінчаста модель-напівкопія ракети; 8) Моделі літаль-
них апаратів, легших за повітря. Моделі літальних 
апаратів, важчих за повітря; 9) Одноступінчаста мо-
дель-напівкопія ракети. Теорія польоту моделей ракет;  
10) Моделі ракет на тривалість польоту з парашу-
том, стрічкою та ротором; 11) Авіамодельні змагання.  
Змагання з ракетомодельного спорту.

Чекаємо талановитих, допитливих, тих, хто мріє, а 
мрії їхні повинні збуватися!

Наша адреса: вул. Паторжинського 11-а. Заняття 
проводяться щовівторка з 15:00 до 18:00. Телефон 
для довідок: 0509757793. Андрій Геннадійович

З АП РО Ш У Є М О  К М І ТЛ И В И Х ,  Д О П И ТЛ И В И Х !   Н О В И Н И  К АФ Е Д Р И  УД І Д

Наступне вітання ректора з юві-
лейним днем народження та вру-
ченням Почесної грамоти було 
адресовано головному бухгалтеру 
Галині Нікітіній. Вона – ветеран 
нашої академії, працює в виші ба-
гато років. З її високим професіона-
лізмом, людяністю та інтелігентні-
стю зустрічався майже кожен наш  
співробітник. 

Редакція газети приєднується до 
привітань Галини Нікітіної та Бе-
жана Гваджіа.

Всі рішення Вченої ради знайш-
ли свої втілення в життя за Наказом 
ректора № 7 від 27 жовтня 2021 р.   
Інтенсивну роботу академії було 
продовжено.

Інформацію підготувала 
Тетяна Шпаковська

Микола Савицький вітає  
Галину Нікітіну з ювілеєм 

Н А Ш А    С Л А ВА    Н Е    П О Л Я Ж Е !
Вже майже другий рік поспіль 

кафедра українознавства, докумен-
тознавства та інформаційної діяль-
ності постійно освоює нові форми 
виховної роботи, орієнтуючись на 
вимоги карантину. Різнотематичні 
творчі зустрічі проходять як очно, 
так і онлайн. Конкурси декламаторів, 
засідання гуртків, присвячених юві-
леям письменників, державним та 
міжнародним святам, концерти-сту-
дії «Єднаймося» та багато інших 
заходів патріотичного спрямування. 
Вони проходять в атмосфері натх-
нення та захоплення красою рідної 
мови, красою рідного краю, твор-
чості його поетів та письменників, 
історією та сьогоденням своєї Бать-
ківщини, її героями минулого та на-
шого часу.

Саме цим актуальним і важли-
вим темам були присвячені жовтневі 
концерт-студія «Єднаймося» та засі-
дання гуртка «Простір слова». Чудо-
ву фантазію та велику майстерність 
проявили всі учасники двох заходів. 
Вони були присвячені святу «Дня 
захисників та захисниць України». 
Студенти всіх факультетів підготу-
вали різнопланові концертні номе-
ри. Танець, поезія та спів органічно 
поєднувалися у виконанні учасників 

концерту «Наша слава не поляже» 
(худ. кер. Студ. клубу Лариса Котова).

Не менш цікавими були розпо-
віді-доповіді учасників засідання 
гуртка «Простір слова» про історію, 
традиції, значущість Свята Покрови 
Пресвятої Богородиці для україн-
ського козацтва. Також цікавою була 
тема мистецького відтворення обра-
зу захисників і захисниць у кіномис-
тецтві та живописі. 

Засідання тривало майже дві го-
дини, але час минув непомітно, бо 
всі доповідачі щиро та емоційно пре-
зентували свої теми, які об’єднали 
всіх світлим почуттям гордості за 
свою Вітчизну.

Лариса Богуславська,
доц. каф. УДІД, керівниця наукового 

гуртка «Простір слова»
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ЯКЩО ЮВІЛЕЙ, ТО ЦІЛИЙ РІК ЮВІЛЕЙНИЙ. ОТРИМУЄМО ВІТАННЯ

Кандидат хімічних наук, до-
цент кафедри фізики, секретар 

Вченої ради ННІ ІОТ

Тамара Миколаївна
Голубченко

Кандидат технічних наук, доцент 
кафедри технології будівельних ма-

теріалів, виробів та конструкцій

Володимир Іванович
Мосьпан

Старший викладач 
кафедри 

основ архітектури

Людмила Василівна
Никицька

Кандидат архітектури, 
доцент кафедри архітек-
турного проектування та 

містобудування

Віктор Васильович
Воробйов

Асистент кафедри Метале-
вих, дерев’яних і пластма-

сових конструкцій

Іван Петрович
Журба

Кандидат технічних наук, 
доцент кафедри Інформацій-

но-вимірювальних  
технологій і систем

Ігор Миколайович
Мацевич

Старший викладач 
кафедри фінансів,

економіки та 
підприємства

Євген Григорович
Галич

Кандидат технічних наук, 
доцент кафедри водопоста-
чання, водовідведення та 

гідравліки

Володимир Вікторович
Шарков

Кандитат технічних наук, 
с.н.с., доцент кафедри 

залізобетонних і кам’яних 
конструкцій

Олена Олександрівна
Коваль

Основа основ діяльності нашого вишу в усі часи його розвитку була і тепер є багато-
планова за формою, різнобарвна за тематикою, насичена пошуками та знахідками пе-
дагогічна та наукова робота численних викладачів академії. Сьогодні їхній загін складає 
341 висококласний, широкоерудований фахівець своєї справи. 

Вчитель, вихователь, викладач – ці слова синоніми і кожне з них звучить гордо, а ще відповідально. 
Багато душі і серця вкладає кожний викладач у своїх студентів, зрошуючи не тільки професіоналів, 
а ще і добрих, чутливих, щирих людей, що гаряче люблять свою країну та турбуються про її світле 
майбутнє. За цими принципами живуть всі викладачі академії. Тому в цьому останньому місяці осені 
колектив академії вітає наших викладачів-ювілярів, що відсвяткували свій день народження золотої 
осені (вересень, жовтень, перша половина листопада)!

Всім нашим ювілярам колектив академії бажає ніколи не хворіти, кожний день зустрічати у добро-
му гуморі, з козацьким завзяттям та впевненістю – все буде добре!

Шановні колеги! Рада ветеранів звер-
тається до вас з проханням поновити 
списки ветеранів-пенсіонерів вашого під-
розділу та передати їх до Ради ветеранів. 
В наш складний час, сповнений числен-
них несподіванок та негараздів, особливої 
уваги та турботи потребують люди похи-

лого віку. Тому члени РВ звертаються до 
кожного співробітника і нагадують: «Не 
забувайте своїх колег-пенсіонерів!». Ваш 
телефонний дзвінок з вітанням зі святом 
чи днем народження, або питання про 
здоров’я принесуть колегам минулих ро-
ків велику радість від спілкування – «Його 

пам’ятають, про нього дбають». Від кож-
ного з нас залежить підтримка, повага до 
ветеранів. Душевні слова, вчасно надісла-
на поштова листівка в наш ковідний час, 
як то кажуть, дорогого коштують. 

Віктор Дерев’янко, Олександра Мартиш,
члени Ради ветеранів
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