
mb.pdaba@gmail.com  

ГАЗЕТА  ЗАСНОВАНА 
У БЕРЕЗНІ 1960 р.

1930  : :   ДІБІ  – ПДАБА  : :   2021  

ГОЛОВНА ТЕМА ВИПУСКУ:

Новорічні привітання 
колективу

Наші досягнення 
у 2021 році

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

Молодий
будівельник

24 грудня 2021
№ 10 (1982)

С ВЯ Т К О В Е  С Л О В О   Р Е К Т О РА

Шановні колеги, спонсо-
ри, випускники та сту-

денти академії!
Ще один рік залиша-

ється в минулому. Він 
був наповнений різними 
подіями – приємними 
і не дуже. Ми боро-
лися з труднощами, 
стикалися з нега-

раздами, але відчуваючи підтримку 
один одного, завжди виходили пе-
реможцями. Ми не на словах, а на 
ділі допомагали справами і пора-
дами. Наш згуртований, дружній 
колектив давно став єдиним ці-
лим і 2021 рік підтвердив це ще раз. 

Нехай же і наступаючий рік продовжить всі 
наші добрі починання, стане успішним, ща-
сливим, красивим. Бажаю, щоб ви відчували 
себе впевнено, спокійно і стабільно! Нехай 

будуть здорові ваші близькі та рідні люди. 
А ми всі будемо здоровими, коханими та 
успішними! Хай у цьому році нас чекає 
багато щастя, удачі, посмішок, світ-

ла і тепла! 
Щиро вітаю вас із прийдешнім  

Новим Роком та Різдвом Христовим!
Ректор Микола Савицький

ЩАСТЯ!!!
         ПОЗИТИВУ!!!

ДОБРА!!!  
   УСПІХУ! ! !

Коляд, коляд ,коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,

Щоб   Ісуса  привітати.
Люди добрі, 
   колядуйте,
Сина Божого 
            шануйте!

В Е С Е Л И Х   С В Я Т   І   ГА Р Н О Г О   Н А С Т Р О Ю

Добрий вечір вашій
        хаті!
 Ми прийшли 

пощедрувати!
Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,
Всім достатку 
                і везіння
У сім’ї порозуміння!

25 грудня та 7 січня запалюються свічки та вогні всюди. Різдво настає, пора чарівництва. 
Нехай цей рік стане для нас особливим, неймовірним, чуттєвим і незабутнім. Бажаємо всього 
найкращого, яскравого і дивного! З Різдвом, з новою казкою і з новим життям!          Редакція «МБ»
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Розповідає кандидат у Майстри 
Спорту України Олексій Ганжа, сту-
дент гр. ТБК-21: «Знаю, що в нашій 
академії активно працюють всі ви-
кладачі кафедри фізичного вихован-
ня і спорту. Вони тренують студентів 
з багатьох видів спорту. Я займаюся 
стрільбою з пістолету під керівниц-
твом старшого викладача кафедри фіз. 
виховання і спорту Ігоря Борисовича 
Тютенка. У мене з’явилося бажання 
дізнатися про виникнення цього виду 
спорту – кульової стрільбі на теренах 
нашого вишу. Я звернувся за довідкою 
до директора музею історії академії 
Олени Володимирівни Гички і отримав 
ось таку інформацію.

Поклав початок занять кульовою 
стрільбою в ДІБІ майор Віктор Фе-
дорович Дробишев. Він працював в 
нашому виші з 1983 року і виховав в 
інституті 12 майстрів спорту СРСР та 
України. Його спортсмени вибороли 
2 срібні винагороди на Чемпіонаті Єв-
ропи та 4 бронзові. Для всеукраїнських 
змагань В. Ф. Дробишев виховав понад 
50 чемпіонів та призерів Чемпіонату 
України. З 1980 р. Віктор Федорович – 
суддя національної категорії України, 
а у 1993 році В. Ф. Дробишев отримав 

вищу категорію тренера України по кульовій стрільбі. 
Сьогодні естафету кульової стрільби в стінах нашої 

академії продовжує І. Б. Тютенко. Академія вже випус-
тила велику кількість спортсменів і сьогодні є такі, які 

готові відстоювати спортивну честь своєї академії.
Поруч зі мною тренуються ще три спортсмена. Стріль-

бою з гвинтівки займається Майстер Спорту України 
Олег Кузниченко (гр. ПЦБ-19-3), а Майстер Спорту 
України Юлія Діденко (гр. ТГПВ-20), Майстер Спорту 
України Данило Міклухо (гр. ПЦБ-19-2), як і я, займа-
ються стрільбою з пістолету. 

На даний момент кожен з цих спортсменів вже має до-
статню кількість винагород на змаганнях різного рівня. 
Юлія Діденко – багаточисленна переможниця України, 
бронзова призерка Міжнародного чемпіонату Polish Open 
Caliber, переможниця Чемпіонату 22nd year international 
competition of Olympic hopes Nitra – Slovakia. Данило 
Міклухо – багаторазовий переможець Всеукраїнських 
змагань, переможець Міжнародних змагань 22nd year 
international competition of Olympic hopes Nitra – Slovakia, 
срібний призер Чемпіонату Європи у командному заліку, 
Хорватія. Олег Кузниченко – багаторазовий переможець 
та призер численних Чемпіонатів України, Бронзовий 
призер Міжнародних змагань Polish Open Caliber,Пе-
реможець онлайн Чемпіонату Казахстану. І я – Олексій  
Ганжа – призер численних Чемпіонатів України, срібний 
призер командного Чемпіонату України, переможець у ко-
мандному заліку». 

П О  С Т О Р І Н К А Х  П ОД І Й  А К А Д Е М І Ч Н О Г О  Ж И Т ТЯ

Юлія Діденко Данило Міклухо

21 листопада в День студентів в на-
шому виші за ініціативою ректорату 
та кафедри ЗБіКК народилася зусил-
лями студентів та багатьох співробіт-
ників нова зелена зона перед фасадом 
головного корпусу. Всі учасники ак-
ції дружньо, з великим підйомом та 
ентузіазмом копали землю, висаджу-
вали ялівці, тую, катальпу. У ство-
ренні майбутнього куточку краси та 
відпочинку нам допомогли наші спон-
сори – співробітники «Новомосков-
ського лісгоспу» на чолі з П. О. Яловим.

Нова зелена зона стала ще й сим-
волічним об’єктом ПДАБА. Відо-
мо, що ідея створення «Зеленого 
університету» вже кілька років є 
нашою магістральною темою. А те-
пер академічний проєкт «Зелений 
університет» органічно увійшов до  
екологічного проєкту Президента 
України Володимира Зеленського, 
який називається «Зелена країна».  
В майбутніх планах проєкту за три 
послідуючи роки висадити в Україні 
мільярд дерев. 

Таким чином всі добре попрацю-
вали, зробили велику справу. Тому 
за активну участь у заході Подякою 
ректора були відзначені викладачі 
кафедри залізобетонних і кам’яних 
конструкцій , співробітники академії. 
Нова зелена зона є ще одним про-
довженням великого проєкту зеленої 
архітектури, що вже багато років роз-
робляється кафедрою АПтаМ. І наша 
нова зона з’явилася за проєктом стар-
шого викладача О. І. Бондаренко.

Інформація газети

Н А Ш  П Р О Є К Т  « З Е Л Е Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т»  –  Ч АС Т И Н А  П Р О Є К Т У  П Р Е З И Д Е Н ТА  « З Е Л Е Н А  К РА Ї Н А »

Е С Т А Ф Е Т А   К Р І З Ь   Р О К И

І. Б. Тютенко

В. Ф. Дробишев

Олексій Ганжа Олег Кузниченко 
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КОЛ И   ХОЧ Е Ш ,   В С Т И Г Н Е Ш   В С ЮД И
За часів 

незалежної 
України від-
булося ба-
гато змін у 
вітчизняній 
системі  ви-
щої освіти. 
С ь о г о д н і 
вже ніко-
го не дивує 

те, що в нашій країні працюють 
фахівці, які мають подвійний ди-
плом вітчизняного вишу і од-
ночасно вишу одного з ведучих  
навчальних закладів Європи чи Аме-
рики. Теперішній час розширює, 
надає всілякі умови для сумісних 
проєктів українських та зарубіж-
них фахівців. Вже багато років в  
ПДАБА існує декілька спеціальнос-
тей, де наші студенти мають можли-
вість в рамках зарубіжних проєктів 
отримати подвійний диплом. В цьо-
му році учасниками такого проєкту є 
група магістрів будівельного факуль-

тету. Серед них і лауреат обласного 
щорічного конкурсу «Студент року» в 
номінації «Інноваційний прорив року 
Марія Костюкова (гр. ПЦБ-20-1мн). 
Маша одночасно являється магістром 
ПДАБА і Національної інженерної 
школи міста Сент-Етьєн (Франція).

Вона мобільна, з багатьма різно-
плановими захопленнями людина, 
яка знаходиться в постійному пошу-
ку. Намагається вирішити декіль-
ка наукових проблем в рамках своєї 
майбутньої професії. Щоб стати пе-
реможницею в конкурсі «Студент 
року – 2021», як говорить сама Маша: 
«Довелося багато працювати цілий 
рік. Писати наукові статті, брати 
участь у багатьох конференціях». 

Неспокійна вдача Маші підштовх-
нула її взяти участь ще в одному кон-
курсі. Тепер це був конкурс уряду 
Франції імені Ейфеля. І тут на Машу 
чекала ще одна перемога. Вона стала 
лауреатом цього престижного конкур-
су. Говорять, що талановита людина 
талановита в усьому. Так наша героїня 

не тільки відмінниця у навчанні, вона 
ще активна учасниця гуртка «Простір 
слова» (каф. УДІД, модератор Лариса 
Георгіївна Богуславська). Тут Маша 
успішно бере участь у розробці тем 
класичної та сучасної української лі-
тератури. А ще з повною віддачею та 
творчою наснагою Марія бере участь 
у заходах Студентського клубу. 

21 грудня вона встигла успішно 
виступити на благодійній зустрічі з 
випускниками ПДАБА. Кожний її 
день наповнений, як-то кажуть, по 
самі вінця. І так добре, що її починан-
ня підтримує надійний друг, одноду-
мець і її колега, теж магістр ПДАБА і 
Національної інженерної школи Сент- 
Етьєну Владислав Галясовський.

Хочеться на закінчення нашої 
розповіді побажати Марії Костюко-
вій та її друзям напередодні нового 
2022 року здійснення всіх планів, 
а ще щастя, здоров’я і постійного 
доброго оптимістичного настрою!

Тетяна Шпаковська, 
член Нац. спілки журналістів України

« Н А Ш  Ч АС  –  Ч АС  О Б І Й М  І  Ч АС  У Х И Л Е Н Н Я  В І Д  О Б І Й М » . . .
з такою характеристи-
кою сьогодення можна 
зустрітися на сторінках 
ЗМІ. Якщо подивитися 
на події академічного 
життя 17 грудня, то ми 
можемо сміливо ствер-

джувати, що цей день був днем об’єднання, днем «симво-
лічних міцних обійм». 

Саме у такий чудовій атмосфері єднання проходив за 
ініціативою Економічного факультету благодійний ярма-
рок «Подаруй дитині радість» (модератор доц. В. А. Ба-
бенко). В ньому взяли участь студенти, викладачі та 
численні співробітники академії. І в цьому ярмарку об’єд-
налися дві сторони – економічна та творча. З одного боку, 
на столах біля ауд. 301 відвідувачі могли побачити і ку-
пити малюнки студентів-архітекторів. Смачні смаколики, 
чудові вітальні листівки виготовили студенти Будівель-
ного факультету. Більше за всіх подарунків приготував 
Економічний факультет. Всі ці красиві речі представляли 
творчу сторону ярмарку, а після продажу виготовлених 
подарунків було отримано 4325 грн. Так що економічна 
сторона ярмарку теж була дуже результативною. На зі-

брані кошти було заку-
плені книжки, подарун-
ки для дітей Котовської 
спеціалізованої школи. 
А 22 грудні делегація 
академії доставила всі 
подарунки учням Ко-
товської школи, які радісно і гостинно зустріли своїх гос-
тей-шефів, і подарували їм веселі пісенні дарунки. 

17 грудня естафету «символічних обійм» та об’єднан-
ня було продовжено і на майстер-класі з виготовлення 
ляльок-мотанок. Своїми численними знахідками виго-
товлення ляльок поділилася старший викладач кафедри 
УДІД С. П. Волкова, а модератором заходу була зав.ка-
федри, доцент О. Ю. Баранник. А ще хол 3-го поверху 
під час ярмарку прикрашала новорічна ялинка, біля якої 
проходила фотозона «Я люблю ПДАБА». Не залишилися 
без уваги і наші захисники країни, які отримали поранен-
ня на Сході та перебувають на лікуванні. Для них учасни-
ки благодійної акції приготували подарунок – бібліотеку 
книг українських класичних і сучасних творів. День бла-
годійності, день обійм приніс багато добрих, позитивних 
емоцій як і його відвідувачам, так і його учасникам.

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 з Підготовки іноземних громадян у Навчально-науковому інституті інноваційних освітніх 

технологій (професор, за винятком доцент). Основні вимоги наведені на сайті академії: http://pgasa.dp.ua/ Доку-
менти відправляти за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а. Конкурсна комісія
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40 примірників

Художньо-естетичне виховання студентів ПДАБА 
(раніше ДІБІ) розпочалося з дня заснування першого 
навчального року (1930 – 1931 рр.) У вузі існувала ве-
лика кількість колективів художньої самодіяльності, 
де студенти розвивали свої творчі здібності. У 1980 

році було збудовано видатним архітектором 
О. Б. Петровим і відкрите нове приміщення 
клубу, де проводилась і сьогодні проводиться 
все художньо-естетичне виховання студентів.

Протягом багатьох років в клубі в атмос-
фері численних творчих пошуків народжувалися різнопланові художні колек-

тиви, в яких розвивалися, розквітали яскраві таланти наших студентів. Сце-
на розквітала від безлічі знахідок студентської творчості.

Наша академія на протязі багатьох років завойовувала перші місця на 
Міжвузівському фестивалі «Студентська весна» та неодноразово була во-
лодарем Гран-прі. Великою популярністю користувалися ансамблі: народ-
ного та бального танців, танцювально-спортивні, хіп-хоп, шоу-балети та 
вокальні ансамблі: «Сестри», «Сузір’я Діви», «Роксолана». В студентсько-

му клубі проходили різноманітні концерти: «Дні народження факультетів», 
«Студентська зима», «Відкриваємо нові зірки» та ін. Відомий міський Міжвузівський чемпіо-

нат КВК «КАВУН» теж проходив на нашій сцені. Цього року наша Академія на Міжвузівсько-
му фестивалі «Студентська весна» посіла призове третє місце. І сьогодні наш клуб активно 

продовжує свою роботу. Дорогі друзі, студенти ПДАБА! Приєднуйтесь до нас у режимі онлайн (067-313-78-07). Разом 
з вами ми будемо виховувати, шукати нові таланти.            Юлія Ойна, директор Студентського клубу

НАША ІСТОРІЯ ТА НАШЕ МАЙБУТНЄ

ЮВІЛЕЙ – ЦЕ СВЯТО, А ЩЕ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Доктор технічних наук, 
доцент, зав. каф. Техноло-
гії будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій
Микола Васильович

Шпирько 

Кандидат технічних наук, до-
цент, зав. каф. Комп’ютерні 
науки, інформаційні техноло-
гії та прикладна математика
Олена Анатоліївна

Пономарьова 

Доктор технічних наук, 
професор кафедри 

Організації і управління 
будівництвом

Євген Іванович
Заяць 

Кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри Фізичного 

виховання і спорту
Володимир Миколайович

Шиян

Старший викладач 
кафедри

Архітектури

Олена Єгорівна
Литвин 

Наша ювілейна сторінка народилася як данина теперішньому часу. Сьогодні нас багато що роз’єд-
нує, умов для спілкування все зменшується і зменшується. Лекції читаємо онлайн, дипломи захищаємо 
онлайн, один одного бачимо не дуже часто і новини до нас приходять з великим запізненням. Тому 
наша рубрика «Ювіляри» має за мету нас об’єднати, дізнатися про ювілей і поздоровити колег з їх 
чудовим днем народження. В сьогоднішньому номері колектив вітає своїх дорогих ювілярів, своїх чудо-
вих викладачів, які досконально знають і люблять не тільки свою спеціальність, а ще всі є широкоеру-
дованими, добрими, але вимогливими викладачами. Хочеться сказати нашим дорогим ювілярам – Ви 
наша основа, ви користуєтесь любов’ю та шаною своїх студентів. Весь колектив академії бажає у дні 
ваших ювілейних свят міцного здоров’я, всіляких гараздів, а ще нових пошуків, відкриттів на благо 
нашого вишу. Живіть на яскравому сонячному боці, хай життя приносить вам любов близьких та 
рідних, а ще удачу, везіння та постійного доброго настрою!

Ректорат, профком, Студентська рада, редакція газети «МБ»




