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БАГАТОРІЧНІ АКАДЕМІЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ...

Естафета історіографії академії, 
яка починалася у 1931 році триває 
і по сьогодні. До цієї багаторічної 
традиції близька ще одна довго-
тривала традиція – це різноплано-
ва діяльність Ради ветеранів ака-
демії. Ця громадська організація 
існує близько трьох десятиліть. 
Багато років її роботу очолював 
доцент О. П. Білоусов. На початку 
утворення це була Рада ветеранів 
війни, яка багато уваги приділя-

ла різним формам своєї роботи зі 
збереження історичної пам’яті про  
героїв-захисників нашої Батьківщи-
ни. Але головною метою Ради була 
моральна та матеріальна підтримка 
ветеранів. Організовувалися чис-
ленні зустрічі в академії. У ство-
ренні теплої зворушливої атмос-
фери цих зустрічей брали активну 
участь ректорат і профком академії. 
Герої війни отримували святкові 
подарунки, зустрічалися з виклада-

чами та студентами в музеї історії  
академії. 

Сьогодні Раду ветеранів очолює 
проф. В. М. Дерев’янко, активно пра-
цює член Ради доцент О. П. Мартиш. 
Час вніс свої корективи і членами 
Ради є всі ветерани, що працю-
вали у різні часи в нашому виші. 
Мета Ради незмінна – це всіляка 
підтримка ветеранів. Її надавати 
сьогодні складно. Але вітання зі 
святами чи днями народження наші 

Кожен сьогоднішній день несе всім і кожному безліч несподіваних подій. Взагалі,  
аксіома нашого життя полягає в постійних змінах. Космічні швидкості ХХІ сто-
ліття не дають нам зупинитися. Але зміни змінами, а гармонія в світі існує. І ця 
гармонія в багаторічних, таких необхідних для нас, традиціях. Вони не зупиня-
ють нашу стрімку ходу, а збагачують добрими справами минулих років.

За 92-річну історію розвитку ДБІ–ДІБІ–ПДАБА склалося багато цікавих і 
корисних традицій. Вони живуть та розвиваються. Однією з головних таких 
традицій є традиція вивчення історії свого вишу та видання різнопланових збі-

рок, нарисів, монографій, присвячених цій темі.  
У фондах наукової бібліотеки та 

музею історії академії 
зберігається ціла низ-

ка видань таких видань. 
Вони увібрали великий 
обсяг багатьох історичних 
джерел та архівних матері-
алів. Ці видання присвяче-
ні різним етапам розвитку будівельної та архітектурної вищої 

освіти на Дніпропетровщині.
Сьогодні важливо відзначити, що перші матеріали з історії 

вишу було знайдено на сторінках багатотиражної газети «Будівель-
ник», що виходила на теренах ДБІ з 1931 року. З 1960 року газета 
по сьогодні має назву «Молодий будівельник». Численні історичні 

видання різні за формою та змістом з’являлися протягом тривалого 
часу і з’являються сьогодні. 



2 Молодий буд івельник № 1 (1984) 28 січня 2022

ветерани отримують вчасно. Отри-
мують ветерани і матеріальну допо-
могу, якщо виникають складності 
зі здоров’ям чи іншими життєви-
ми негараздами. Адресну допомо-
гу забезпечують: ректор академії, 
професор М. В. Савицький і проф-
спілковий комітет – Голова, доцент  
О. В. Дзюбан.

Багаторічні академічні тради-
ції існують і розвиваються. А на 
їх основі започатковуються і на-
роджуються нові. Так, у 2021 році 
відбулася реєстрація громадського 
об’єднання «Асоціація випускників 
і друзів Придніпровської державної 
академії будівництва та архітекту-
ри». Як повідомив Голова Асоціації, 
випускник академії Микола Воло-
димирович Зражевський, у статуті 
нового об’єднання записано: «Асо-
ціація, її засновники та учасники 
прагнуть допомогти вишу в онов-
ленні матеріально-технічної бази, у 
ремонті та модернізації навчальних 
корпусів, сучасному обладнанні гур-
тожитків. Це не є підміною зобов’я-
зань держави, це вчасно підставлене 

дружнє плече тих, хто вдячний сво-
їй Альма-Матер, хто бажає успіху 
нинішнім і майбутнім студентам. 

Наша робота має й інші кон-
кретні напрями. Це організація ці-
кавих конкурсів для студентів, за-
провадження іменних стипендій, 
сприяння в проведенні виробничої 
практики, участь у реалізації важ-
ливих для вишу проєктів. Зокрема, 

долучаємось до створення Музею 
архітектури і будівництва Придні-
пров’я, Артгалереї, ремонту та осу-
часненню фасадів, облаштуванню 
спільного простору для студентів».

Як приклад роботи членів Асо-
ціації була їхня участь у благодій-
ному аукціоні. М. В. Зражевський 
зробив перший внесок у благодійну 
скриньку, кошти з якої були спря-
мовані на обладнання лаунж-зони 

для студентів. В. М. Зражевського 
у цій акції підтримав Голова Наг-
лядової ради, теж член Асоціації  
випускників Іван Іванович Кулі-
ченко. Він теж отримав свій пода-
рунок – плакат, що підготували сту-
денти академії, який стверджував 
«Я люблю ПДАБА». 

У цьому благодійному аукціоні 
взяли участь ще багато учасників 

акції і отримали книги про істо-
рію академії, картини та вітражі, 
які створили викладачі та студен-
ти академії. Учасники благодійно-
го аукціону отримали музичні та  
танцювальні подарунки від членів 
студентського клубу ПДАБА.

Побажаємо новому об’єднан-
ню і народженій традиції подаль-
шого розвитку і нових членів  
Асоціації.

ВЧЕНА РАДА ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

Тему громадської активності 
наших випускників та друзів було 
продовжено 25 січня на засідан-
ні Вченої ради. Найперше, члени  
Вченої ради академії заслухали 
звіт про діяльність Наглядової 
ради ПДАБА.

Голова Наглядової ради І. І. Ку-
ліченко нагадав про зміни, які від-
булися за часів каденції нинішнього 
складу ради: обрано нового ректо-
ра. Вибори пройшли демократич-
но, відкрито. Окрім того змінилися 
назви факультетів, освітніх про-
грам. Академія поповнилася но-
вою комп’ютерною технікою, лабо-
раторним обладнанням. 

Наглядовій раді доводилося роз-
биратися і з іншими проблемами, 
такими, як різні скарги. У складних 

умовах пандемії на високому рівні 
пройшли святкові заходи з нагоди 
90-річчя заснування навчального 
закладу.

Продовжуючи свою доповідь, 
Іван Іванович зауважив: «Сьогод-
ні я радий за свою Альма-матер і 
вдячний нинішньому складу Нагля-
дової ради за плідну спільну роботу 
в період із 2016 по 2021 рік. Ново-
му складу теж залишилось чима-
ло невирішених питань. Потрібно 
освіжити фасади корпусів акаде-
мії, які мають історичну цінність, 
розвивати далі екологічний проект  
«Дніпрові пороги».

Ректор, професор М. В. Савиць-
кий подякував Голові Наглядової 
ради за активну участь у розвитку 
академії. Завдяки зусиллям і ав-
торитету І. І. Куліченка академія 
отримала фінансування і змогла 
відремонтувати значну частину 
покрівлі, замінити вікна у висот-
ному корпусі. Підкреслюючи від-
повідальне ставлення Івана Івано-

вича до своєї громадської посади, 
Микола Васильович рекомендував 
його кандидатуру до складу нової  
Наглядової ради.

На засіданні було затверджено 
зміни до Положення про Наглядову 
раду ПДАБА. Її чисельний склад 
зменшено з 16 до 7 осіб. Вчена 
рада одноголосно затвердила новий 
склад Наглядової ради. До нього 
увійшли: В. І. Кононов, І. І. Кулі-
ченко, І. І. Назаренко, С. М. Ніко-
лаєнко, В. І. Попов, Є. В. Бринзін, 
В. А. Спиридоненков.

У ході засідання Вченої ради 
було обговорено і прийнято ряд 
доленосних рішень. Про це деталь-
ніше на сторінках «Молодого буді-
вельника» № 2, лютий 2022.

Інформація газети
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У наш чудовий вінок багаторіч-
них та нових традицій вплітається 
ще одна благодійна квітка. Матері-
ал підготувала доц. каф. УДІД, го-
лова культурно-масової комісії про-
фкому ПДАБА Валентина Бабенко.

Вже десятки років дружний 
колектив студентів та викладачів 
ПДАБА, профспілкова організація 
та студентська рада, за підтримки 
ректорату, опікується дітками Котов-
ської спеціальної школи, проводячи 
благочинні акції та збираючи кошти 
на подарунки до Дня святого Мико-
лая та до Міжнародного Дня захисту 
дітей. Ось і в цьому році делегація 
академії завітала до спеціальної 
школи в Котовці не з порожніми ру-
ками. Із собою привезли солодкі по-
дарунки, олівці, фарби, альбоми для 
малювання. А ще – велику телевізій-
ну панель, яка потрібна для навчан-
ня і розваг маленьких вихованців у 
святкові і вихідні дні. Від радісних 
посмішок дітей тепліше ставало не 
лише на душі, а й навкруги, попри 
зимову стужу. Та й взагалі, тепло і 
любов до дітлахів, якими наповне-
на атмосфера будинку, відчувається 
вже з порогу закладу.

Уся історія створення цього за-
кладу, який знаходиться у мальов-
ничому куточку Приорілля та вра-
жає своєю красою у будь-яку пору 
року, така ж надзвичайно цікава, як 
і його сьогодення. КЗО «Котовська 
спеціальна школа» Дніпропетров-
ської обласної ради розташована 
на території колишнього маєтку 

Г. П. Алексєєва – останнього з сі-
мейства великих землевласників на-
шого краю Алексєєвих. Котовка 
була подарована Катериною ІІ після 
ліквідації Запорозької Січі полков-
нику Л. С. Алексєєву, як «рангова 
дача» разом із земельними угід-

дями. Саме потомок полковника 
Л. С. Алексєєва, Георгій Петрович – 
почесний громадянин Катеринос-
лава та Новомосковська, побуду-
вав в Котовці розкішний маєток та 
церкву. Він був почесним нагляда-
чем і попечителем шкіл, гімназій, 
притулків для дітей. Багато грошей 
жертвував на влаштування громад-
ської бібліотеки, придбання книг 
для навчальних закладів, на органі-
зацію притулку для підкинутих ді-
тей. Капітал «імені Г. П. Алексєєва» 
зберігався в міському громадсько-
му банку і використовувався на 
доброчинні цілі. Котовка була сво-
єрідним культурним центром, де 
збиралося обране товариство та обго-
ворювало різні освітні, мистецькі та  
благодійницькі проекти. На дум-
ку істориків, за своїм впливом на 
культурну ситуацію на Катеринос-
лавщині Котовка нагадувала маєток 
В. В. Тарнавського в Качанівці (нині 
у Чернігівській області).

Георгій Петрович Алексєєв був 
відомий не тільки своєю громад-
ською і доброчинною діяльністю, 
але й відомим колекціонером. За 
довгі роки життя він зібрав величез-
ний архівний, книжковий і речовий 

матеріал, який став свого роду при-
ватним музеєм і бібліотекою. Поло-
вецькі кам’яні статуї прикрашали 
паркові алеї його садиби. У будинку 
відвідувачів зачаровували порцеля-
на, скло, килими, зброя, картини, 
книги. Особливо цінними для нашо-

го краю були предмети унікальної 
колекції запорозької старовини, у 
захваті від якої був Д. І. Яворниць-
кий, із яким Г. П. Алексєєв підтри-
мував дружні стосунки близько  
40 років.

Ось у цьому приміщенні маєтку - 
історичному, «намоленому» на бла-
годійні справи, місці і була створена 
Котовська школа-інтернат У роки 
радянської влади там знаходився 
райком партії і лише у 1959 році це 
приміщення було віддане дітям-си-
ротам, добудоване у 1973 році.

Мабуть, та доброчинна діяль-
ність нашого видатного земляка, 
яка зароджувалась в цьому місці 
й пустила міцне коріння меценат-
ства та благочинності у родоводі 
цього дитячого закладу, впливає на 
атмосферу Котовської спеціальної 
школи і сьогодні, робить її надзви-
чайним місцем, куди хочеться приїз-
дити знову і знову. Тут панує справ-
жня, родинна атмосфера любові,  
доброти, взаємоповаги. Колектив 
викладачів, педагогів, співробіт-
ників цього дитячого будинку та 
їх вихованців – це чудова родина 
творчих, талановитих, небайдужих 
людей. Творчі роботи, які дітки ви-
готовляють разом з викладачами, 
вражають своєю яскравістю та не-
ординарністю. А ще, ці надзвичайні, 
привітні, усміхнені діти, яких вихо-
вують в атмосфері любові та твор-
чості, завжди з нетерпінням чекають 
на гостей та готують для них чудові 
різдвяно-новорічні вистави та кон-

церти, дарують усім присутнім ча-
сточку своєї душі! А колектив Ака-
демії цього зимового, холодного дня 
передав діткам частинку своєї душі!

Приєднуйся до дружньої коман-
ди студентів та викладачів акаде-
мії! Живи у світі, де панує добро!

«ВІД РІЗДВА ДО РІЗДВА»: ПІДТРИМУЄМО УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ МЕЦЕНАТСТВА ТА БЛАГОДІЙНОСТІ
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Н А Ш І   Ю В І Л Я Р И

Шановні співробітники академії! Вітаємо вас з новим 2022 роком, який наступає 
1 лютого за Східним календарем, символом якого стане Чорний або Синій Водяний 

Тигр. І це свято вважається Святом весни. Цей рік буде активним, сповненим змін і 
прихильним до звиклих досягати нових висот та боротися. Зміни насамперед сто-
суватимуться суспільного життя, у сім’ї ж пануватимуть спокій і любов – тигр 
вважається вірною і відданою твариною. І разом з ним, з цим символом, редакція 
газети «МБ» бажає всім своїм читачам у новому 2022 році справжньої, теплої, по-
зитивної атмосфери у всіх починаннях вашої діяльності. Тигр буде нас захищати,  

боронити, а ми будемо свою справу робити на відмінно!

СПРАВИ СТУДЕНТСЬКІ, ЩО ТЕЖ ЗБАГАЧУЮТЬ І НАРОДЖУЮТЬ ТРАДИЦІЇ

Кожний з них пройшов великий трудовий шлях. У Павла Івановича Несеврі все його життя 
пов’язане з одним вишем – це ДІБІ і ПДАБА, і, навіть, з однією кафедрою – Технології будівель-
ного виробництва. У 1979 році він вступив на 1 курс Дніпропетровського будівельного інституту 
і більше ніколи не покидав рідних стін: 1979 – 1984 – студент; 1984 – 1987 – інженер-дослідник 
лабораторії ТНІЛОЄС; 1987 – 1994 – асистент кафедри ТБВ; 1993 – 1994 – аспірант; з 1994 по 
теперішній час – доцент кафедри ТБВ. Деякий час Павло Іванович успішно поєднував роботу на 
кафедрі з діяльністю заступника декана факультету ПЦБ. Сьогодні доцент П. І. Несевря – висо-

коосвічений викладач, уважний наставник молоді. До своєї досить широкої дослідницької роботи над різноплано-
вими проєктами він активно залучає своїх студентів та колег кафедри. Павло Іванович не тільки розробляє проєкти, 
а також, як хороший практик-організатор, піклується про їхнє втілення в сучасне будівельне виробництво.

На початку нового 2022 року ректорат, профспілковий комітет, Студентська рада, 
весь колектив ПДАБА бажає Павлу Івановичу Несеврі та Борису Васильовичу 
Прокоф’єву міцного здоров’я, доброго настрою, всіляких успіхів та гараздів!

Інформація газети

Борис Васильович Прокоф’єв після закінчення у 1965 році середньої школи обрав для себе 
військову кар’єру та офіцерську долю. Вступив в Опочецьке Зенітно-ракетне військове учили-
ще, яке закінчив у 1968 році. Після закінчення училища віддав 24 роки життя військовій службі 
на різних командних посадах. У 1992 році у званні підполковника вийшов у відставку за вислу-
гою років. З цього часу почався другий етап його життя, як то кажуть, цивільний. Працював на 
численних промислових підприємствах, а у 2010 році прийшов на роботу в академію. Сьогод-
ні уважний, зібраний, відповідальний начальник відділу кадрів Борис Васильович Прокоф’єв з 

офіцерською пунктуальністю виконує свої численні обов’язки, пов’язані з широкою організаторською діяльністю. 

В 2016 році під час ювілей-
них заходів з приводу святкування  
100-річчя з дня заснування вищої 
будівельної освіти на теренах Кате-
ринославщини – Дніпропетровщини 
студентами-активістами було закла-
дено капсулу часу. Це таке своєрідне 
посилання студентам майбутнього 
на наступні сто років: «Мы – студен-
ты лучшего вуза и гордимся этим. 
Надеемся, что Вы продолжите 
наши традиции и сделаете все, что-
бы ПГАСА развивалась и выпускала 
все больше высокопрофессиональ-
ных специалистов. Огромный при-
вет Вам. 10.11.2016 г. Студенческий  

совет ПГАСА». Капсула знаходилась 
на збереженні в музеї і чекала на по-
дальше своє розкриття. 

В 2021 році, рівно через п’ять ро-
ків, напередодні Дня студента, пред-

ставники студради А. Штепка, М. Ко-
рольова, А. Зінченко, Д. Баранчикова, 
Я. Загній, А. Кузик, Ю. Вершкова, 
В. Журавльова завітали до музею і 
відкрили капсулу. Із зацікавленістю 
читали, обговорювали, спілкували-
ся та писали побажання у відповідь 
майбутнім студентам академії, які 
повинні будуть розкрити капсулу  
через п’ять років. Капсулу залиши-
ли в музеї з надією й надалі підтри-
мувати започатковану традицію та  
наступне відкриття капсули провести 
в 2026 році!

Олена Гичка, зав. музеєм
історії ПДАБА

У січневій ювілейній рубриці «МБ» два герої: кандидат технічних наук, доцент Павло Іванович 
Несевря і начальник відділу кадрів академії Борис Васильович Прокоф’єв. 


