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ГОЛОВНА ТЕМА ВИПУСКУ:

Ми сильні, бо ми єдині! 
Академічне життя під час 

воєнного часу

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

Наука ПДАБА 
та її результати сьогодні

МИ СИЛЬНІ, БО МИ ЄДИНІ! АКАДЕМІЧНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ
С Л О В О  Р Е К Т О РА  М И К О Л И  С А В И Ц Ь К О Г О

Неймовірний ге-
роїзм, мужність і 
згуртованість ви-
являє український 
народ у боротьбі 
проти російського 
агресора. Народ і ар-
мія, світова спільно-
та єдині у прагненні 
зупинити зло, вряту-

вати світ від невиправної катастрофи. 
Ми неодмінно здолаємо ворога! Перемога буде за 

нами! Військові злочинці відповідатимуть перед 
судом народів!

В ім’я пам’яті загиблих і скалічених війною тисяч 
і тисяч наших співгромадян країна має відродитися і 
постати з післявоєнних руїн. Будівельники та архітек-
тори нашої академії свідомі своєї відповідальності. 
Наша академічна спільнота опрацювала архітектур-
но-конструктивно-технологічні системи відновлення 
країни у мирний час. Ми відповідно відкоригували 
навчальний процес. Започатковано цикл відкритих 
науково-популярних лекцій, який дозволить студен-
там та випускникам оволодіти специфікою та техно-
логіями будівельно-відновлювальних робіт. 

Борімося, перемагаємо, дбаємо про майбутнє!
Слава Україні!

Микола Савицький, ректор ПДАБА
Б О Р Е М О С Я  С Ь О Г ОД Н І ,  Д Б А Є М О  П Р О  М А Й Б У Т Н Є

Ректор ПДАБА М. В. Са-
вицький і віце-президент ГО 
«Українська асоціація серти-
фікованих бухгалтерів і ауди-
торів» (УАСБА) С. І. Охотнік 
підписали меморандум про 
співпрацю для реалізації бла-
годійної програми «БАТЬКИ 
ДЛЯ УКРАЇНИ», спрямованої 
на будівництво житла перемі-
щених і тих, хто втратив жит-
ло, українських громадян. 

Програма, яку розробила і затвердила УАСБА, 
спрямована на збір коштів (благодійних внесків) і 
надання за рахунок цих коштів допомоги тим, хто її 
потребує. Завдання програми направлені на гума-
нітарні місії, головною з яких є будівництво швид-
ковозводимого та комфортного житла у Західній 

Україні для біженців та тих, хто 
втратив житло у зв’язку з росій-
ською агресією, та щоденна гу-
манітарна допомога населенню 
та медзакладам.

Основними цілями про-
грами є: надання будинку, а не 
тимчасового притулку; дати 
можливість дітям продовжувати 
вчитися, сприяти якнайшвид-
шій соціальній адаптації сімей 

біженців з дітьми; дати роботу, а не постійну гумані-
тарну допомогу; зупинити потік біженців за кордон.

В цій благодійній програмі академія бере участь 
у таких етапах розробки проекту: складання тех-
нічного завдання; розробка ескізного проекту, архітек-
турних та конструктивних рішень; інженерної доку-
ментації; дизайн проект.

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, 
з метою забезпечення функціонування структурних 
підрозділів академії створено оперативний штаб 
для реагування на зміни, що пов’язані з діяльністю 

ДВНЗ ПДАБА на чолі з ректором М. В. Савиць-
ким. Членами комісії є: проректори Г. П. Євсєєва, 
В. В. Данішевський, Д. М. Писаренко; начальник 
штабу цивільного захисту Б. Д. Гваджаіа; головний 

О П Е РАТ И В Н И Й   Ш Т А Б   П Д А Б А   П О В І Д О М Л Я Є
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В И Х О В Н А  Р О Б О Т А  П Д А Б А  П І Д  Ч А С  В О Є Н Н О Г О  С Т А Н У
Інформацію надає завідувач ка-

федри філософії, доцент В. В. Бі-
лополий.

Специфіка виховної роботи поля-
гає в тому, шо є тим аспектом фор-
мування молодої особистості, який 
просто не можна відкласти на по-
тім. Карантин і навіть війна не мо-

жуть стати перешкодою для проведення заходів, які 
допоможуть студентам отримати важливу, актуальну 
інформацію і відповісти собі на гострі запитання на-
шого життя. Напад Російської Федерації на Україну 
вкрай оголив нерв українського суспільства і створив 
велику кількість проблем.

Викладацький склад академії, її керівництво не 
залишились осторонь від загальної біди, активно 
включилися у всі напрями діяльності суспільства по 
допомозі населенню і боротьбі з російською навалою.

Зокрема, одним з важливих напрямів вважаємо 
просвітницьку роботу. Масовою формою стали в ака-
демії кураторські (виховні) години on-line, на яких як-
раз і розглядалися найгарячіші, найнагальніші питан-
ня. Багато, що треба було сказати не тільки студентам, 
викладачам, донести до них об’єктивну інформацію, 
правду, історичну правду, історичні витоки цієї війни, 
історичне минуле колись «народів-братів», їх похо-
дження, відмінності, пріоритети. Дуже кваліфіковано 
і водночас популярно розкрили ці проблеми викладачі 
кафедри УДІД Г. І. Лисенко та С. П. Волкова. Велика 
аудиторія із зацікавленням обговорювала інформацію 
і не залишилася байдужою до запропонованих погля-
дів викладачів і колег.

Не можна було оминути геноциду українців у Бучі, 
який вчинили російські агресори. Про це, а також про 
різанину в Батурині, яку вчинили петровські вояки 300 
років тому, провів паралелі в сумній спільній нашій іс-
торії з Росією доцент цієї ж кафедри А. Г. Перетокін.

Напад Росії на Україну під одним з приводів «за-
хисту руських, російськомовних», вкотре переконує 
нас, що мова є найважливішим чинником нації, її іден-
тичності, і в наших умовах – суверенності. Про бага-
товікову боротьбу українського народу за мову, куль-
туру, про утиски з боку імперії, в якій би формі вона 
не існувала та про сучасну державну мовну політику 
України йшлося на лекції, прочитаній проректором 
з навчально-виховної роботи ПДАБА, професором, 
доктором наук з державного управління Г. П. Євсєє-
вою. Під час воєнного стану психологічна підтримка 
особистості набуває надзвичайного значення, адже за-
гибель людей, бойові дії виходять за рамки звичайно-
го людського досвіду. З перших днів воєнного стану 
психологічна служба нашої академії працює в on-line 
форматі у таких напрямах: поради психолога висвіт-
люються у професійній спільноті Viber, публікуються 
на сайті академії на сторінці психологічної служби, 
надсилаються кураторам студентських груп і студен-
там. 11 квітня впродовж кураторської години голова 
психологічної служби М. Г. Складановська зустрі-
лася зі студентами і викладачами. Обговорювали го-
ловні питання щодо подолання тривожності, нервової 
напруги, стресу, що вкрай актуально у ці тяжкі часи. 

Колектив академії і надалі буде тримати ідеологіч-
ний фронт, у нас ще багато планів роботи на перемогу 
України. Разом ми сила!

енергетик О. А. Вряшник; начальник ЖЕД О. П. Па-
нічек; начальник охорони М. О. Бойко; інженер з 
пожежної безпеки М. Л. Самарський; начальник на-
вчально-методичного відділу П. М. Нажа.

Задачі оперативного штабу: реагувати на події 
для прийняття управлінських рішень; комунікувати 
з державними органами; доводити до співробітників 
інформацію щодо життєдіяльності академії.

В Придніпровській державній академії будівниц-
тва та архітектури за адресою вул. Чернишевського 

24 а обладнано укриття для безпечного перебуван-
ня під час дії тривоги. Прохід за умови пред’явлен-
ня паспорта. За маршрутом розміщено вказівники із 
написом «УКРИТТЯ». Академія турбується про без-
пеку студентів, співробітників та мешканців навко-
лишніх кварталів, тому відкриті найближчі укриття в 
гуртожитках: № 1 (пр. Гагаріна – вул. Чернишевсько-
го); № 2 (вул. Жуковського – вул. Паторжинського); 
№3 (вул. Паторжинського – вул. В. Моссаковського).

Інформація газети

Г У М А Н І Т А Р Н А  Д О П О М О ГА  В І Д  П Д А Б А
Інформацію надає Голова проф-

спілкового комітету ДВНЗ ПДАБА, 
доцент О. В. Дзюбан.

В академії створено пункт гу-
манітарної допомоги, у якому бе-
руть участь численні співробітни-
ки вишу. Так, на рахунок профкому 
були зібрані та переведені гроші, які 

використані на потреби воєнного часу. А саме: на-

дана фінансова допомога в розмірі 10 000 грн. для 
ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» для біженців 
та вимушеним переселенцям у зв’язку з нападом РФ 
на Україну; 35 000 грн – для придбання необхідного 
медичного обладнання пораненим бійцям в лікарню 
ім. І. І. Мечникова.

Це не остання акція профкому в боротьбі з оку-
пантами. Надалі будемо підтримувати Збройні 
сили України!
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Шановні учасники 
конференції!

ХХХІІ Міжнародна науко-
во-практична конференція «Ста-
родубовські читання – 2022» – 
відповідь науковців академії на 
складні умови нашого часу, які ми 
обов’язково здолаємо. У нашій ро-
боті відбулися кардинальні зміни. 
Але ніякі перешкоди не зупиняють 
наукової думки. Сьогодні ми пра-

цюємо з подвійною або з потрійною віддачею. Ви-
рішуємо не тільки завдання сьогодення, а і думаємо 
про велику відбудову нашої країни. Завдяки тому, що 
більшість нашої діяльності відбувається в інтернеті і 
наш час спілкування за конкретною адресою з коле-
гами збільшився, взаєморозуміння і, навіть, взаємо-
виручка почали носити постійний характер. Про це 
свідчить і наша конференція, яка традиційно присвя-
чується патріарху теорії і практики термічної обробки 
металів К. Ф. Стародубову. 

Сьогодні конференція має характерні відзнаки. 
Перша з них – довгостроковість. 19 квітня 2022 р. в 
день народження Кирила Федоровича конференція 
проходитиме в 32-й раз. А другою відзнакою є те, 
що результати досліджень учасників конференції 
традиційно від теоретичних засад переходять до 
практичних.

Всі доповіді за результатами конференції будуть 
спочатку опубліковані в електронній версії науко-
во-інформаційного журналу «Металознавство та тер-
мічна обробка матеріалів» (МТОМ,  на сайті академії), 
а згодом буде видана і друкована версія журналу.

Всі ці роки значна роль в проведенні конференції 
належить Голові оргкомітету, професору В. І. Боль-
шакову. Він, не жалкуючи сил, розвиває і продовжує 
традиції свого вчителя К. Ф. Стародубова. Бажаю всім 
плідної роботи, сподіваюся, що проведення конферен-
ції буде продовжуватися й надалі.

Дорогі колеги, однодумці 
та друзі!

Незважаючи на всі сьогоднішні 
негаразди і перешкоди, наша кон-
ференція живе і плідно працює. Ця 
подія викликає велику гордість і 
шану до учасників конференції. І я 
впевнений в нашій результативній 
роботі.

Сьогодні ми вже спілкуємося у 
звичній для нас заочній формі. Але 
ми все рівно маємо змогу спілкува-
тися без обмежень за нашою актуальною науковою 
тематикою. Вона розвиває славні традиції школи 
видатного нашого співвітчизника – висококваліфіко-
ваного фахівця з термічної обробки сталі, науковця, 
дослідника, академіка АН УРСР К. Ф. Стародубова.

Особлива прикмета нашої конференції полягає в 
тому, що вона в наш складний час є ще одним під-
твердженням, що творчість, пошук, наукова думка є 
невпинними у будь-які часи і соціальні зміни. Тяжкий 
військовий час не завадив продовжити нашу щорічну 
багатопланову роботу. 

Загальна тема конференції: «Актуальні пробле-
ми матеріалознавства в будівництві та архітектурі», 
а палітра наукових напрямів досить широка: при-
кладне матеріалознавство; будівництво, архітекту-
ра; будівельні сталі; термомеханічна обробка сталей; 
комп’ютерне моделювання структури та властивостей 
матеріалів; металургія, металургійна промисловість.

К. Ф. Стародубов був Педагогом з великої літери. 
Він виховав багатьох вчених і практиків виробництва. 
Тому вважаю символом продовження педагогічних 
знахідок академіка К. Ф. Стародубова те, що сьогод-
ні учасниками конференції є аспіранти і студенти.  
І це – найкращий доказ того, що наукова школа ака-
деміка АН УРСР Кирила Федоровича Стародубова 
розвивається і кожного року піднімається на новий 
щабель. 

Присвячується 118-річниці з дня народження д.т.н., професора, ака-
деміка АН УРСР, заслуженого діяча науки і техніки України К. Ф. Ста-
родубова. «Яким є найважливіший урок з життя цієї видатної людини? 
К. Ф. Стародубов був людиною високої громадянської відповідальності. За 
будь яких обставин він залишався самим собою, прямував до поставленої 
мети. Він мав особисту привабливість, непереборне бажання служити 
своєму народові, людям, прагненням прикрасити і полегшити їхнє жит-
тя. Так, Стародубови не повторюються. Але вчитися у великих людей 
мужності, цілеспрямованості, вірності своєму покликанню, моральній 
позиції, поняттям про обов’язок і честь потрібно, навіть, необхідно».  

Б. Є. Патон, академік НАН України 

Н АУ К А Є Д Н А Є.  Х Х ХІІ МІЖ Н А Р ОД Н А Н АУ КО В О-П РА К Т И Ч Н А КО Н Ф Е Р Е Н ЦІЯ 
«С ТА Р ОД У Б О В С Ь КІ Ч И ТА Н Н Я – 2022»

К. Ф. Стародубов
(1904 – 1984)

М. В. Савицький,
професор,  

ректор ПДАБА

В. І. Большаков,
професор, Голова 

оргкомітету 
конференції

В І ТА Н Н Я    У Ч АС Н И К А М    К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї
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Р Е Т Р О  С Т О Р І Н К А  З  І С Т О Р І Ї  Н АУ К О В О - П РА К Т И Ч Н И Х  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й 
« С Т А Р О Д У Б О В С Ь К І  Ч И Т А Н Н Я »  ( 1 9 9 1  –  2 0 2 1 ) »

В. В. Данішевський, доктор тех-
нічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи: «Однією з харак-
терних відзнак «Стародубовських 
читань» є те, що кожна тема конфе-
ренції завжди актуальна і висвітлює 

проблеми свого часу. А також включає науковців різ-
ного віку: від докторів, професорів до аспірантів та  
студентів».

В. О. Бекетов, доктор технічних 
наук, доцент: «Доповіді конферен-
ції «Стародубовські читання» завжди 
народжують нові ідеї, нові думки. І 
після цього хочеться працювати над 
ними і розвивати. Так було зі мною 

протягом багатьох років, так є і сьогодні».

Л. М. Дейнеко, доктор техніч-
них наук, професор: «Мені дуже лег-
ко та радісно говорити, думати, брати 
участь у роботі конференції «Старо-
дубовські читання». Я не уявляю себе 
без наукових шкіл професорів, моїх 

наставників, вчителів, керівників К. Ф. Стародубова 
та В. І. Большакова. Ці люди, по яких я рахую кожну 
годину свого життя. Сьогодні існує кафедра матеріа-
лознавства і термічної обробки металів, яка працює в 
Навчально-науковому Інституті промислових та біз-
нес технологій Українського державного університе-
ту науки і технологій. На цій кафедрі існує наукова 
школа «Термічної і деформаційно-термічної обробки 
сталей». Її засновником був К. Ф. Стародубов. Потім 
її роботу продовжив учень Кирила Федоровича про-
фесор І. Є. Долженков. А сьогодні ми з колегами ка-

федри шукаємо нових аспектів цієї тематики. І саме 
на конференції «Стародубовські читання» з великою 
відповідальністю розповідаємо про цю роботу».

В. С. Вахрушева, доктор техніч-
них наук, професор, Лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки 
і техніки: «Вважаю особливо важ-
ливою подією саме сьогодні, у наш 
складний неймовірно тяжкий військо-
вий час, проведення чергової традиційної конферен-
ції «Стародубовські читання». Беручи участь у кон-
ференції, всі її учасники демонструють свою наукову 
та людську єдність. Так само, як і академік К. Ф. Ста-
родубов, ми сьогодні намагаємося чесно служити на-
шій науці і віримо в її неодмінну перемогу. Віримо в 
те, що наші знахідки і досягнення стануть у пригоді 
у процесі відбудови рідної країни».

Г. Д. Сухомлин, доктор тех-
нічних наук, професор: «Для мене 
конференція «Стародубовські чи-
тання» – це справжній форум фахів-
ців-металознавців, як вітчизняних, так 
і представників широких закордонних 
наукових шкіл. Беручи участь у конференціях остан-
нього десятиліття, відчуваю велике задоволення від 
спілкування з видатними представниками наукової 
школи академіка АН УРСР К. Ф. Стародубова та ака-
деміка Академії будівництва України проф. В. І. Боль-
шакова. Вважаю особливим досягненням у роботі кон-
ференції, те що у її рамках розглядаються не тільки 
теоретичні наукові пошуки, а і розповідається про ре-
зультати їх втілення у промисловості та будівництві. 
Чекаю на зустріч з колегами і однодумцями». 

Міжнародна наукова конференція «Стародубов-
ські читання» стала значимою подією для вчених-ма-
теріалознавців. До 118-ої річниці з дня народження 
К. Ф. Стародубова українськими вченими на базі 
ПДАБА проводиться чергова XХХІІ Міжнародна 
конференція «Стародубовські читання – 2022», яка 
є найпереконливішим свідченням розвитку школи  
Кирила Федоровича. 

Наведемо деякі дані по проведенню 31 попередніх 
конференцій (1991 – 2021). По 2020-й рік серію «Ста-
родубовські читання» склали 92 випуски наукових 
праць, в яких опубліковані 7 тис. статей, що належать 
вченим з 11 країн: України, Туреччини, Великої Бри-
танії, Німеччини, Франції, Канади, США, Чорного-
рії, Узбекистану, Молдови, Азербайджану. А в 2021 
році за часи пандемії короновірусу доповіді учасни-

ків конференції були розміщені у двох номерах на-
уково-інформаційного журналу «Металознавство та 
термічна обробка матеріалів» № 2 і № 3. Географія 
українських досліджень охоплювала 16 міст: Київ, 
Дніпро, Харків, Одеса, Донецьк, Луганськ, Ужгород, 
Хмельницький, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Маріу-
поль, Макіївка, Новокраматорськ, Дніпродзержинськ 
(нині Кам’янське), Кривий Ріг.

Щорічно на конференції «Стародубовські читан-
ня» талановиті вчені нагороджувалися за наукові до-
сягнення дипломами та іменною медаллю Лауреата 
премії ім. академіка К. Ф. Стародубова. За час прове-
дення конференції такими лауреатами стали 64 вчених 
з України і Франції. Їхні наукові біографії були надру-
ковані у двох збірниках «Лауреати премії імені акаде-
міка К. Ф. Стародубова» (1997 – 2004; 1997 – 2016). 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  У  М О Є М У  Ж И Т Т І . . .

ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стародубовські читання» продовжує 
славні наукові традиції Придніпровської державної академії будівництва та архітектури!
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Все свідоме життя П. М. Санько-
ва пов’язане з єдиним вишем – ДІБІ – 
ПДАБА. Він пройшов шлях від стар-
шого інженера госпрозрахункової 
групи кафедри міського будівництва 
до провідного доцента кафедри архі-
тектури. Сьогодні його наукові інте-
реси полягають в дослідженні галузі 
містобудівної екології, він є розроб-
ником діючих ДБН, ДСТУ. Досвід-

ченому викладачу, ерудованому та високоосвіченому 
фахівцю Петру Миколайовичу за плідну роботу було 
присуджено вчене звання професора архітектури. 

У 2009 р. І. В. Мещерякова закін-
чила Придніпровську державну ака-
демію будівництва та архітектури за 
спеціальністю «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» і отри-
мала кваліфікацію інженера-еколога. 
З 2013 р. вона – асистент кафедри 
Безпеки життєдіяльності. З 2016 р. 
навчалася в аспірантурі при кафе-
дрі Безпеки життєдіяльності. Після 
успішного закінчення аспірантури з захистом кандидат-
ської дисертації, Ірині Вікторівні було присуджено зван-
ня доктора філософії з цивільного захисту.

ВЧ Е Н А  РА Д А  В  У М О ВА Х  В О Є Н Н О ГО  С ТА Н У
29 березня під головуванням ректора 

М. В. Савицького відбулося засідання 
Вченої ради ПДАБА. Це перше в умо-
вах воєнного стану засідання проходило 
в онлайн форматі (Teams – онлайн до-
повіді, відкрите голосування – в Forms). 
Вчена рада розглянула численні питання 

порядку денного, прийняла рішення з актуальних завдань 
життєдіяльності закладу в нинішніх умовах. 

Учасники засідання заслухали звіт 
проректора з наукової роботи В. В. Да-
нішевського «Підсумки науково-до-
слідної діяльності та міжнародного 
співробітництва академії за 2021 р. та 
завдання на 2022 р.» Доповідь прорек-
тора була повною та змістовною. Ко-

жен слайд презентації «Науково-технічна та міжнародна 
діяльність – 2021» підкреслював досягнення минулого 
року у порівнянні із попередніми, зростання кількості 
молодих вчених, значні капітальні вкладення в розви-

ток наукової бази 
закладу, зростан-
ня ефективності 
науково-технічної 
діяльності, участь 
у космічних про-
ектах світового 
значення – щодо 

освоєння Місяця, 
перспективи роз-
витку співпраці 
із провідними 
вищими навчаль-
ними закладами 
Європи, тощо.

Загострюючи 
увагу присутніх на завданнях найближчих років ректор 
Микола Савицький запропонував членам Вченої ради 

швидко доповнити та конкретизувати пропозиції у про-
граму відновлення зруйнованого житлового фонду та 
інфраструктури країни, які днями академія надішле у ви-
сокі урядові та місцеві владні інстанції. Потребує біль-
шої активності кафедр і підрозділів академії робота із 
залучення міжнародних грантових коштів та інвестицій 
в актуальні науково-практичні дослідження.

Вчена рада розглянула питання участі студентів у на-
укових дослідженнях, про роботу Ради молодих вчених. 
До речі, доповідачі відзначили активізацію роботи Ради 
молодих вчених. Зокрема, одинадцять студентів академії 
стали Дипломантами Всеукраїнських 
наукових конкурсів із різних дисциплін.

В ході засідання було затверджено 
освітні програми та навчальні плани 
за другим (магістерським) та першим 
(бакалаврським) рівнями вищої освіти, 
порядок проведення атестації випус-
кників академії в умовах воєнного стану. Доповідач – 
проректор з навчально-виховної роботи Г. П. Євсєєва. 

Також було затверджено Стандарт ОП-21 «Положен-
ня про організацію практичної підготовки студентів», 
Положення про проведення конкурсного відбору при за-
міщенні вакантних посад науково-педагогічних праців-
ників. Вчена рада розглянула інші поточні питання. Вони 
стосувалися рекомендацій до друку статей у збірнику 
наукових праць «Економічний простір» № 179, 2022 р., 
позбавлення звань почесних професорів ПДАБА, грома-
дян Російської Федерації, які не висловили своєї позиції 
щодо війни, яку веде Росія на території суверенної України. 

В надзвичайно складних умовах воєнного стану живе 
вся країна і, не виключення, Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури. З погляду на най-
ближчі завдання з відновлення країни, підготовка ква-
ліфікованих кадрів для будівельної галузі набуває стра-
тегічного значення. І в академії, як показало нинішнє 
засідання Вченої ради, цілком це усвідомлюють. 

Валерій Іншаков 
(матеріал з офіційної сторінки ПДАБА у Facebook)

З А ГІН В И К Л А Д АЧІВ А К А Д Е МІЇ  П О П О В Н И В С Я П Р О Ф Е С О Р О М ТА Д О К ТО Р О М ФІЛ О С О ФІЇ

22 лютого на засіданні Вченої ради ректор Микола Васильович Савицький щиро привітав із присвоєнням 
вченого звання професора архітектури і вручив атестат Петру Миколайовичу Санькову, а також ректор 
привітав із присудженням вченого ступеня доктора філософії і вручив диплом Ірині Вікторівні Мещеряковій.

Колектив академії поздоровляє П. М. Санькова та І. В. Мещерякову, бажає натхнення і плідної праці!
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Кандидат економічних 
наук, доцент кафедри 

Менеджменту, 
управління проектами і 

логістики
Надія Миколаївна 

Шапа

Кандидат економічних 
наук, доцент, завідувач 

кафедри Економічної 
теорії і права 

Надія Іванівна
Кобзар

Кандидат технічних 
наук, доцент, завідувач 

кафедри Архітектурного 
проектування та 
містобудування

Григорій Ульянович 
Невгомонний

В І Т А Є М О  Н А Ш И Х  Ю В І Л Я Р І В !

Доктор технічних наук, 
професор, 

завідувач кафедри 
Інженерної геології і 

геотехніки
Володимир Леонідович  

Сєдін

Доктор технічних 
наук, професор 

кафедри Технології 
будівельного 
виробництва

Анатолій Іванович
Білоконь

Кандидат фіз.-мат.
наук, професор кафедри 

Фундаментальних і 
природничих

дисциплін
Борис Миколайович

Дікарев

Доктор наук з 
державного управління, 

професор, проректор 
з навчально-виховної 

роботи
Галина Петрівна

Євсєєва

Старший викладач 
кафедри

Архітектури
Лариса Павлівна

Палагіна

Асистент кафедри 
Автомобільні дороги, 

геодезія та землеустрій
Ірина Григорівна

Андреєва

Ювілейний день народження в житті кожної людини – важлива подія, яку б дату вона не висвітлюва-
ла. Це завжди підсумки прожитого та одночасно плани на майбутнє. Відбувається ця духовна робота у 
всіх, незважаючи на вік народженого. Людині притаманні надії на краще та щасливе. Сьогодні для нас це 
особливо актуально. Попри всі негаразди, труднощі військового часу ми віримо і сподіваємося. І ювілейна 
рубрика в «Молодому будівельнику» має за мету в першу чергу об’єднати всіх працівників академії, нага-
дати, що для наших ювілярів весь 2022 рік вважається ювілейним. Тому в квітневому випуску газети ми 
вітаємо ювілярів лютого, березня та квітня. Віримо разом з ними, що минеться лиха година. І ми будемо 
спілкуватися кожного дня, ділитися спільними успіхами та досягненнями. Сьогодні всім ювілярам бажа-
ємо міцного здоров’я, витримки, терпіння та безмежної віри у нашу перемогу!

Увага! Шановні читачі! Окрім того, що ми розміщуємо нашу газету на сайті академії, редакція 
виконує розсилку номеру на корпоративну пошту. Сподіваємося на майбутні друковані варіанти, які 
сьогодні не дозволяють випускати умови військового часу.   Редакція газети

Адміністратор Єдиної 
державної бази з 

питань освіти
Сергій Борисович 

Пономарьов

Кандидат 
соціологічних наук, 

доцент кафедри 
Філософії

Галина Петрівна 
Савош

Завідувач 
лабораторією 

кафедри Безпеки 
життєдіяльності

Василій Іванович
Басій

Провідний
юрисконсульт

В'ячеслав Дмитрович
Аністрат


