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Результати 
Науково-практичного 

міждисциплінарного Форуму 
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« Н Е П О Х И Т Н І ,  Н Е З Л А М Н І :  П РА Ц Ю Є М О ,  Н А В Ч А Є М О ,  Ш У К А Є М О ,  В П Р О В А Д Ж У Є М О »

Так стверджували своєю ак-
тивною різноплановою роботою 
учасники ІІ Форуму академіч-
ної спільноти «Освіта в умовах 
війни: реалії, виклики та шля-
хи подолання», що проходив на 
базі ПДАБА 20 – 24 червня. Його 

робота проводилася у подвійному форматі: оффлайн в 
залі Вченої ради та онлайн з використанням дистанцій-
них технологій на платформі Teams MS Office365. Форум 
відкрили вітальними словами ректор академії Микола 
Савицький, проректорка з навчально-виховної роботи 
Галина Євсєєва та проректор з наукової роботи Владис-
лав Данішевський.

Так, як і мужні дніпровські пожежники, що саме в 
цей час боролися та гасили велику пожежу на одній із 
інфраструктур області, так і викладачі, науковці, чис-
ленні співробітники нашого вишу та запрошені гості 
єдиним науково-практичним фронтом захищали, від-
стоювали інтереси освітянської справи в Україні. До на-

шого Форуму 
приєднався до-
сить великий 
загін представ-
ників освітніх 
закладів Укра-
їни, а саме: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 
Луганський державний медичний університет, Сум-
ський державний університет, Херсонський національ-
ний технічний університет, Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет, Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, Державна на-
укова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
Придніпровський державний металургійний коледж, 
Дніпровський фаховий педагогічний коледж, Україн-
ський державний університет науки і технологій.

Актуальність і злободенність – ці характерні особли-
вості Форуму поєдналися ще з однією – це сполука теорії 
та практики в роботі викладача. Протягом всіх засідань 
істотне місце у кожному виступі посідала саме ця теза. 

У перший день Фору-
му головною темою 
була «Гуманітар-
но-виховна складова 
освітнього процесу». 
У змістовних висту-
пах спікерів чітко 
виявлялися дві концепції. Перша: теоретико-вихов-
на у доповідях Лесі Баранник, доцентка, зав. кафедри 
УДІД – «Цикл науково-популярних лекцій як вагомий 
чинник інформаційної безпеки країни в умовах війни»; 
Анатолія Поповського, професора Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ – «Світогляд-
ні реалії в освітньому процесі в умовах війни»; Мар’яни 
Гдакович та Вікторії Черевко, доцентки Львівського 
державного університету внутрішніх справ та курсант-
ки – «Мова як засіб формування національної свідомо-
сті». Друга: практично-виховна яскраво виявилася у 
доповідях: Валентини Бабенко, заступниці декана з 
виховної роботи економічного факультету – «Досвід ви-
ховної роботи на економічному факультеті в умовах вій-
ни»; Дар’ї Нечипуренко, заступниці декана з виховної 
роботи будівельного 
факультету – «Вихо-
вання молоді в умо-
вах війни: досвід 
будівельного факуль-
тету ПДАБА».

Виховну тематику 
ПДАБА продовжили Олена Рабіч, заступниця директо-
ра з навчально-виховної роботи ННІІОТ – «Виховна ро-
бота кафедр ННІІОТ в умовах воєнного стану»; Віктор 
Білополий, завідувач кафедри філософії – «Підведення 
підсумків роботи кураторів академічних груп»; Валерія 
Коновалова, студентка, заступниця голови студентської 
ради ПДАБА – «Студентський погляд на проблеми ос-
вітнього процесу під час війни».

З цією ж тематикою до них приєдналася і наша гостя: 
Олена Назаренко, доцентка Дніпровського державно-
го аграрно-економічного університету, яка розповіла 
про «Виховну роботу на кафедрі філології ДДАЕУ».
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Другий день ро-
боти Форуму роз-
почався виступом 
ректора ПДАБА, 
професора Миколи 
Савицького, який 
гостро та відвер-

то говорив про конче потрібний сьогодні зв’язок осві-
ти і науки. А саме він підкреслив: «Хочу зосередити 
вашу увагу на найважливіших проблемах освітянської 
теми. Збройна агресія РФ загострила проблеми, з яки-
ми ми зіштовхнулися задовго до неї. Всі ми пам’ятає-
мо, коли вважалося що на нас ніхто не нападе, тому 
великі збройні сили нам не потрібні, достатньо мати  
у складі 5 – 6 тис. військових мобільних формувань. 
Знищення та деградація оборонного сектору тривала де-
сятиріччями і призвели до втрати обороноздатності, за 
яку так дорого ми сьогодні платимо. На щастя тепер ми 
бачимо всенародну підтримку нашої боротьби, жодних 
сумнівів щодо необхідності мати потужну армію в Укра-
їні немає. Чи не нагадує нам це, як колись ставились до 
української армії, сьогодні ставляться до освіти і науки? 
Постійно чуємо про сотні непотрібних університетів, ко-
рупцію, плагіат. Відгуки, які лунають у більшій частині 
суспільства і політиків часто негативні. Вони пропону-
ють скорочення, приватизацію, зменшення державного 
фінансування. В українському політикумі немає зацікав-
леності в підтримці наукового і освітнього секторів. Не-

має навіть серйозного розуміння необхідності існування 
цієї галузі. Чи не прийде час, коли наука і освіта стануть 
так само потрібні нам для існування нашої держави і су-
спільства, як тепер і наша армія? Але межу критичної 
складності буде вже пройдено і нам доведеться віднов-
лювати її майже з нуля». 

Свою стурбованість Микола Васильович виказував на 
багатьох рівнях: як столичного, регіонального, так і міс-
цевого. І тому, бажаючи успішної роботи Форуму, він ще 
раз підкреслив актуальність цієї тематики.

Виступ ректора підтримали начальниця управлін-
ня науки, вищої та 
професійно-техніч-
ної освіти департа-
менту освіти і науки 
Дніпропетровської  
облдержадміністра-
ції Любов Кравченко та заступник начальниці управ-
ління Микола Кравченко. Любов Андріївна та Мико-
ла Володимирович розповіли, що в нашій області, якщо 
порахувати кількість осіб, які навчаються в закладах 
різного рівня, то їх нараховується близько 500 тис. осіб. 
Тому основним завданням закладів освіти в нинішніх 
умовах є здійснення освітнього процесу. Вже як два роки  
навчальні заклади області успішно освоїли дистанційну 
форму навчання. Сьогодні вона вже відпрацьована і ви-
ведена на достатньо високий рівень. Тому сьогоднішнє 
завдання, продовжили наші гості, полягає в підготовці 

У продовженні першого дня відбулася також  
Науково-педагогічна майстерня на тему: «Теорія 
та практика науково-педагогічних підходів у вищій 
школі: вивчаймо європейський досвід». Модератор –  
Галина Лисенко, доцентка кафедри УДІД. Учасника-
ми заходу стали викладачі всіх кафедр академії, мето-
дисти та співробітники навчально-методичного відділу,  
Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій, Навчально-наукового центру освітньої ді-
яльності тощо.

Тенденція об’єднання практики і теорії була про-
довжена і в педагогічній майстерні. Професорка Галина 
Євсєєва активізувала увагу учасників майстерні кілько-
ма вправами, що дозволило впевнитися учасникам у діє-
вості інтерактивних методів під час занять. 

Естафету Галини Петрівни підхопила Галина Лисен-
ко своїм повідомленням про найпопулярніші методи 
навчання у європейських вишах та охарактеризувала 
ефективні педагогічні технології, які застосовують євро-
пейські викладачі. Окрім того вона надала інформацію 
про право європейських студентів на вибір навчальних 
дисциплін. Ці знання Галина Лисенко набула під час ста-

жування в Універ-
ситеті прикладних 
наук (ISMA) (Рига,  
Латвія).

Наприкінці пер-
шого дня засідання 
відбулася урочиста 
подія. Ректор Микола Савицький вручив Сертифікати 
спікерам Форуму, активним учасникам та модерато-
рам циклу науково-популярних лекцій «Незламність 
української нації: історія і сьогодення»: Галині Євсєє-
вій, Анатолію Поповському, Галині Лисенко, Валенти-
ні Бабенко, Інні Мамчич, Ларисі Богуславській, Світ-
лані Волковій, Марині Складановській, Юлії Рощиній,  
Галині Савош.
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до наступного етапу освіт-
нього процесу, який поч-
неться з початком навчаль-
ного 2022 – 2023 року. І він 
планується проводитися в 
очній формі. Для цього була 
проведена велика підготов-
ча робота по обладнанню 
бомбосховищ і на сьогодні 
значна їх частина готова до експлуатації. Тому освітяни 
області сподіваються, що 1 вересня вони розпочнуть 
навчальний рік оффлайн. 

Окрім налагодження освітнього процесу на долю 
навчальних закладів випала також участь в розміщенні 
внутрішньо переміщених осіб (в гуртожитках, корпу-
сах, спортзалах), забезпечення їжею, одягом. На сьогод-
ні продовжується допомога людям. В цій роботі актив-
ну участь бере ПДАБА, в гуртожитках якої розміщено 
315 переселенців. 

Наша область стала прихистком для трьох закладів 
вищої освіти, які перемістилися з територій бойових дій. 
Також розглядається питання розміщення ще двох вишів.

Освітивши основні питання освітньої справи області, 
представники департаменту побажали успішної роботи 
Форуму.

Після закінчення 23 червня пленарного засідання 
(онлайн) друга частина дня пройшла під керівництвом 
проректорки з навчально-виховної роботи, професорки 
Галини Євсєєвої. Вона побудувала роботу за чітким 
планом, який включав різнопланові доповіді наших гос-
тей з кількох вишів України і науковців ПДАБА, а саме: 

Сергія Смірнова, професора, рек-
тора Луганського державного ме-
дичного університету – «Досвід ева-
куації університету в умовах війни 
та організація навчального проце-
су»; Леоніда Мельника та Олек-
сандра Кубатка – професорів Сум-
ського державного університету, 
Олександра Маценка, доцента –  

«Industries 3.0, 4.0, 5.0 і формування безпеки соціально-е-
кономічних систем в умовах війни»; Лілії Корчевської, 
професорки Херсонського національного технічного 
університету – «Досвід освітньої діяльності в умовах 
окупації»; Євгена Єгорова, професора, голови Ради про-
фесорів ПДАБА – «Пропозиції щодо функціонування ви-
щої будівельної освіти в умовах воєнного стану»; Наталії  
Грузін, доцентки заступниці голови Ради молодих вчених 
ПДАБА – «Робота Ради молодих вчених ПДАБА в умовах 
воєнного стану». 

В цілому допові-
ді другого дня скла-
ли панораму, що  
відобразила ос-
новні напрями, 
завдання, розробки 
головної теми Фо-
руму «Освіта в умовах війни: реалії, виклики та шляхи 
подолання». Закінчилася програма несподіваним і дуже 
цікавим психологічним тренінгом «Методи самодопомо-
ги під час війни», який провела практикуючий психолог,  
гештальт-терапевт Лілія Корчевська.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж   З   М І С Ц Я   П О Д І Ї

І, нарешті, третій день зі-
брання 24 червня складався та-
кож з двох частин: секційне засі-
дання з виступами викладачів  
ПДАБА: Ольги Капшук, Тетяни 
Нікіфорової, Дар’ї Нечепуренко, 
деканат будівельного факульте-
ту – «Організаційна та навчальна 
робота деканату в умовах війни»; Аліни Кирпале, кафе-
дра ПІГ – «Механізми публічного управління системою 
освіти в умовах воєнного стану»; Олени Пономарьової, 
кафедра КНІТтаПМ – «Проблеми викладання онлайн 
під час війни у контексті IT-освіти»; Сергія Шатова, 
кафедра БіДМ – «Випускова кваліфікаційна робота – 
підсумок навчання магістрів»; Наталії Ткач, кафедра 
ЕтаОНС – «Залучення актуальних проблем екологічної 
безпеки України в умовах воєнного стану до тематики 

профільних дисциплін спеціальнос-
ті 101 «Екологія»»; Олександра Ко-
нопляника, Анастасії Мислиць-
кої, кафедра ЗБК – «Особливості 
захисту магістерських кваліфіка-
ційних робіт в умовах військового 
стану»; Наталії Стадник, кафедра 
ПІГ – «Реалії дистанційного нав-

чання іноземних студентів у сучасних умовах»; Ана-
толія Зеленського, кафедра БТМтаОМ – «Логістика в 
освітньому процесі, проектуванні і будівництві в Украї-
ні»; Олександра Харлана, Тетяни Суворової, кафедра 
ДРАС – «Досвід проведення захистів дипломних проек-
тів екзаменаційними комісіями на архітектурному фа-
культеті ПДАБА в онлайн-режимі»; Вячеслава Чабана, 
Ігоря Давидова, Тетяни Ковтун-Горбачової, кафедра 
МДтаПК – «Аналіз необхідності викладання дисциплі-
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ни «Ремонт, відновлення та підсилення будівельних кон-
струкцій» в умовах воєнного стану»; Ольги Уфімцевої, 
Надії Шапи, кафедра МУПіЛ – «Переваги та недоліки 
дистанційного навчання в сучасних умовах»; Інни Мам-
чич, кафедра ПІГ – «Виклики тестових технологій нав-
чання в умовах воєнного стану»; Марини Складанов-
ської, психологічна служба – « Психологічні проблеми 
студента і викладача в умовах воєнного стану». А також 
гостей: Олени Дашковської, Державна наукова уста-
нова «Інститут модернізації змісту освіти» – «Наслідки 
важких помилок міністерства освіти і науки України, що 
мали прояв під час війни»; Наталії Суслової, Придні-
провський державний металургійний коледж – «Викли-
ки і реалії організації освітнього процесу в умовах вій-
ни»; Аліни Лукомської, курсантки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ – «Проблеми 
вивчення української мови майбутніми поліцейськими в 
умовах дистанційного навчання»; Ніни Левун, Дніпров-
ський фаховий педагогічний коледж – «Мовна підготов-
ка майбутніх учителів початкової школи в реаліях сього-
дення»; Валентини Галацької, Український державний 
університет науки і технологій – «Формування навичок 
аудіювання та говоріння у процесі вивчення української 
мови як іноземної». 

По закінченню до-
повідей до присутніх 
звернувся завідувач 
Навчально-наукового 
центру освітньої діяль-
ності, к. т. н., доцент 
кафедри Інженерної 
геології і геотехніки 
Павло Нажа, який активно надавав інформацію про 
кожний день заходу, а також брав безпосередню участь 
в організації та підготовці Форуму. Павло Миколайович 
подякував всім учасникам за змістовну 3-х денну працю 
і надав слово проректорці, професорці Галині Євсєєвій, 
яка підвела підсумки Форуму. Вона зосередила увагу на 
таких питаннях: щорічний перегляд освітніх програм; 
необхідність наповнення навчальних програм, дисци-
плін змістом, що стосується війни, запровадження но-
вих, як от, наприклад, «Воєнна екологія»; вдосконалення 
дистанційних форм навчання і заходів безпеки при очній 
формі; необхідність розвитку педагогічної науки, потріб-
ні сучасні знання в педагогіці вищої школи. Галина Пе-
трівна тепло подякувала учасникам за активну роботу і 
побажала всім подальших успіхів: «Ми зробили велику 
працю. Ми на правильному шляху!».

Всі матеріали ІІ Форуму академічної спільноти «Освіта в умовах війни: реалії, викли-
ки та шляхи подолання» будуть оприлюднені в друкованому та електронному форматах  
(з присвоєнням відповідних бібліотечних індексів). Із записом проходження Форуму можна 
познайомитися на офіційному YouTube каналі ПДАБА.

М І Ж Д И С Ц И П Л І Н А Р Н И Й     Н АУ К О В О - П РА К Т И Ч Н И Й     Ф О Р У М 
« П Е Р Е М О Ж Е М О  –  В І Д Б УД У Є М О ! »

29 – 30 червня в Прид-
ніпровській державній 
академії будівництва та 
архітектури відбувся дво-
денний міждисциплінар-
ний науково-практичний 

Форум «ПЕРЕМОЖЕМО – ВІДБУДУЄМО!», організо-
ваний за підтримки ряду впливових організацій регіону 
та України. Мета заходу: зібрати разом представників 
науки, освіти і промисловості для розробки пропозицій 
та організаційно-технічних рішень для посилення обо-
роноздатності нашої держави, відновлення інфраструк-
тури, пошкодженої внаслідок військової агресії, інтенси-
фікації подальшого науково-технічного, економічного та 
суспільного розвитку України.

В роботі Форуму беруть участь представники 14 за-
кладів України. Серед них ВНЗ і науково-дослідні ін-
ститути: Одеська державна академія будівництва та 
архітектури, Харківський національний університет 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, Луцький наці-
ональний технічний університет, Національний універ-
ситет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратю-
ка», Поліський національний університет (м. Житомир), 
Київська державна академія декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури, Від-
ділення фізики гірничих процесів Інституту геотехніч-

ної механіки ім. М. С. Полякова 
НАН України; Приватний заклад 
«Інститут «Харківська шко-
ла архітектури». А також під-
приємства: ТОВ «БК «Ольвія», 
ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ», ТОВ 
«Експреспроектбуд»; ГО «РЕ-
НЕСАНС», ТОВ «НЬЮ ВІЖН 
ПРОДЖЕКТ», ТОВ «МОДІФІК». 
Представлено 49 науково-практичних доповідей, при-
свячених актуальним проблемам будівельної галузі в 
умовах воєнного часу та перспективам її відновлення та 
подальшого розвитку після Перемоги. Результати роботи 
Форуму будуть узагальнені у збірнику тезисів, що пла-
нує випустити академія у серпні.

29 червня о 10.00 урочисте відкриття Форуму в залі 
засідань Вченої ради розпочав проректор з наукової ро-
боти, доктор технічних наук, професор Владислав Дані-
шевський: «Хочу привітати всіх гостей, всіх учасників 
нашого Форуму і повідомити, що сьогодні ми працюємо 
у змішаній формі, будемо прослухувати доповіді як очно, 
так і онлайн на платформі Microsoft Teams. А для урочи-
стого відкриття Форуму надаю слово ректору академії, 
професору Миколі Савицькому».

Микола Савицький: «Я радий вітати вас на нашо-
му Форумі, який називається «Переможемо – Відбуду-
ємо!». Перш, ніж розпочати засідання, скажу декілька 



5Молодий буд івельникСПЕЦВИПУСК № 6 (1989) 30 червня 2022

слів. Сьогодні ми пережива-
ємо нелегкі часи. росія, на 
превеликий жаль, є країною, 
яка очолює тероризм. Укра-
їна бореться не тільки за 
свою незалежність, а героїч-
но захищає загальні людські 
цінності в Європі. 10  млн 
наших співвітчизників поки-
нули країну. А хто буде її відбудовувати? Ситуація дуже 
складна, тому ми повинні згуртуватися для відбудови 
інфраструктури. Наша задача, архітекторів, будівельни-
ків, спеціалістів, які сьогодні зібралися тут, – виховувати 
патріотів та готувати професіоналів будівельної справи. 
Академія славиться своїми традиціями у створенні фа-
хівців широкого профілю. Ми впевнені, що переможемо 
підступного ворога. А потім настане час відбудови, де 
повинні працювати наші спеціалісти. Тому ми зібрали 
такий широкий загал професіоналів і не тільки в будів-
ництві, а й в інших галузях, бо це комплексна робота.  
Я хочу ще раз вас привітати з нашим Форумом, побажати 
плідної, насиченої роботи і сказати, що ми переможемо.  
Слава Україні!».

Пленарне засідання продовжив виступ радника го-
лови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря  
Ломако: «Шановні друзі! Дякую за честь бути запроше-
ним на цей Форум! Дуже важкий час випробувань зараз 
для української держави та для наших людей. Сьогодні 
питання не тільки, хто буде відбудовувати, але і за які 
гроші? Це дуже велике питання і це – державне питан-
ня. Ми можемо давати тільки поради. Але сьогодні ми 
повинні знайти ті моменти, які самі ж можемо вирішити. 

Дуже велика небезпека в тому, що люди виїжджа-
ють. І ті, хто вміють працювати, на жаль, чіпляються 
за життя за кордоном. Тому сьогодні стає питання: «Як 
відноситись до людей, як їх утримати, що їм казати і де 
брати гроші, щоб їм платити?» Питань багато, але ми 
обов’язково їх вирішимо. Хочу, щоб будівники Дніпро-
петровщини збиралися не тільки на Форумі раз у рік, а 
може раз на місяць або ще частіше, бо питання відбуду-
вання ніхто не відміняє. Щирі побажання, ще раз вітан-
ня всім, бажаю бути впевненими і гідно відпрацювати  
цей Форум».

Свої побажання Форуму висловив і голова Федера-
ції організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктор 
Сергєєв: «Шановні учасники Форуму! Це дуже важливо, 
що ми разом, особливо зараз у воєнний час, бо мета на-
шого Форуму загальнодержавна. Федерація роботодав-
ців Дніпропетровщини, яку я маю честь очолювати, – це 

результативна організація, що 
представляє інтереси робото-
давців, підприємців області. 
До складу Федерації входять 
20 галузевих і територіаль-
них організацій, в тому числі 
Віктор Геннадійович Шинке-
вич, який є головою Дніпро-
петровської обласної органі-

зації роботодавців будівельної галузі. І наша Федерація 
веде постійний соціальний діалог на регіональному, об-
ласному рівнях між владою і профспілками. Ми безумов-
но сприяємо, нагороджуємо, взаємодіємо з державними 
закладами, з вищими навчальними закладами. Цей Фо-
рум – перший захід такого рівня, підготовлений акаде-
мією. Нещодавно, 2 червня, ми підписали Меморандум 
між Придніпровською державною академією будівниц-
тва та архітектури і нашою Федерацією про співпрацю. 
Ми виконуємо цю угоду. І сподіваюся на нашу успішну 
сумісну роботу.

А сьогодні питання відбудови України після нашої Пе-
ремоги вже стоїть на черзі денній. Сподіваємося на  під-
тримку світової спільноти і це обов’язково буде. Тому за-
раз ми вже повинні мати наше сучасне бачення відбудови 
в Україні, покращення енергоефективності на екологічно 
чистих технологіях, безпечних, комфортних для україн-
ців науково-обґрунтованих рішень. Пошуки цих рішень 
є метою нашого сьогоднішнього Форуму. Тому успіхів, 
таких необ-
хідних нам 
зараз! Слава 
будівельникам 
і архітекторам 
України!».

Далі обмін 
думками на 
пленарному засіданні продовжили: голова Дніпропе-
тровської обласної організації профспілки працівників 
будівництва та промисловості будматеріалів О. І. Сова, 
голова Дніпропетровської обласної організації робото-
давців будівельної галузі В. Г. Шинкевич, віцепрези-
дент Будівельної палати України М. А. Величко, перший 
віцепрезидент Дніпропетровської торгово-промислової 
палати С. В. Кучерявенко.

Після урочистої частини пленарне засідання продов-
жилося. Першою тематичною доповіддю прозвучала 
доповідь ректора ПДАБА М. В. Савицького на тему: 
«Пропозиції ДВНЗ ПДАБА для вирішення потреб обо-
рони, відновлення та розвитку інфраструктури Украї-

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж   З   М І С Ц Я   П О Д І Ї
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ни». Із другою пленарною доповіддю виступив Лауреат 
державної премії України в галузі науки і техніки, автор 
програмного комплексу «ЛІРА 10» І. Д. Євзеров (ТОВ 
«ЛІРА СОФТ») на тему: «Можливості застосування 
«ЛІРА 10» для розрахунків та чисельного моделювання 

широкого класу будівельних конструкцій та споруд». 
Третя пленарна доповідь, представлена проректором  
ПДАБА з наукової роботи В. В. Данішевським на тему:  
«Методи штучного інтелекту та їх застосування  
в будівництві».

Після перерви, 29 червня з 13.00 – 15.00, робота Фо-
руму була продовжена за секціями. Перша: «Цивільний 
захист та безпека» (модератор – доцент кафедри без-
пеки життєдіяльності О. В. Пилипенко). 

Доповіді представили: З. М. Мацук, к.т.н., директор 
ТОВ «МОДІФІК», А. С. Бєліков, д.т.н., професор, завід-
увач кафедри безпеки життєдіяльності, ПДАБА – «Без-
пека галузевих, виробничих, суспільних систем»; 

Т. В. Жидкова, к.т.н., доцентка кафедри міського бу-
дівництва, Харківський національний університет місь-
кого господарства ім. О. М. Бекетова – «Організація за-
хисту цивільного населення в сучасних умовах»; 

В. Ю. Глеба, к.держ.упр., доцент кафедри дизайну се-
редовища, КДАДПМіД ім. М. Бойчука – «Захист цивіль-
ного населення у вестибюлях-укриттях міжквартирного 
простору капітальних модульних будинків»;

А. О. Насібович, керівник ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРО-
ДЖЕКТ» – «Необхідність змін у будівельних нормах 
внаслідок подій від агресії рф, приклади влаштування 

побутового укриття в житлових 
будинках»; 

О. В. Пилипенко, к.т.н., до-
цент кафедри безпеки життєді-
яльності, ПДАБА – «Основи ра-
діаційної безпеки»;

Т. М. Колеснікова, к.т.н., до-
центка кафедри експлуатації та 
ремонту машин, ПДАБА – «Пер-
спективи застосування двигунів 
нетрадиційних конструкції у на-

земній бойовій техніці»; 
Є. А. Єгоров, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій,  
ПДАБА, Л. В. Купнєвич, інж.– «Мобільні фортифіка-
ційні споруди з використанням габіонів»; 

А. В. Жлобніцький, головний конструктор  
ТОВ «Експреспроектбуд»; член ГО «РЕНЕСАНС» – 
«Методи забезпечення захисту цивільного населення в 
сучасних умовах. Принципові рішення по пристосуван-
ню підвальних приміщень існуючих житлових будівель 
під укриття»; 

М. В. Савиць-
кий, д.т.н., професор, 
Т. Д. Нікіфорова, д.т.н., 
професорка, С. Є. Ше-
хоркіна, д.т.н., доцент-
ка, К. В. Шляхов, к.т.н., 
доцент (кафедра залі-
зобетонних і кам’яних 
конструкцій, ПДАБА) – 
«Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного  
захисту»; 

Н. О. Ткач, к.т.н., доцентка кафедри екології та охо-
рони навколишнього середовища, ПДАБА – «Залучення 
актуальних проблем екологічної безпеки»; 

А. О. Хорольський, к.т.н., старший науковий співро-
бітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту 
геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, 
О. Мамайкін, к.т.н., доцент і К. Рибакова, студентка, 
Національний техніч-
ний університет «Дні-
провська політехніка» – 
«Розробка системи 
ранжування вугільних 
шахт на основі крите-
рію економічної надій-
ності для розподілу ін-
вестицій при відбудові 
вугледобувних регіонів».

З 15:30 – 17:30 друге секційне засідання: «Інформа-
ційні технології, ВІМ моделювання та технології ви-
конання будівельних робіт» (модератор – професор ка-
федри будівельних та дорожніх машин С. В. Шатов). 
Доповіді представили: А. В. Демура, магістр, О. В. Тре-
губ, к.т.н., доцент кафедри автомобільні дороги, геодезія 
та землеустрій, ПДАБА – «Методика реалізації концеп-
ції будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-тех-
нологій) при проєктуванні об’єктів автодорожньої інф-
раструктури»; 

Н. М. Єршова, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних 
наук, інформаційних технологій та прикладної математи-
ки, ПДАБА – «Створення спільних підприємств на основі 
методів оптимізації та комп’ютерного моделювання»; 

С. В. Шатов, д.т.н., професор кафедри будівельних 
та дорожніх машин, А. О. Титюк, к.т.н. доцент кафед-
ри залізобетонних і кам’яних конструкцій, А. А. Рудін, 
с.н.с., С. В. Богаченко, аспірант, ПДАБА – «Архітектура 
інформаційного програмного комплексу по моніторингу 
технічного стану будівель та споруд»; 

А. М. Сопільняк, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, 
А. А. Титюк, к.т.н., доцент (кафедра нарисної геометрії 
та графіки, ПДАБА) – «ВІМ технології в освітньому про-
цесі ПДАБА»; 
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30 червня з 09:30 – 11:30 відбуло-
ся третє секційне засідання «Ар-
хітектура, соціально доступне 
житло та гуманітарні аспекти» 
(модератор – в. о. декана архітек-
турного факультету, завідувач 
кафедри дизайну та реконструк-
ції архітектурного середовища 
О. В. Харлан). З доповідями висту-

пили: В. В. Воробйов, кандидат архітектури, доцент каф.
арх.проект. та містобудування, ПДАБА – «Особливості 
стильового поєднання старої та нової архітектури в умо-
вах післявоєнного відновлення міст України»;

О. В. Харлан, кандидат архітектури, завідувач кафед-
ри дизайну та реконструкції архітектурного середовища, 
ПДАБА – «Українське коріння нашого міста: Новий Ко-
дак –предтеча Дніпра»;

М. Ф. Плотнікова, к.е.н., доцентка кафедри еко-
номіки, підприємництва та туризму, В. В. Кухарець, 
к.е.н., доцентка кафедри інноваційного підприємництва 
та інвестиційної діяльності, Д. В. Куриленко, к.філ.н., 
старша викладачка кафедри іноземних мов, Поліський 
національний університет – «Родові поселення – пер-
спективний напрям розвитку суспільства»;

О. І. Менейлюк, д. т. н., професор, завідувач кафед-
ри технології будівельного виробництва, О. Л. Нікіфо-
ров, к.т.н., асистент кафедри, Одеська державна акаде-
мія будівництва та архітектури – «Розвиток соціального 
доступного житла за допомогою шаблонів управління  
будівництвом»;

М. І. Целік, викладач, Приватний заклад «Інсти-
тут «Харківська школа архітектури» – «Mobile homes 
VSIMDIM»;

О. Г. Булуй, Т. В. Швець, к.е.н., доценти кафедри 
інноваційного підприємництва та інвестиційної діяль-

ності, О. Ф. Присяжнюк, к.е.н., доцентка кафедри ме-
неджменту організацій і адміністрування, Поліський 
національний університет – «Удосконалення системи 
прийняття управлінських рішень у бізнесі»;

П. А. Фісуненко, д.е.н., доцент, професор кафед-
ри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу,  
ПДАБА – «Систематизація факторів впливу на попит на 
ринку нерухомості».

З 12:00 – 14:00 провели четверте секційне засідан-
ня «Енергозбереження та енергоефективність» (мо-
дератор – керівник Енерго-Інноваційного Хабу при  
ПДАБА Є. Л. Юрченко). Доповіді представили: 

О. В. Адегов, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Л. В. Со-
лод, к.т.н., доцентка, В. В. Ткачова, к.т.н., доцентка, 
М. М. Ляховецька-Токарєва, к.т.н., доцентка, Г. Г. Бе-
резюк, ст. викладачка (кафедра опалення, вентиляції, 
кондиціювання та теплогазопостачання, ПДАБА) –  
«Європейські вимоги та технології до енергетичної 
ефективності будівель»;

В. В. Колохов, к.т.н., доцент кафедри технології  
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,  
ПДАБА – «Збірні залізобетонні конструкції енергоефек-
тивних будівель»;

Є. В. Клименко, д.т.н., професор, завідувач кафед-
ри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд, 

С. В. Шатов, д.т.н., до-
цент, професор кафедри 
будівельних і дорожніх 
машин, ПДАБА, І. О. Да-
ниленко, магістр, Д. Д. Го-
нчаров, магістр, Д. В. Ніко-
лаєв, магістр – «Розбирання 
уламків зруйнованих буді-
вель навантажувачами»; 

С. В. Шатов, д.т.н., 
доцент, М. В. Савиць-
кий, д.т.н., професор, 
О. І. Голубченко, к.т.н., доцент, завідувач кафедри  
будівельних та дорожніх машин, Г. П. Євсєєва, д.н.з 
держ.управ., професорка, проректорка з навчально-ви-
ховної роботи, І. М. Мацевич, к.т.н., доцент кафед-
ри інформаційно-вимірювальних технологій і систем,  
ПДАБА – «Обладнання для виготовлення цегли з місцевих  
матеріалів»; 

А. І. Білоконь, д.т.н., професор, П. І. Несевря, к.т.н., 
доцент (кафедра технології будівельного виробництва, 
ПДАБА), В. О. Наумов, аспірант (магістр), інженер 

з розробки ПОБ та ПВР 
(ТОВ «БК «Ольвія») –  
«Особливості прийнятих 
рішень при демонтажі бу-
дівель та споруд для поліп-
шення інфраструктури за-
будови»; 

Т. Д. Нікіфорова, д.т.н., 
проф., А. С. Смирнов, аспі-
рант, В. О. Гусєв, аспірант 
кафедри залізобетонних 
і кам’яних конструкцій, 

асистент кафедри комп’ютерних наук, інформаційних 
технологій та прикладної математики, ПДАБА – «Вико-
ристання бетонних сумішей на основі продуктів реци-
клінгу будівельних відходів для зведення будівель мето-
дом 3D-друку»;

Є. І. Заяць, д.т.н., професор, Л. М. Дадіверіна, к.т.н., 
доцентка, Т. В. Ткач, к.т.н., доцентка (кафедра організа-
ції і управління будівництвом, ПДАБА), О. А. Рахманін, 
студент – «Перспективи застосування технології будів-
ництва методом «вверх-вниз»».
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44 примірника

Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури – «Роз-
рахунок залишкової 
несучої здатності залі-
зобетонних колон та їх 
підсилення»;

Є. Л. Юрченко, 
к.т.н., доцент кафедри 
залізобетонних і кам’яних конструкцій, ПДАБА –«Енер-
гоефективні лайфхаки. Маленькі кроки на шляху до 
енергонезалежності Україні»;

Л. В. Косенко, магістр будівництва, Є. Л. Юрченко,  
О. О. Коваль, к.т.н., доценти кафедри залізобетонних і 
кам’яних конструкцій, ПДАБА – «Енергоефективність 
системи опалення висотного корпусу ПДАБА»;

А. В. Бонда-
ренко, аспірант, 
Є. Л. Юрчен-
ко,  О. О. Ко-
валь, к.т.н., до-
центи кафедри 
залізобетонних 
і кам’яних кон-

струкцій, О. А. Тимошенко, к.т.н., доцентка кафедри 
екології та ОНС, ПДАБА – «Удосконалення методичних 
основ визначення герметичності оболонки будівлі»;

М. П. Нечитайло, к.т.н., доцент кафедри водопоста-
чання, водовідведення та гідравліки, ПДАБА – «Сучасні 
вимоги до систем водопостачання та водовідведення»;

О. А. Тимошенко, к.т.н., доцентка кафедри екології 
та ОНС, Л. О. Тимошенко, доцентка кафедри архітекту-
ри, А. Д. Іонченкова, студентка, ПДАБА – «Принципи 
зеленої післявоєнної відбудови України»;

Е. В. Кужель, патентний повірений України, 
С. В. Ротко, С. О. Ужегов, к.т.н., доценти кафедри бу-
дівництва та цивільної інженерії, Луцький національний 
технічний університет – «Якщо «і і і» спільно, то...».

Після перерви з 14:30 – 15:30 
відбулося п’яте секційне засі-
дання «Механіка будівельних 
конструкцій і споруд» (моде-
ратор – в.о. завідувача кафед-
ри будівельної і теоретичної 
механіки та опору матеріалів 
Д. Л. Волчок). 

З такими доповідями виступи-
ли: О. В. Семко, д.т.н, професор, 
завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії, 
А. В. Гасенко, доцент, докторант кафедри, Національ-
ний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кон-
дратюка» – «Небажаний перерозподіл зусиль в пошко-
джених будівельних конструкціях та заходи щодо його 
усунення»;

В. Л. Сєдін, д.т.н., професор, завідувач кафедри інже-
нерної геології і геотехніки, Є. В. Луговська аспірантка,  
ПДАБА – «Підсилення основ фундаментних плит верти-
кальними ґрунтоцементними елементами»;

Д. Л. Волчок, О. А. Погасій, к.т.н., доценти кафедри 
будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів,  
ПДАБА – «Нові задачі моделювання шаруватих гумо-
вокордових оболонок військового та цивільного призна-
чення»;

Є. А. Єгоров, д.т.н., професор, завідувач кафедри 
металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій, 
Ю. В. Івченко, доцентка кафедри, ПДАБА – «Оцінка 
стійкості сталевих вертикальних циліндричних резер-
вуарів при вітровому навантаженні в задачах технічного 
діагностування»;

В. Л. Сєдін, д.т.н., професор, завідувач кафедри інже-
нерної геології і геотехніки, В. В. Ковба, к.т.н., доцент 
кафедри, Ю. Ю. Волнянський, навчальний майстер 
кафедри, ПДАБА – «Особливості моделювання натур-
них випробувань багатовиткових гвинтових паль для 
конструкцій, що швидко зводяться у Дніпропетровській  
області».

Інформацію підготували за численними джерелами Тетяна Шпаковська, Лілія Ямніч 

Після дводенної напруженої праці міждисциплінарний науково-практичний Форум успішно завер-
шився в останній день червня. Дякуючи спільним зусиллям його учасників (89 осіб): представникам 
освіти, промисловості та науки, які працювали у 5-ти різнотематичних секціях, було заслухано 
49 доповідей. Тематика цих архісучасних доповідей охоплювала два головних напрями. Перший – це 
розроблення пропозиції для посилення обороноздатності України. Другий – організаційно-технічні 
рішення по майбутній відбудові нашої держави. 

Розширений варіант лекції було прочитано в рамках науково-практичного марафону ДВНЗ  
ПДАБА «ПЕРЕМОЖЕМО – ВІДБУДУЄМО!» Відеозапис доступний для перегляду на YouTube-каналі 
ПДАБА. Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів Форуму.

Як показала практика двох Форумів, що відбулися в червні на базі Придніпровської державної ака-
демії будівництва та архітектури, Форум – це найбільш ефективна дійова у практичному спілку-
ванні представників науки та виробництва. Організатори Форумів щиро дякують всім учасникам, 
бажають подальших успіхів в нашій спільній роботі. Все буде Україна!


