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Щ ОД Е Н Н І  К Р О К И  Д О  М А Й БУ Т Н Ь О Ї  П Е Р Е М О Г И
Місяці серпень та вере-

сень для всіх працівників 
академії традиційно вважа-
ються дуже важливими та 
відповідальними. Ми ба-
гато років радо зустрічали 
кожної другої неділі серп-

ня День будівельника, а 1 вересня з хвилюванням, чис-
ленними надіями та сподіваннями – День знань, початок 
нового навчального року. З цими професійними святами 
були пов’язані красиві та змістовні численні традиції, 
що народилися у стінах 
ДБІ – ДІБІ – ПДАБА за 
90-річну історію нашого 
вишу.

Жорстока агресія ро-
сії порушила всі наші 
плани, розірвала наш 
час на дві частини: до 
війни і під час війни. 
Так, сьогодні ми не мо-
жемо радіти та святку-
вати, але ми можемо 
кожен на своєму місці 
боротися та крок за кроком наближати нашу майбутню 
Перемогу. Україна пишається мужністю, сміливістю сво-
їх захисників та захисниць, які виборюють незалежність 
на полі бою. А ми, освітяни, працюючи щодня, робимо 
навчальні, наукові, громадські, творчі кроки до такої  
необхідної та омріяної Перемоги. Кожний з нас може 
сказати: «Працюю, розвиваюсь, живу!». І тому, незважа-
ючи на складний час, зберігаючи наші славні традиції в 
академії, напередодні Дня будівельника відбулося урочи-
сте зібрання, де ректор, професор Микола Савицький 
в присутності проректорів, професорів Галини Євсєєвої 

та Владислава Данішевського оголосив Подяки та на-
городив Грамотами велику групу працівників академії. 

За якісне виконання завдань з облаштування та під-
тримання будівель академії у робочому, ошатному стані, 
слова вдячності лунали на урочистій зустрічі на адресу 
працівників ремонтно-будівельної дільниці. Іменинника-
ми почувались у ці хвилини: Валентин Крошка – стар-
ший виконроб, Любов Троценко і Лідія Токар – маляри, 
Володимир Ярунічев – муляр, Галина Кащенко – за-
відувачка господарським полігоном, Іван Горбань – 
електромонтер, Євген Токарь – слюсар-сантехнік, 

Володимир Лозен-
ко – електрогазозва-
рювальник.

За активну життє-
ву позицію, високий 
професіоналізм Гра-
мотами відзначені: 
Анатолій Титюк – 
начальник науко-
во-дослідної частини,  
Євген Ландо – доцент 
кафедри автомобіль-
них доріг, геодезії та 

землеустрою, Євген Бауск – керівник лабораторії ОН, 
Сергій Головко – провідний науковий співробітник, 
Павло Нажа – керівник науково-освітнього центру,  
Бежан Гваджаіа – керівник служби цивільного захисту.

Естафету своїх викладачів продовжили і студенти, які 
були нагороджені Грамотами за активну участь у громад-
ському житті: Аліна Зінченко, Олександр Кобець (фа-
культет Промислового та цивільного будівництва); Ігор 
Даниленко (факультет Інформаційних технологій та ме-
ханічної інженерії); Софія Ларькова та Володимир Па-
ламарчук (факультет Цивільної інженерії та екології). 

Спільне фото нагороджених з нагоди Дня будівельника

К РАСА   В РЯ Т У Є   С В І Т
Це поширене твердження існує 

вже багато десятиліть. У різні часи 
та різні мешканці нашої планети тим 
чи іншим чином торкалися і сьогодні 
торкаються до цієї загадкової дами, 
що зветься Красота. І сьогодні кожний 

з нас потребує краси, розшукує її або 
створює її сам. Тому цілком слушною 
та своєчасною у ректора ПДАБА, 
професора М. В. Савицького вини-
кла ідея про створення краси в стінах 
вишу. Для цього на архітектурному 

факультеті в цьому році відкрито 
нову спеціальність – декоративно- 
прикладне мистецтво. Так що тепер  
будемо створювати красу на науко-
вій основі. Для цього у нас є всі умо-
ви. Досить згадати, що саме у нас, 
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на Дніпропетровщині, народився і 
успішно розвивається протягом ба-
гатьох років один з жанрів народного 
мистецтва – Петриківський розпис. 
Саме він є спадщиною світового зна-
чення за визнанням ЮНЕСКО.

Нову спеціальність першокурсни-
ки почнуть засвоювати восени. А як 
ми знаємо творчість ніколи не зупи-
няється. Вона так само, як і краса, є 
основною з потреб людського існу-
вання. І цей життєвий принцип єдно-
сті краси і творчості змогли втілити 
наші широкоерудовані, талановиті 
студенти. Це вони підхопили тему 
«петриківки» і втілили її у розпису 
стіни біля входу у бомбосховище, 
що знаходиться у головному корпусі 
академії. Пропозиції та завдання ке-
рівництва групі ініціативних студен-
тів роз’яснила проректор з навчаль-
но-виховної роботи Г. П. Євсєєва. 
І через деякий час студенти підго-
тували різнопланові пропозиції та 
надали їх на обговорення оглядовій 
комісії. Комісія визнала кращою 
композицію студентки економічно-
го факультету Анни Педорич. Анна 
за основу своєї роботи взяла тему 
сильної непереможної української 
родини. Композиція Анни виконана 
в жовто-блакитних тонах українсько-
го прапору. Дивлячись на цю глибоко 
ліричну і в той же час спокійно муж-
ню та красиву родину батьків, що 
впевнено тримають на руках свою 
дитину, у глядачів виникає асоціація 
цієї родини зі всією Україною, і дарує 
нам надію, як сказав видатний украї-
нський поет Т. Г. Шевченко: 

Після затвердження комісією про-
позиції Анни Педорич почався про-
цес практичного втілення малюнку 

на вході у бомбосховище. Процес 
був довгим і тривав майже 1,5 місяці. 
У Ані були добровільні помічники – 
студенти архітектурного факультету: 
В. Д. Кудлач, С. О. Бездольний, 
Є. О. Тищенко, а ще волонтерка 
В. О. Заворотюк.

Нарешті робота була закінчена. 
І тепер кожний може покращити свій 
настрій, набратися наснаги, поди-
вившись на композицію на стіні біля 
бомбосховища. Ця чудова українська 
родина на муралі надає впевненості у 
безперечності нашої Перемоги.

Редакція газети «Молодий буді-
вельник» зацікавилася процесом ви-
никнення замислу цієї композиції і 
запросила Анну Педорич до розмови.

Кореспондент: Аня, де і коли Ви 
познайомилися з петриківським роз-
писом?

Анна: Петриківка – це моя лю-
бов з дитинства. З 1-го класу школу я 
вивчала петриківський розпис у сту-
дії під назвою «Колокол і мова», що 
працювала у КПНЗ «Міський палац 
дітей та юнацтва». Нашою студією 
керувала викладачка Лариса Вікто-
рівна Переясловець. Саме вона про-
тягом 10 років навчання розкривала 
нам усі секрети чарівного яскравого 
світу українського народного мисте-

цтва «петриківки». Після закінчення 
студії я отримала сертифікат на пра-
во викладання малюнку у молодших 
класах школи.

Кореспондент: Але все ж таку 
свою майбутню професійну діяль-
ність Ви бачили в іншому плані і 
тому стали студенткою економічного 
факультету ПДАБА?

Анна: Так, вважаю економіч-
ну справу сьогодні архіпотрібною.  
Намагаюся вивчати її досконально. 

Кореспондент: У деканаті еконо-
мічного факультету нам повідомили, 
що Ви – відмінниця. І окрім того ак-
тивна і дуже позитивна людина. Це 
видно і по Вашій роботі над компо-
зицією у бомбосховищі. А які профе-
сійні проблеми турбують студентку 
А. Педорич сьогодні?

Анна: Куратор нашого курсу, до-
цент Є. П. Морозова запропонувала 
нам конкурс за темою: «Зробити пре-
зентацію товарів, що є найпопулярні-
шими під час святкування Хеллові-
ну». Спочатку я знайшла в інтернеті 
інформацію про найбільш реалізова-
ні товари саме в дні Хелловіну. У цьо-
му пере-
ліку було 
дуже бага-
то товарів 
і я зробила 
свою ін-
формацію, 
в к л юч и в -
ши в неї 
в е л и к и й 
діапазон різних товарів – від про-
дуктів харчування до промислових, 
наприклад, годинників та багато ін-
ших. Моя презентація була визна-
на кращою. Пробую я свої сили і в  
науковій роботі. Ще на 1 курсі розро-
била наукові тези щодо менеджменту. 
На сьогодні вважаю цікавими безліч 
різнопланових аспектів моєї майбут-
ньої професії. Вивчаю їх з великою 
зацікавленістю.

Кореспондент: Бажаємо Вам як 
найбільше професійних та мистець-
ких успіхів.

Анна: Спасибі.

НЕЗВИЧАЙНА, АЛЕ ВПЕВНЕНА ЗУСТРІЧ ДНЯ ЗНАНЬ В АКАДЕМІЇ
Для більшості людей словосполучення «новий рік» 

пов’язане з 1 січня. А ми – освітяни, народ особливий. 
І  тому для нас новий рік плюс слово «навчальний» ва-
жить набагато більше. Завжди з цим днем і викладачі, 
і студенти, і всі працівники інших академічних ділянок 
пов’язують День знань новими планами, майбутніми  

науковими пошуками, численними досягненнями. І хоча 
день 1 вересня 2022 року приніс нам багато незвично-
го, війна, яку розв’язала росія, примусила нас жити, 
навчатися, вести наукові пошуки у складних умовах 
воєнного часу. Але ми незламні, ми впевнено кроку-
ємо до Перемоги і з великою наснагою, як сказано в  
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З початку військової агресії росії 
24 лютого в Україні пошкоджено, 
зруйновано або захоплено щонай-
менше 129.9 тис. житлових будівель. 
Прямі збитки економіки України че-
рез війну перевищили $108 млрд. 

Зруйновано або пошкоджено по-
над 1200 освітніх закладів, більше 
200 лікарень, тисячі кілометрів газо-
проводів, водопроводів та електро-
мереж, доріг та залізничних колій.

Актуальні проблеми розвитку 
будівельної галузі нашої Держави в складних умовах 
військового сьогодення була головною темою серпне-
вого науково-практичного Форуму «Переможемо – 
Відбудуємо!», що пройшов на базі ПДАБА. Після все-
бічного аналізу теперішньої ситуації в Україні, що 
склалася внаслідок військової агресії росії, учасники 
Форуму прийняли Резолюцію та звернулися до орга-
нів Державної влади з наступними пропозиціями: 
Міністерство освіти і науки України; Рада ректорів 
закладів вищої освіти Дніпропетровської області; Фе-
дерація організацій роботодавців Дніпропетровщини; 
Академія будівництва України; Науково-практичний 
Форум «Переможемо – Відбудуємо!».

РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ
Ми, учасники Форуму, фахівці закладів вищої освіти, 

наукових установ, підприємств, керівники організацій 
роботодавців, профспілкових організацій, будівельної 
палати України та Дніпропетровської торгово-промисло-
вої палати відзначаємо, що сьогодні надзвичайно акту-
альними є розробка та реалізація організаційно-техніч-
них рішень для задоволення потреб оборони держави від 

збройної агресії російської федера-
ції, для відновлення інфраструктури, 
пошкодженої внаслідок бойових дій, 
будівництва соціального житла, а та-
кож для модернізації та подальшого 
розвитку будівельної галузі України.

Фактори, що ускладнюють ро-
боту будівельної галузі: 1. Втрата 
виробничих потужностей і ринків 
збуту продукції через те, що значна 
частина виробників і споживачів 
опинилися на тимчасово окупова-
них територіях; 2. Недостатність коштів у виробничих 
підприємств для сплати податкових та інших зобов’я-
зань; 3. Значне зростання тарифів на транспортні пере-
везення; 4. Високі ціни на енергоносії (природний газ, 
електроенергію) та на паливно-мастильні матеріали; 
значне зростання цін на послуги з буровибухових робіт; 
5. Бюрократичні перешкоди; непрозорість затвердження 
спеціальних дозволів на відповідні види робіт; 6. Висока 
облікова ставка НБУ та, відповідно, неприйнятно високі 
для будівельних підприємств відсотки за користування 
кредитами; 7. Недостатня кількість кваліфікованих фа-
хівців.

Усвідомлюючи спільну відповідальність за вирішення 
проблем будівельної галузі, звертаємося до органів дер-
жавної влади України з наступними пропозиціями:

1. На період воєнного стану для підприємств, що ви-
конують роботи з відновлення об’єктів критичної інфра-
структури та будують соціальне житло для переміщених 
осіб: запровадити податкові пільги; спростити роботу 
дозвільної системи; орендарям земельних ділянок, які 
були отримані через аукціони, відстрочити оплату орен-

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ «ПЕРЕМОЖЕМО – ВІДБУДУЄМО!»: РЕЗОЛЮЦІЯ

Віктор 
Володимирович 

Сергєєв

Микола 
Васильович 
Савицький

Міжнародному флешмобі 
МОН України «Повертає-
мось до навчання! І нехай 
увесь світ дізнається про не-
зламність сили духу освітян 
і дітей України!».

Під час короткого акаде-
мічного зібрання колективу 
нашого вишу 1 вересня з ві-
таннями до присутніх звер-
нулися проректор з навчально-виховної роботи Галина 
Євсєєва, голова Студентської ради Аліна Зінченко, 
голова Ради ветеранів академії Віктор Дерев’янко і до-
цент кафедри УДІД Лариса Богуславська. Г. П. Євсєєва 
передала вітання від ректора М. В. Савицького і назва-
ла День знань святим Днем: «Чому він для нас святий? 
Цей день дуже важливий, тому що це свято стосується 
кожного з нас, бо навчатися, вчитися і вчити інших має 
кожен право, і це право війна хотіла у нас забрати, але ми 
мужні, ми вистоїмо. Тому я вітаю вас зі святом. Бажаю 
миру, здоров’я і щоб цей навчальний рік став успішним». 

Аліна Зінченко: «Вітаю всіх з початком нового  
навчального року. Бажаю всім студентам наснаги у нав-
чанні. І хоч зараз в країні дуже важка ситуація, усі ми 
сильні духом. Ми продовжуємо жити, навчатися, пра-

цювати. І саме це показує, що у 
нас є майбутнє, в якому ми пе-
реможемо та відбудуємо нашу 
державу». 

Віктор Дерев’янко: «1 ве-
ресня – День знань та початок 
нового навчального року. Для 
кожного з нас цей день дуже 
знаменний. Сьогодні студен-
ти перейшли на новий курс, 

викладачі приступили до роботи. Рада ветеранів бажає 
успіху в роботі, тому що це дуже важливий в цьому році 
крок. Сьогодні дуже складна ситуація і досить непросто 
буде працювати. Вітаємо з Днем знань, зичимо миру, ща-
стя, здоров’я, а студентам вчитися з любов’ю».

Особливо зворушливо та щиро прозвучали слова ві-
тання Лариси Богуславської. Її син в рядах Збройних 
сил України боронить країну. Лариса Георгіївна сказала: 
«Ті знання, які ми розпочинаємо сіяти сьогодні, стають 
особливими, особливими зернами правди, тому що знан-
ня допомагають відрізняти добро від зла, зернами волі, 
тому що воля допомагає вільно творити, бути креативни-
ми і непереможними, і зернами слави, бо сьогодні бути 
українцем – це не просто достоїнство, це стало неймо-
вірно героїчним, мужнім і самодостатнім». 
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Заступник декана ф-ту 
ЦІтаЕ, асистент кафедри 

Опалення, вентиляції, 
кондиціювання та 

теплогазопостачання 
Владислав Миколайович 

Волошко 

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

У серпні та першій половині 
вересня відсвяткували свої юві-
лейні дні народження сім викла-
дачів академії: В. Т. Вечеров, 
К. А. Ільєва, В. М. Волошко, 
К. О. Тимченко, О. С. Шило, 
Г. В. Ползікова, О. В. Бекетов.

Бажаємо всім здоров’я, на-
снаги, любові близьких та рід-
них. Всі чекаємо і віримо в нашу  
Перемогу! Все буде Україна!

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

Викладач 
кафедри 

Іноземних 
мов

Катерина Олександрівна 
Тимченко 

Доктор технічних наук, 
професор, завідувач 

кафедри Менеджменту, 
управління проектами і 

логістики
Валерій Тимофійович 

Вечеров 

Викладач кафедри 
Іноземних мов 
та підготовки

іноземних 
студентів

Катерина Анатоліївна
Ільєва 

Старший викладач 
кафедри Архітектурного 

проектування та 
містобудування

Ольга Семенівна
Шило  

Кандидат економічних 
наук, доцент кафедри 

Девелопменту нерухомості, 
обліку та маркетингу

Ганна Володимирівна 
Ползікова 

ди, якщо на них планується будівництво соціального 
житла для переміщених осіб; призупинити обов’язко-
вість торгів через систему Prozorro та дозволити заку-
півлі товарів та послуг за прямими договорами; спрости-
ти доступ до кредитних ресурсів; запровадити тарифні 
пільги для імпорту обладнання та матеріалів, що вико-
ристовуються для відновлення об’єктів критичної інфра-
структури та будівництва соціального житла.

2. Переглянути показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України, затверджені 
наказом Міністерства розвитку громад та територій № 53 
від 17 лютого 2022 року, як такі, що були прийняті до по-
чатку війни і не враховують сьогоднішні обставини.

3. Ввести державне регулювання цін на основні буді-
вельні матеріали на період воєнного стану.

4. Впровадити нові уточнені методи оцінки збитків від 
російської агресії, включаючи використання сучасних 
технічних засобів аерофотозйомки, замість використан-
ня приблизних відсоткових показників при визначенні 
обсягів пошкоджень і вартості окремих конструктивних 
елементів. Це покращить швидкість і якість обстеження 
пошкоджених об’єктів.

5. Для об’єктивної оцінки розміру інвестицій, необ-
хідних для відновлення пошкодженої інфраструктури, 

почати роботу над створенням актуальних баз даних ма-
теріальних ресурсів, об’єктів-аналогів, типових проек-
тних рішень згідно єдиної системи класифікації.

6. Створити єдиний національний класифікатор ро-
біт та матеріалів на основі BIM-технологій, що суттєво 
прискорить цифровізацію будівельної галузі. Такий кла-
сифікатор може бути базою для інтеграції різних техно-
логій, програм та послуг, що дасть можливість вирішити 
проблеми фрагментації галузі та забезпечить ефективну 
стандартизацію.

7. Збільшити обсяги державного замовлення на під-
готовку фахівців будівельних спеціальностей на профе-
сійно-технічному, фаховому передвищому та вищому 
рівнях освіти.

8. Забезпечити умови для ефективної роботи закладів 
освіти, що здійснюють підготовку фахівців будівельних 
спеціальностей, зокрема запровадити мораторій на ско-
рочення цих закладів чи їх об’єднання з іншими закла-
дами освіти.

Голова науково-технічного комітету Форуму,
ректор ПДАБА Микола САВИЦЬКИЙ

Співголова науково-технічного комітету Форуму,
Голова Федерації організацій роботодавців 
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природничих дисциплін
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