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Міжнародна та творча 
діяльність академії 

в жовтні

К О Л И  Т И  Й Д Е Ш  Д О  М Р І Ї ,  К РА Ї Н А  Й Д Е  В П Е Р Е Д !
Саме такі мрійники, які прийшли до своєї мрії – стати 

будівельниками, зібралися в актовій залі Студентського 
клубу, щоб взяти участь у святі «Посвяти в студенти 
Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури». Свято подарувало безліч добрих почут-
тів і радісних вражень. А ще, і це мабуть головне, нада-
ло такий обсяг інформації першокурсникам, який можна 
назвати сценарієм на все майбутнє життя. Тут є місце і 
для оволодіння професією будівничого різних напрямів, 
і продовження втілення своїх знань у численні творчі 
пошуки і знахідки. А ще побажання знайти своє щастя, 
радіти життю у всіх його проявах. Всі ці відомості наші 
першокурсники почули у великому калейдоскопі висту-
пів-вітаннях керівництва вишу. 

Розпочала зустріч проректорка з навчально-виховної 
роботи, професорка Галина Євсєєва: «Для нас Посвя-
та першокурсників у студенти ПДАБА – надзвичайно 
велике свято. Ми залучаємо до нашої академічної осві-
тянської спільноти велику кількість першокурсників, 
студентів рівня бакалаврів та рівня магістрів. Дуже 
добре, що ви обрали саме наш вищий навчальний за-
клад. Сподіваємось, що ви не пожалкуєте. 

На жаль, наше складне сьогодення, військовий час 
диктують особливі умови існування. На вулиці точить-
ся війна, тривожні сирени турбують нас щохвилини. Ми 
підготувалися до нашої зустрічі і вашого навчання. На 
території академії розташовані п’ять укриттів, які дозво-
лять під час тривоги продовжити наші заняття у безпеці».

Після відкриття урочистого зібрання Галина Петрів-
на передала слово ректору академії, професору Миколі 
Савицькому. Він знаходиться у відрядження в Китаї для 
вивчення технології відбудови нашої країни, бо академія 

є передовою в цій галузі. Микола Васильович звернувся 
до першокурсників: «Шановні студенти, першокурсни-
ки – 2022! Дозвольте мені щиро привітати вас зі знамен-
ною подією у вашому житті – зарахуванням до одного із 
провідних закладів вищої освіти України – Придніпров-
ської державної академії будівництва та архітектури. На 
жаль, особисто не можу бути присутнім на нашому святі, 
оскільки я в якості міжнародного експерта в галузі будів-
ництва та архітектури перебуваю в Китайській Народній 
Республіці. Впевнений, що ви жодного разу не пожал-
куєте, що обрали творчу професію у будівельній галузі. 
Наша країна сьогодні переживає надзвичайно складні 
часи війни. Ворог нищить тисячі об’єктів цивільної інф-
раструктури, вбиває тисячі невинних цивільних україн-

ців, в тому числі сотні дітей. Але ми впевнені, що завдяки 
нашим славним Збройним силам, мужності українського 
народу, ми обов’язково переможемо. Ніхто не буде запе-
речувати, що на сьогодні сама шановна професія в на-
шій країні – це воїн-захисник. Проте не менш значимою 
для долі України є наша професія будівничих, завданням 
яких є відновлення наших міст і селищ. 

Як ми здивували світ своєю відвагою, захищаючи 
Україну, впевнені, що так само ми здивуємо світ і свої-
ми досягненнями у відбудові і розвитку країни. Пройде 
зовсім небагато часу і ми будемо пишатися вже вашими 
здобутками. Хочу побажати вам, щоб ви були щасливи-
ми по життю. У мене є формула успішної людини – це 
три «П»: Патріотизм, Професіоналізм, Порядність. 
Будьте здорові тілом і духом. Навчайтеся і працюйте із 
задоволенням, змістовно відпочивайте, радійте життю. 
Щасливого професійного шляху вам і добрих людей на 
дорозі».

У своїх вітаннях виступаючі розгорнули сценарій майбутнього життя студентів ПДАБА
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Продовжив сценарій поздоровлень та майбутнього 
життя голова Наглядової ради, випускник академії Іван 
Куліченко: «Радий вас привітати з тим, що ви обрали 
собі дуже цікаву перспективну професію. Готуйтеся, 
будьте щедрими на тепло, чого нам не вистачає сьо-
годні, до батьків, до близьких, рідних, товаришів, до 
міста. На цій основі формується патріотизм. Сьогод-
ні дуже це потрібно. Якщо любиш свого батька, матір, ро-
дину, любиш місто, Україну, то ти вже патріот. Нехай ти 
не на передовому краю, але ти робитимеш все для того, 
щоб ця війна закінчилася. Студентські роки – найкращі 
часи. Тому щиро хочу привітати вас з вашим вибором. 
Хочу подякувати всім, хто викладає і навчає будівельній 
професії. Будьте здорові, не жалійте себе. Ідіть вперед, 
будьте успішними. Слава Україні!».

Якщо Микола Савицький та Іван Куліченко розпо-
відали про навчання, то голова Федерації роботодавців 
Дніпропетровської області Віктор Сєргєєв розповів про 
життя молодих будівельників після закінчення навчання: 
«Дякую за запрошення бути з вами сьогодні в цей важли-
вий для вас час. Війна бушує на теренах нашої країни, 
а ми вже гаряче віримо в нашу Перемогу і плануємо 

як ми відбудуємо свою Батьківщину. Головна турбота 
роботодавців – хто буде відбудувати Україну? Сьогод-
ні існує гостра нестача професійних робітників, інжене-
рів саме будівельного напряму. Наша Федерація запев-
няє, що вас, майбутніх фахівців-будівельників, чекають 
на підприємствах будівельних компаніях. Вибір профе-
сії – найважливіший крок у житті кожного. Дай Боже 
вам не помилитися. Будівельники – це творці. Це те, що 
відрізняє вашу професію від усіх інших професій у світі. 
Слава будівельникам, слава студентству за ваш розумний 
вибір. Мирного вам неба. Слава Україні!».

Далі слово надається голові приймальної комісії, 
декану економічного факультету, професору Павлу  
Фісуненку: «Маю велику честь стояти на цій сцені і 
вітати вас з вашим правильним вибором – вступом до 
нашої академії. Хочу вам розказати рецепти успішно-
го навчання, потім успішної кар’єри і життя. Будівель-
на академія дає дуже великі можливості для вашого  
розвитку. Скористайтеся цими можливостями. Тре-
ба вчитися самовіддано, з великою любов’ю до профе-
сії. Саме вам після нашої Перемоги відбудовувати країну 
на новій інноваційній основі, фундаментом якої будуть 
ваші знання. 

Перемога вже не за горами. Готуйтеся, від вас багато 
що залежить для нашої країни, для нашого життя, для 
вашого життя перш за все. Тому кожен на своєму фронті, 

на своєму місці наближає Перемогу. Ми вас навчаємо, ви 
навчаєтесь. Успіхів вам. Слава Україні!».

Продовжує вітання проректор з наукової роботи, 
професор Владислав Данішевський. Владислав Ва-
лентинович розповів першокурсникам про наукову ді-
яльність академії, про її високий статус та рейтинг 
серед будівельних вишів України, а саме, що ПДАБА 
посідає перше місце серед них. Це означає, як зауважив 
проректор: «Вас будуть навчати справжні професіонали, 
фахівці, які виконують практичні важливі роботи, інже-
нерні, наукові роботи. Я сподіваюся, що ви зможете пе-
рейняти всі ці професійні навички. Також, якщо ви гар-
но навчаєтесь, можете вже долучатися до цих проектів.  
В нас є такі приклади, коли студенти активно беруть 
участь в наукових дослідженнях, у виконанні наукових 
грантів, господарчих робіт. Я вас вітаю, бажаю успішно-
го та щасливого навчання».

Із заключним вітанням виступила голова Студради, 
студентка будівельного факультету Аліна Зінченко: 
«Шановні першокурсники! Щиро вітаю вас зі вступом в 
один з кращих будівельних вузів нашої країни – Придні-
провської академії будівництва та архітектури. Маю на-

дію, що ваш вибір принесе вам успіхів у житті та профе-
сійній діяльності, адже попит на висококваліфікованих 
інженерів-будівельників, архітекторів, економістів та 
інших спеціальностей нашої академії у суспільстві зро-
стає. Нехай студентські роки принесуть творчої на-
снаги, нових вірних друзів. Студентська рада завжди 
буде намагатися наповнити ваші роки різними ціка-
вими подіями. Успіхів вам у навчанні і мирного неба».

А ще першокурсники на своє-
му святі поринули у особливу 
хвилюючи атмосферу багатьох 
академічних традицій. Вже ба-
гато років кожне свято Посвяти 
в студенти починається з вне-
сення до зали держаних прапо-
рів України, прапору ПДАБА та 
виконання гімну нашої країни. 
Друга традиція – це вшануван-
ня пам’яті загиблих Героїв Другої світової війни та по-
кладання першокурсниками квітів до пам’ятного знаку 
на фасаді академії. А в цьому році ще першокурсники 
вітали Героїв студентів і викладачів, які виборюють 
нашу Перемогу, а також хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять загиблих наших захисників. Ще однією доброю 
традицією було вітання студентів старшокурсників своїх 
нових друзів. Так, вірш «Людина в пориві добра» Марії 

Хвилююча атмосфера добрих традицій ПДАБА
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Науковий гурток «Інтелектуаль-
ний хакатон» плідно працює на 
кафедрі УДІД вже другий рік. Роз-
повідає керівник гуртка доцент-
ка кафедри Валентина Бабенко. 
Одним з основних завдань роботи 
є підвищення рівня освіченості у 
ІР сфері, виховання правової куль-
тури та поваги до інтелектуальної 
власності. А далі формування таких важливих компе-
тентностей сучасних фахівців, як креативність, здатність 
генерувати ідеї, здатність оволодівати сучасними знання-
ми, здатність до проведення наукової роботи. 

Заснуванню гуртка передувала багаторічна, копіт-
ка робота викладачів кафедри по налагодженню тісних 
зв’язків та підписання Угоди про співпрацю з інститутом 
інтелектуальної власності НАПрНУ, який, починаючи з 
2018 р., є постійним партнером нашої академії. Резуль-
татом цієї співпраці стала участь кафедри УДІД у Між-
народних науково-практичних конференціях, проведен-
ня та участь у Всеукраїнських та загально академічних 
науково-практичних конференціях, більш ніж 50 науко-
вих публікацій (тез, статей) магістрів різних факультетів 
академії на різноманітну тематику права інтелектуальної 
власності, які були підготовлені за останні кілька років під 
науковим керівництвом або у співавторстві з викладачами. 

День винахідника і раціоналізатора, що відзначаєть-
ся в Україні у вересні, є знаковим для Придніпровської  
державної академії будівництва та архітектури, бо на-
уковці ПДАБА є знаними в Україні винахідниками,  
що мають сотні патентів і зробили значний внесок у роз-
будову України. 

Цьогоріч, у рамках роботи  
наукового гуртка «Інтелекту-
альний хакатон» та вивчення 
дисциплін «Інтелектуальна влас-
ність», «Охорона інтелектуаль-
ної власності», 19 та 21 вересня 
відбулись інтелектуальні нетвор-
кінги з магістрами архітектурно-
го факультету та бакалаврами 

спеціальності ГІЗ. Темою обговорення стали українські 
винахідники різних часів. Розпочинаючи свою інформа-
тивну презентацію, я, як керівник гуртка, згадала імена 
визначних винахідників Ігоря Сікорського, Сергія Кор-
ольова, Федора Піроцького, Вʼячеслава Петрова, а ще 
невеличку частину винаходів, які українці подарували 
світові: гелікоптер, ракета, електричний трамвай, ком-
пакт-диски, тощо. Продовжуючи перелік знаних вина-
хідників України, студенти додали імена своїх виклада-
чів: ректора академії, професора Миколу Савицького, 
професорів Сергія Шатова, Леоніда Хмару та багатьох 
інших.

Важливим акцентом обговорення стала роль винахід-
ників в умовах повномасштабної війни та їх розробок 
для досягнення Перемоги, а саме: засобів безпеки, обо-
рони, нашої військової техніки, а також новітніх техно-
логій та методів відбудови України.

На завершення, модератор заходу, керівник науково-
го гуртка Валентина Бабенко висловила сподівання, що 
набуті теоретичні знання на заняттях гуртка, будуть ви-
користовуватись студентами у їх у науково-дослідній ро-
боті. А у навчальному 2022 – 2023 році «Інтелектуальний 
хакатон» буде продовжувати свою роботу.

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ХАКАТОН» ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ: ДЕНЬ ВИНАХІДНИКА 
ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРА У ПДАБА

Тимчук виконала голова студентської 
ради факультету ЦІтаЕ Валерія Ко-
новалова. А пісню «Все буде добре, 
інакше ніяк» присутні почули у вико-
нанні учениці середньої загальноос-
вітньої школи № 9 Дар’ї Шляхової.

І ще одна добра традиція – отри-
мання першокурсниками від керівни-
цтва вишу символічних студентсько-
го квитка та залікової книжки. 

Далі свято завершилося знайом-
ством першокурсників з викладача-
ми окремо по факультетам. 

Ректоратом, деканатами, Сту-
дентською радою, керівництвом 
Студентського клубу було зроблено 
все, щоб цей день став незабутнім 
у житті першокурсників на багато  
років.

Інформація газети

Розвивається, незважаючи на 
умови воєнного часу досить 
плідно. Так, у вересні була пе-
регорнута ще одна урочиста 
сторінка міжнародних відно-
син академії.

На черговому засіданні 
Вченої ради було присвоєно 
Почесне звання доктора ака-

демії професору Бернду Маркерту. Він працює в Інсти-
туті загальної механіки Рейнсько-Вестфальського тех-

нічного університету Аахена 
(Німеччина). Вчені цього ві-
домого закладу освіти викону-
ють протягом багатьох років 
спільні проекти з науковцями 
академії. 

Наші різнопланові нау-
кові контакти з вченими 
цього вишу, за словами проректора з наукової роботи 
В. В. Данішевського, продовжується вже більше двох 
десятиліть. Спочатку це була співпраця з професором  

С П І В Д Р У Ж Н І С Т Ь  П Д А Б А  З  В Ч Е Н И М И  С В І Т У

Почесний професор ПДАБА 
Бернд Маркерт і професор 
Владислав Данішевський

Ц  І  К  А  В  И  Й    Д  О  С  В  І  Д

Засідання Вченої ради 
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День народження завжди 
особливий день. У цей час ми, 
як правило, згадуємо щасли-
ве дитинство, любов бать-
ків, підводимо якісь підсум-
ки, чого досягли на сьогодні, 
мріємо і плануємо майбут-
нє. Але сьогодні тяжкі 
складні умови воєнного часу 
диктують нам великі обме-
ження та низку тривожних 
хвилювань. Але людське сер-
це не змінити. Ми все рівно 
продовжуємо любити дітей, 
поважати батьків, любити 

свою роботу та своїх колег. І саме багатьма добри-
ми почуттями намагаємося щомісяця наповнити 
нашу рубрику про ювілярів ПДАБА. На цей час 
їх п’ятеро. Головна їхня відзнака полягає в тому, 
що всі вони викладачі, тобто люди, які не тільки  
навчають будівельній професії, а ще виховують 
широкоерудованих, сучасних молодих громадян на-
шої країни. І хочеться від імені колективу академії 
побажати всім ювілярам міцного здоров’я, тер-
піння, витримки пережити всі негаразди і стати 
переможцями у всіх сьогоднішніх наших справах.

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

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 

Матеріалознавства 
та обробки матеріалів

Володимир Миколайович 
Волчук

Кандидатка технічних 
наук, доцентка кафедри 

Автомобільні дороги, 
геодезія та землеустрій

Юлія Борисівна
Балашова 

Голова профспілкового 
комітету, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри Технології 

будівельного виробництва
Олександр Васильович

Дзюбан 

Доктор технічних наук, 
професор кафедри Технології 

будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій
Віктор Миколайович

Дерев'янко 

І. В. Андріановим, який до 
роботи в Аахені, працював з 
1970 – 1997 рік в нашій академії. 
А після від’їзду до Німеччини 
він продовжував співдружність з 
науковцями ПДАБА. Ця сумісна 
робота з професором І. В. Андрі-
ановим продовжується і сьогодні. До цієї продуктивної 
співпраці кілька років тому приєднався і професор Бернд 
Маркерт. Він приїздив у 2019 році в академію, читав курс 

лекцій студентам-магістрам. Ми об-
мінювалися результатами наших 
спільних досліджень. А в цьому році 
наша зустріч відбулася на засіданні 
Вченої ради онлайн. Під час зустрічі 
професор зробив презентацію своїх 
сьогоднішніх досліджень. І після її 

обговорення члени Вченої ради одноголосно присвоїли 
йому звання Почесного доктора ПДАБА. 

Інформацію підготувала Тетяна Шпаковська

Л Е Т І Т Ь ,  Л Е Т І Т Ь  Н А Ш І  Г У С И
Константа життя кож-

ного українця сьогодні – це 
боротьба за нашу Перемогу. 
Живемо, працюємо, плану-
ємо кожний на своєму місці 
щодня. Всіма силами, всіма 
поривами душі наближає-
мо Перемогу. З нами в цій 
боротьбі беруть участь смі-

ливі, завзяті, наполегливі бойові гуси, що прилетіли на 
стіни біля кафедри будівельної і теоретичної механіки та 
опору матеріалів. Кожний, хто йде коридором першого 

поверху, підпадає під чудову ху-
дожню атмосферу стінопису, що 
створила доцентка Марина Ва-
ряничко і відтворила за допомо-
ги своїх колег-викладачів. 

Ой, які ж вони жовті, жовті, 
жовті, як колір частини нашого 
прапору! Ой, які ж вони сонячні, 
дарують нам свою радість і те-
пло! Гуси, дай Боже, долетіти вам 
до нашої Перемоги, а нам разом 
з вами!

Старша 
викладачка кафедри 

Водопостачання, 
водовідведеня і гідравліки

Олена Аліївна 
Журавльова


