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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА ДО ДНЯ СТУДЕНТІВ
Вітаю! Доброго дня всім! 

Шановні друзі, вітаю вас з 
Міжнародним днем студентів. 
Наша академія має славні тра-
диції і є одним із самих потуж-
них закладів вищої освіти Укра-
їни, де навчається сьогодні біля 
4 тисяч студентів. Серед них 
студенти-іноземці з 12 країн 

світу – це Азербайжан, Вірменія, Зімбабве, Ізраїль, Ірак, 
Йорданія, Кот-д’Івуар, Марокко, Руан, Туніс, Туреччи-
на, Туркменістан. Наші висококваліфіковані викладачі 
завжди готові ділитися з вами своїми знаннями та до-
свідом, а ваша задача максимально використати сту-
дентські роки для навчання основам вибраної спеціаль-
ності, що визначить надалі ваше професійне зростання. 

У цей день хотів би звернутись до вас з деякими поба-
жаннями та порадами. Думаю, насамперед, ми всі сьогодні 
повинні вклонитися і подякувати нашим Збройним силам 
за їх стійкість, мужність, самопожертву у війні проти росій-
ського агресора. Завдяки їх відвазі ми маємо сьогодні змогу 
навчатися, працювати і будувати плани на майбутнє. Про 
майбутнє я хотів би сказати декілька слів. З початком повно-
масштабної війни завдяки нашому вражаючому спротиву і 
нашим перемогам на полях битви, Україна із суб’єкта сві-
тової політики стала її об’єктом, від якої залежить фізичне 
існування не тільки нашої держави, а й безпека Європи та  
усього світу. Я впевнений у щасливому майбутньому нашої 
Батьківщини. Ми, старше покоління, усвідомлюємо, що 
якраз самовідданою працею вас, наших студентів, а завтра 
спеціалістів і випускників ПДАБА, будуть відбудовуватись 
зруйновані міста та села. Зараз важливо вибрати орієнти-
ри модернізації України з урахуванням тенденцій світового 
розвитку. Ми маємо унікальний шанс модернізувати нашу 
Україну і бути в перших рядах цивілізаційного поступу. 

Які сьогодні виклики у людства і задачі, що приверта-
ють увагу світової спільноти? Це військові загрози, загроза 
ядерної війни, кліматичні зміни, подолання пандемії коро-
навірусу, продовольча безпека, диджиталізація як диктат 
над особистістю і державою. Всі ці виклики людської ци-
вілізації вимагають нових підходів до територіального пла-
нування, нового урбанізму, нових принципів проектування 
будівель і споруд, нових принципів забезпечення безпеки 
людини, енергетичної інфраструктури. 

Це стосується не тіль-
ки України. Перебуваючи в 
якості міжнародного екс-
перта в Китайській На-
родній Республіці і маючи 
змогу аналітичної роботи, 
я виділив наступні пер-
спективні напрями освіти, 
дослідження практичної 
реалізації розробок у будівельному секторі: це зелена еко-
номіка, генеративний дизайн об’єктів із замкнутим циклом 
матеріальних і енергетичних потоків, новий урбанізм як 
відповідь на виклики людству, енергоефективні технології, 
розподілена енергетика, системи генерації, технології ре-
конструкції відновлення будівель і споруд, рециклінгу бу-
дівельних матеріалів, розумні міста Smart City, технології 
3D-друку в будівництві, захисні споруди цивільного захис-
ту і військового призначення. Саме ці напрями будуть роз-
виватися в нашій академії. Враховуючи це, я підготував 
цикл лекцій і готовий поділитися з вами своїми напра-
цюваннями. Думаю, це буде цікаво і корисно. 

Хочу зауважити, сьогодні для українців відкрилися кор-
дони країн усього світу. Це надає знову ж таки унікальний 
шанс інтеграції у міжнародну освіту і науковий бізнесовий 
простір. Ми потужно розвиваємо в академії міжнародну  
діяльність. Це і програма стажування студентів, аспіран-
тів, викладачів академії в рамках європейських північно-
американських, азійських програм, це і виконання спіль-
них наукових досліджень в рамках європейських наукових  
програм, це і взаємодія з міжнародним високотехнологіч-
ним бізнесом. 

Багато вже іноземних компаній працюють в Україні, ще 
більше будуть працювати при відбудові нашої країни. Я 
раджу, щоб обов’язковим компонентом вашої професійної 
підготовки була лінгвістична і ІТ-підготовка. Тоді ви будете 
затребувані на ринку праці, будете розвиватися і досягнете 
успіху. Єдине моє побажання – творіть добро і справед-
ливість в Україні, працюйте в Україні, повертайтеся в 
Україну. Повірте моєму досвіду. Кращою в світі країни 
як Україна просто не існує. Тож Слава Україні! Героям 
Слава! Слава Збройним силам України! Найкращі поба-
жання студентству Придніпровської державної акаде-
мії будівництва та архітектури як творцям майбутньо-
го України!
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З Р О Щ У Є М О   К РАС У   ТА   М А Й Б У Т Н Є
У червні 2022 р. під керівництвом ректора 

ПДАБА, проф. М. В. Савицького та проректорки 
з навчально-виховної роботи, проф. Г. П. Євсєє-
вої на території господарського двору акаде-
мії було висаджено дубовий гай. Молоденькі 
дубки отримали назви міст, які опалила заграва 
військових дій: Волноваха, Гостомель, Маріу-
поль, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Ми-
колаїв, Охтирка. Тяжко молодим деревцям було 
витримати спекотне літне сонце, нетипові ґрун-
тові умови, проте турбота небайдужих праців-
ників академії не дала їм пропасти. За свідченням завіду-
вачки кафедри екології та ОНС, д.т.н. Т. Ф. Яковишиної:  

«Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання за 
умов недостатнього зволоження та лужної реакції 
ґрунтового середовища на тлі дефіциту поживних 
елементів і сполук заліза та магнію призвело до 
проявів хлорозу листя». Старанням співробітни-
ків кафедри було проведено низку агротехнічних 
заходів з підживлення молодих дубів, внесено  
мікродобрива та бактеріологічні препарати: вліт-
ку для усунення проявів хлорозу, восени – для 
підвищення зимостійкості. 

Вся літня практика студентів-екологів 3 курсу 
під керівництвом доц. кафедри В. В. Гільова пройшла в  
зелених зонах ПДАБА.

У день свого професійного свята студенти ПДАБА мають численні традиції. Про одну з таких 
традицій розповіла завідувачка музеєм історії академії Олена Гичка: «В 2016 році в музеї було 
закладено Капсулу часу, в якій студенти залишили вітання та побажання нащадкам. Саме в цей 
день – день об’єднання всіх студентів, незалежно від країни, навчального закладу, факультету, 
наші студенти відкривають Капсулу часу та доповнюють її новими думками та мріями про май-
бутнє. В цьому році студенти-активісти економічного факультету відкрили Капсулу часу, зверну-
лися до майбутніх студентів вишу і поділилися своїми задумами та планами».

Незважаючи на підступні дії наших ворогів, ми – українці і ми залишаємося незламними, віримо кожно-
го часу в нашу Перемогу. І тому студенти, викладачі, весь колектив академії провів День студентів з великим  
натхненням, з великими сподіваннями та у доброму настрої. Було організовано цілу низку різноманітних заходів, ос-
новною направленістю яких було гасло: «Ми працюємо, ми навчаємося, шукаємо, творимо і будемо так тримати!».

У жовтні 
2022 року в. о. 
ректора Вла-
диславом Дані-
шевським під-
писано Договір 

про співробітництво між Придні-
провською державною академією бу-
дівництва та архітектури та Біло-
стоцьким університетом (Польща). 
Укладення договору стало результа-

том плідного науково-педагогічного стажування викладачів 
кафедри міжнародної економіки та публічного управління і 
адміністрування проф.  Юлії Орловської та доц. Вероніки 
Чалої. З метою наповнення Договору практичним змістом, 
3 листопада відбулася онлайн нарада партнерів. Від ака-
демії в ній взяли участь завідувачка навчально-наукового 

центру міжнародного співробітництва Юлія Дегтярьова, 
проф. Юлія Орловська та доц. Вероніка Чала. Польський 
університет представляли керівник відділу міжнародних 
зв’язків Анна Май і заступник декана факультету економі-
ки та фінансів, проф. Агнежка Пекутовська.

Обговорено практичні плани академічного та науково-
го співробітництва. Зокрема, визначено напрями спільних  
наукових досліджень, запропоновано тематику спільно-
го курсу лекцій за участю викладачів обох закладів та 
узгоджено його впровадження як для польських, так і для 
українських здобувачів вищої освіти. 

Важливим практичним результатом зустрічі стала до-
мовленість підготувати спільну заявку на грант Європей-
ського Союзу за програмою академічних обмінів Erasmus + 
Credit Mobility. Дану заявку буде подано вже в цьому на-
вчальному році. Побажаємо успіху команді партнерів у ре-
алізації всіх намічених амбітних планів!

П О П О В Н Е Н Н Я  У  Р ОД И Н І М І Ж Н А Р ОД Н И Х  П А Р Т Н Е Р І В

У С П І Ш Н А  С П І В П РА Ц Я  З  Ф Е Д Е РА Ц І Є Ю  О Б М І Н І В  Ф РА Н Ц І Я - У К РА Ї Н А  Т Р И ВА Є
У рамках багаторічної плідної співпраці з Федерацією 

обмінів Франція-Україна (FEFU), 7 листопада 2022 року 
відбулася онлайн зустріч керівництва академії з фран-
цузькими партнерами. У зустрічі взяли участь президент 
FEFU Жак Форжерон, президент Асоціації викладачів 
французької мови Жозі Аннакен, архітектори Клод Нуель 
і Сільвен Потьє. Академію представляли проректор з нау-
кової роботи Владислав Данішевський, Юлія Дегтярьо-
ва та координатор франкомовних проектів Наталя Коваль.

Підведено підсумки успішної роботи протягом 2022 
року. В рамках співробітництва з FEFU, 18 студентів і 
3 викладача академії пройшли професійні стажування в 
архітектурних бюро Франції. Також відбулися академічні 
стажування 16 наших студентів в архітектурних школах 
Гренобля, Клермон-Ферран та Тулузи. Французький архі-
тектор Жак Шнідервінд прочитав курс лекцій онлайн на 
тему «Модульні будинки» для студентів архітектурного та 
будівельного факультетів. 
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На сторінках 
«Мб» постійну тему 
роботи академії на 
майбуття продов-
жила доповідь се-
кретаря приймаль-
ної комісії-2022, 
проф., д.е.н. Павла 

Фісуненка, яку він зробив на вересне-
вому засіданні Вченої ради. Ця зміс-
товна розповідь відрізнялася чіткою 
композицією. Перший розділ був при-
свячений роботі, що передувала без-
посередньому спілкуванню з абітурі-
єнтами. А саме: були внесені зміни до 
Правил прийому до академії у зв’язку 
з повномасштабним вторгненням росії 
до України, що призвело до перегляду 
всієї вступної кампанії-2022. Голов-
ною зміною в Правилах прийому було 
те, що строки вступної кампанії були 
зміщені на місяць. І це змусило пере-
лаштовувати всю процедуру вступу, 
враховуючи нові вимоги до строків та 
самого порядку прийому заяв та доку-
ментів, конкурсного відбору, його ор-
ганізації та зарахування на навчання. 

Відповід-
но до нових 
вимог Пра-
вил прийому 
приймальною 
комісією було 

своєчасно розроблено, затверджено та 
оприлюднено на офіційному web-сайті 
академії на сторінці приймальної комі-
сії Правила прийому до ПДАБА у 2022 
році з оновленими програмами фахо-
вих вступних випробувань, а також по-
ложеннями та нормативно-правовими 
документами, які регламентують ок-
ремі аспекти діяльності приймальної 
комісії, зокрема щодо оцінювання мо-
тиваційних листів вступників.

Велика кількість абітурієнтів зна-
ходилася за кордоном. Приймальна ко-
місія вимушена була проводити вступ-
ні випробування дистанційно (в т.ч. 
творчі конкурси), а також вирішувати 
технічні питання подання документів і 
укладання договорів.

Значно ускладнена була процедура 
прийому на навчання іноземців – дис-
танційно, із залученням партнерських 
організацій, що є резидентами країни 
походження вступників, з високим рів-
нем вимог до цих організацій (академія 
уклала договори з чотирма такими ор-
ганізаціями, з Нігерії, Китаю, Туреччи-
ни та Марокко).

У зв’язку з цим, в приймальній ко-
місії постійно працював консульта-
тивний центр для допомоги абітурі-
єнтам у поданні заяв та документів 
в електронній формі (кімната 106, 
зала приймальної комісії).

Приймальною комісією у повному 
обсязі виконано роботу з організації 
реєстрації заяв, прийому оригіналів 
документів від вступників, проведено 
вступні випробування та творчі кон-
курси. Інформація про перебіг вступ-
ної кампанії регулярно оприлюднюва-
лася на стендах приймальної комісії та 
на офіційному сайті академії.

Другий розділ висвітлював саме 
результати прийому абітурієнтів 
до академії у 2022 році. Незважаючи 
на усі складнощі вступної кампанії 
2022 р., до ПДАБА за всіма спеціаль-
ностями і освітніми рівнями ста-
ном на 25 жовтня зараховано 1737 
студентів, з яких 498 осіб – за кошти 
державного бюджету і 1239 – за кош-
ти фізичних та юридичних осіб. 

Слід відзначити підвищення рів-
ня заповнення ліцензії – з 31% у 2021 
році до 61% у 2022 році, тобто в два 
рази. Відмічається зростання кількості 
вступників на економічні спеціальнос-
ті – з 126 у 2021 році до 362 у 2022, 
тобто на 236 осіб або 287%. Серед фак-
торів, що сприяли цьому, слід виділити 
зниження ціни на контрактне навчання 
з 29950 грн. до 15500 грн. для бака-
лаврів, з 38900 грн. до 19950 грн. для  
магістрів.

Третій розділ був присвячений пла-
нам роботи по підготовці до вступ-
ної кампанії 2023 року. Його загальна 
направленість включала: адаптацію 
вступної кампанії в період дії жор-

стких обмежень, викликаних воєнним 
станом; удосконалення і суттєву ак-
тивізацію профорієнтаційних заходів; 
масштабну роботу підготовчих курсів 
академії; необхідність створення в ака-
демії call-центру; необхідність функ-
ціонування постійно діючої технічної 
служби приймальної комісії; обов’яз-
кову присутність завідувачів кафедр та 
деканів у період подання документів 
та зарахування абітурієнтів; цифрові-
зацію договірної роботи; спрощення 
процедури отримання розстрочки на 
оплату контракту; необхідність залу-
чення представників шкіл до роботи на 
підготовчих кур-
сах і відповідної 
профорієнтації ; 
врахування про-
грам ЄВІ та Пред-
метного тесту 
єдиного фахового 
вступного випро-
бування для вступу 
до магістратури в 
програмах дисциплін бакалаврів.

Для виконання цієї напруженої ро-
боти Павло Фісуненко представив на 
розгляд членам Вченої ради план робо-
ти приймальної комісії. Цей план мож-
на назвати своєрідним керівництвом 
до дії. Він включав 24 пункти, багато-
осяжність яких відображала всі напря-
ми роботи приймальної комісії, а також 
конкретність її виконання (від вересня 
2022 до червня 2023 року та прізвища 
виконавців). Цей план охоплював май-
же всі підрозділи академії. 

Згідно представленому плану ро-
бота до вступної кампанії 2023 року  
має бути напруженою, плідною і хо-
четься побажати всьому колективу  
ПДАБА якомога більше нових сту-
дентів, які зроблять впевнені кроки у 
майбуття, у будівництво нової після-
воєнної України.

За матеріалами доповіді 
Павла Фісуненка та рішення 

Вченої ради (від 25.09.2022 р.) 
інформацію підготувала

Тетяна Шпаковська

В    Н О Г У   З    Ч А С О М

Обговорено подальшу спів-
працю у наступному 2023 році. 
Заплановано онлайн заняття 
інтенсивного вивчення фран-
цузької мови з викладачами із 
Франції для студентів франко-
мовних проектів; онлайн се-
мінари вивчення французької 
мови за професійним спрямуванням з Клодом Нуелєм; те-
матичні лекції та воркшопи з французькими архітекторами 
та інженерами для викладачів і студентів нашої академії.  

У 2023 році продовжиться про-
грама лінгвістичних та профе-
сійних стажувань студентів і 
викладачів академії у Франції за 
лінією FEFU.

Дякуємо за співпрацю фран-
цузьким партнерам і продовжує-
мо спільну роботу з метою зміц-

нення професійних, академічних та культурних зв’язків 
між нашими країнами!

В.о. ректора, професор Владислав Данішевський
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В І Т А Є М О  Н А Ш И Х  Ю В І Л Я Р І В !

Героїнями нашої ювілейної рубрики у першій по-
ловині листопада є дві чудові жінки, які поєднали 
свою успішну, плідну діяльність викладачів Вищої 
школи з Придніпровською будівельною академією, 
Ольга Миколаївна Кірієнко та Лариса Георгіївна 
Богуславська – завжди на передовому боці педаго-
гічної науки та широкого міжнародного досвіду.

 Бажаємо дорогим колегам міцного здоров’я, 
любові близьких та рідних, наснаги, віри та 
терпіння! 

Кандидатка філологічних 
наук, доцентка кафедри 

Українознавства, 
документознавства та 

інформаційної діяльності
Лариса  Георгіївна

Богуславська 

Кандидатка 
економічних наук, 
доцентка кафедри 
Економічної теорії 

і права
Ольга  Миколаївна

Кірієнко  

В нашій ака-
демії з 2020 року 
працює відділ з пи-
тань запобігання 
та виявлення ко-
рупції. З 2022 року 
цей відділ очолює 
Юрій Мазур. Ре-
дакція газети звер-

нулася до Юрія Володимировича з про-
ханням розповісти про головні напрями 
роботи відділу, що безпосередньо стосу-
ється діяльності вищого закладу України 
і нашої академії зокрема. І ось, що Юрій 
Володимирович розповів: «Корупція, 
як явище, отримує загальний суспіль-
ний осуд та, як наслідок, за вчинення 
корупційних правопорушень може бути  
передбачена кримінальна, дисциплінар-
на та цивільно-правова відповідальність.  
При цьому, відповідні види відповідаль-
ності за вчинення корупційного право-
порушення можуть бути застосованими 
одночасно. 

За ступенем негативних наслідків для 
особи, що вчинила корупційне право-
порушення, найбільш обтяжливими є 
заходи кримінальної відповідально-
сті. В статті 45 Кримінального кодексу 
України наведений перелік криміналь-
них правопорушень, які визнаються 
корупційними кримінальними право-
порушеннями. Для нас, як працівників 
державного вищого навчального закла-
ду «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури», особливе 
значення мають: 1. Привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем 

(ст. 191 КК України). 2. Підкуп працівни-
ка підприємства, установи чи організації 
(ст. 354 КК України). 3. Зловживання вла-
дою або службовим становищем (ст. 364 
КК України). 4. Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою (ст. 368 КК 
України). 5. Пропозиція, обіцянка або на-
дання неправомірної вигоди службовій 
особі (ст. 369 КК України). 6. Зловживан-
ня впливом (ст. 369-2 КК України).

Кожен із наведених складів кримі-
нального правопорушення характеризу-
ється підвищеною суспільною небезпе-
кою і, як наслідок, у випадку доведеності 
обставин вчинення особою даного діян-
ня, застосовуються більш посилені на-
слідки кримінально-правового характеру, 
зокрема: 1. Неможливість звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям (ст. 45 КК України). 
2. Неможливість звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку із 
передачею особи на поруки (ст. 47 КК 
України). 3. Неможливість звільнен-
ня від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 КК 
України). 4. Неможливість звільнення від 
відбування кримінального покарання з 
випробуванням (ст. 75 КК України), крім 
випадків коли призначення покарання з 
випробуванням погоджено в угоді про 
визнання винуватості. 5. Неможливість 
звільнення від відбуття покарання з ви-
пробуванням вагітних жінок та жінок, які 
мають дітей віком до семи років (ст. 79 
КК України), крім випадків коли призна-
чення покарання з випробуванням пого-
джено в угоді про визнання винуватості. 

6. Збільшення строків для застосування 
умовно-дострокового звільнення від 
відбуття покарання (ст. 81 КК України). 
7. Збільшення строків для заміни не від-
бутої частини покарання більш м’яким 
(ст. 82 КК України). 8. Неможливість 
повного звільнення від відбуття покаран-
ня у випадку оголошення амністії (ст. 86 
КК України). 9. Збільшення строків фак-
тичного відбуття покарання для можли-
вості помилування (ст. 87 КК України). 
10. Збільшення строків для можливості 
зняття судимості (ст. 91 КК України).

Якщо вступникам, студентам, ас-
пірантам, науково-педагогічним праців-
никам та іншим особам стане відомо 
про випадки готування, вчинення вка-
заних вище кримінальних правопору-
шень у нашій академії, просимо негайно  
інформувати відділ з питань запобі-
гання та виявлення корупції (к. 215,  
т.: 095-369-00-03), співробітниками яко-
го буде надана оперативна консультація 
щодо подальшого алгоритму дій та за-
хисту осіб, що здійснили відповідне ін-
формування. Вказане допоможе знизити 
потенційні ризики вчинення корупційних 
кримінальних правопорушень, сприяти-
ме дотриманню правомірної поведінки, 
а також допоможе захистити права осіб, 
що стали учасниками незаконних дій».

ЦІКАВА ТА КОРИСНА ІНФ ОРМАЦІЯ

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


