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Як сказав ректор Микола Савицький, що завдяки 
героїчним зусиллям ЗСУ ми маємо можливість свят-
кувати День Святого Миколая в академії. Наше свято 
проходило в укритті, але подарувало безліч добрих усмі-
шок, великий кошик хорошого настрою, а також солод-
ких подарунків. Свято відбулося у двох місцях. Діти спів-
робітників були запрошені до приміщення майбутнього 
музею Будівництва та Архітектури. І в присутності бать-
ків, співробітників та керівництва академії студенти різ-
них факультетів співали, танцювали, проводили конкур-
си і діти активно брали участь у всіх заходах. 
А ще наші студенти-архітектори та викладачі 
навчали бажаючих малювати. Друга части-
на свята відбувалася у гуртожитку академії. 
Туди теж прийшли в гості до дітей переселен-
ців викладачі та студенти академії. Діти отри-
мали солодкі подарунки, співали, танцювали, 
брали участь у конкурсах. Організаторам та 
учасникам свята головною нагородою були 
щасливі дитячі очі та веселі усмішки.

ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА З НОВИМ РОКОМ
Вельмишановні виклада-
чі, всі співробітники ака-
демії! Дорогі студенти! 
Вітаю Вас з Новим 

2023 роком! У сьогоднішній 
складний час ми з Вами 
мужні, зібрані, працюємо 
багато та плідно. Можна 
вважати, що ми тримає-
мося за руки і наше симво-
лічне коло ніхто, і нізащо 
не розірве. Напередодні но-
вого року у нас у всіх одна 
мрія – ми бажаємо Миру, 

Миру і ще раз Миру! А з ним у кожний дім 

прийде світло, тепло, родин-
ний затишок. Бажаю, щоб 
попереду у нас були тільки 
хороші і світлі події, які на-
дадуть сили жити та буду-
вати, відбудовувати, шукати 
та відкривати! Як сказав наш 
великий поет Іван Франко:
"В своїй хаті жить по-своєму,

Не коритися нікому,
Лад найкращий завести!"

Хай щастить! Хай все 
буде Україна!!!

Ректор Микола Савицький

ПОЗДОРОВЛЕННЯ ВЕТЕРАНАМ ПДАБА
Дорогі ветерани! Ректорат, проф-

ком, Студентська рада, Рада ветеранів 
академії та редакція газети "Молодий  
будівельник" надсилають Вам від щирого 
серця новорічні поздоровлення і бажають 
міцного здоров’я, терпіння та витримки, 

віри у нашу Перемогу! Миру всім нам! 

П Д А БА С ВЯ Т КУ Є Д Е Н Ь С ВЯ ТО ГО М И КОЛ А Й
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КОЖНОГО ДНЯ МИ ПРАЦЮЄМО З ВЕЛИКИМ НАТХНЕННЯМ, ПЛІДНО ТА РЕЗУЛЬТАТИВНО
СПРАВИ СТУДЕНТСЬКІ, ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 

Найбільш яскравим показником 
плідної та різнопланової дільнос-
ті академії може стати грудень, 
останній місяць року, що минає. 
У цьому місяці як у дзеркалі відби-
лися наші численні добрі справи, 
що звершилися по всіх ділянках 
вишу. Ми всі працюємо з подвійною 
енергією і намагаємося, щоб наш 
ККД був найвищим.

В академічному житті щодня від-
буваються численні зміни. Головне 
наше призначення – навчальний про-
цес і він проходить на самому високо-
му рівні. Студенти і викладачі добре 
освоїли всі форми навчання онлайн. 
І в кінці року, ми можемо сказати, 
що працювали добре, тому маємо до-
сить високі результати. На сьогодні 
в академії навчається біля 4 тис. сту-
дентів за різними формами навчання. 
Успішно працюють 5 факультетів ака-
демії та Навчально-науковий інсти-
тут інноваційних освітніх технологій  
(ННІІОТ). А саме: на Будівельному 
факультеті навчається 767 студентів, 
на Архітектурному – 445, на Еко-
номічному – 557, на факультеті Ци-
вільної інженерії та екології – 548, 
Інформаційних технологій та меха-
нічної інженерії – 448, в ННІІОТ – 
835 студентів.

Набуті знання в грудні добре де-
монструють, успішно складаючи 
державні іспити, наші бакалаври. 
Ще одним показником спільної робо-
ти всіх ділянок академії є результати 
вступної кампанії 2022 року: в нашу 
академічну спільноту влився вели-
кий загін першокурсників – 1894 
особи. Окрім того наш професійний 
арсенал збагатився ще двома новими 
спеціальностями. У минулому році 
на Архітектурному факультеті на ка-

федрі Дизайну та реконструкції архі-
тектурного середовища було відкри-
то спеціальність Дизайн. А в цьому 
році на кафедрі Основ архітектури 
з’явилася ще одна творча спеціаль-
ність Образотворче мистецтво, деко-
ративне мистецтво, реставрація.

Окрім безпосередньої навчальної 
роботи наші студенти: бакалаври, 
магістри, аспіранти успішно беруть 
участь і перемагають у численних 
професійних конкурсах як в Украї-
ні, так і на міжнародній арені. Тому 
в результаті більше 50 студентів от-
римали перемоги і були нагороджені 
дипломами, отримали сертифікати у 
різних заходах наукового напряму.

Успішною була і міжнарод-
на діяльність академії. Особливо 
слід відмітити продуктивність дію-
чих проектів співпраці з багатьма  
європейськими вузами. За пові-
домленням завідувачки ННЦМС 
Юлії Дегтярьової проектів у 2022 
році було 22.

Одним із прикладів успішної дії 
таких проектів є стажування студен-
тів архітектурного та будівельного 
факультетів у Франції: Катерини 
Воронової, Майї Ілурідзе, Єлізаве-
ти Ларіонової, Анастасії Часників-
ської, Маргарити Вороніної. Про 
що свідчать їхні прекрасні фоторе-
портажі та говорять про необмежену 
користь та велике естетичне задово-
лення. 

До списку діючих проектів у ли-
стопаді додалися нові, які були за-
ключені з Федерацією обмінів Фран-
ція-Україна (FEFU) та Білостоцьким 
університетом (Польща).

Рахунок успішних студентських 
досягнень поповнювався щоденно. 
Літня практика студентів охопила 

1438 осіб. Практики проводились 
за 20 спеціальностями. Всього у 
2021 – 2022 навчальному році було 
укладено 236 угод з підприємствами 
на проведення практик. 27 студентів 
архітекторів, будівельників та еко-
номістів пройшли практику за кор-
доном: Польша, Болгарія, Франція, 
Туреччина, Марокко. 

А ще участь студентів у робо-
ті різнотематичних гуртків, а ще 
участь у конкурсах, конференціях, 
нарадах, а також волонтерська до-
помога нашим переселенцям, їхнім 
дітям, що мешкають в гуртожитках 
академії. Як повідомила директорка 
студмістечка Олена Панічек Сьо-
годні тут знайшли прихисток більше 
450 мешканців з Донецької та Луган-
ської областей, серед них студенти та 
30 викладачів вишів Харкова, Кра-
маторська і Слов’янська. Пдабівці, 
як викладачі, так і студенти, часті 
гості в гуртожитках зі своєю діючою  
допомогою.

Про активну життєву позицію 
студентів говорять і інші приємні 
звістки. Так, у грудні ми отримали 
повідомлення про те, що студенти 
Анна Санітар (ф-т ЦІтаЕ), Анна 
Педорич (Економічний ф-т) і Анас-
тасія Соколенко (Будівельний ф-т) 
отримали стипендії міського голо-
ви імені Олександра Поля. А наша 
дивовижна Юлія Діденко (ф-т  
ЦІтаЕ) посіла ІІ місце у складі 
збірної команди України на Чемпі-
онаті Європи серед юніорів з кульо-
вої стрільби (Польща).

Скарбничку спортивних успі-
хів поповнив і Владислав Кремля-
ков (Будівельний ф-т). Він став  
чемпіоном Дефлімпійських ігор 
2022 року (Бразилія).

Щоб наші студенти були успішними, а ще важливо 
їх формування як особистостей з широкими професій-
ними та громадськими обріями. З цією метою великих 
зусиль докладають всі викладачі академії. І в кінці року 
ми отримали ще одну радісну звістку. Підбито підсум-

ки рейтингу самооцінювання навчально-педагогічних 
працівників. Серед професорсько-викладацького скла-
ду, переможцями стали: Петро Саньков, Катерина 
Харченко (Архітектурний факультет); Тетяна Крав-
чуновська, Євген Юрченко (Будівельний факультет); 

Анна Санітар Юлія Діденко Студенти на стажуванні у ФранціїАнна Педорич Анастасія Соколенко Владислав Кремляков

КРОКИ АКАДЕМІЧНОГО ЖИТТЯ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ
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Юлія Орловська, Анжела Черчата (Економічний 
факультет); Світлана Губенко, Володимир Волчук 
(факультет Інформаційних технологій та механічної 
інженерії); Анатолій Бєліков, Тетяна Яковишина (фа-
культет Цивільної інженерії та екології); Наталя Амі-

руллоєва, Лариса Чумак (Навчально-науковий інсти-
тут інноваційних освітніх технологій). 

Вітаємо наших викладачів-переможців і бажаємо 
подальших професійних успіхів, міцного здоров’я, но-
вих пошуків та відкриттів!

Ч И С Л Е Н Н І К Р О К И  А К А Д Е М І Ч Н О Г О  Ж И Т ТЯ
ПДАБА – сьогодні один з про-

відних вишів України, тому наш 
символічний редакційний телетайп 
наприкінці року фіксує поряд з осві-
тянськими справами безліч різно-
барвних академічних заходів науко-
во-дослідницького, інформаційного, 
художньо-естетичного, громадського 
напрямів. Якщо лише подивитися на 
два останніх місяці, то можна сказа-
ти, що сторінки нашого життя дуже 
інтенсивно поповнюються цікавими 
відомостями про діяльність всіх під-
розділів.

Редакційний телетайп повідомив. 
1 новина: На базі академії всере-

дині грудня відбулася робоча нара-
да «Відновлення і сталий розвиток 
енергетичного сектору України». 

Дві основні доповіді про ефек-
тивне використання енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, від-
новлюваних джерел енергії зробили 
Голова Державного агентства з енер-
гоефективності та енергозбережен-
ня України Валерій Безус та ректор 
ПДАБА, професор Микола Савиць-
кий. В нараді взяли участь фахівці 
будівельної та енергетичної галузей. 
За підсумками наради прийнято ко-
легіальне рішення та звернення до 
органів державної влади про «Від-
новлення і сталий розвиток енерге-
тичного сектору України».

2 новина: 18 листопада в Мініс-
терстві розвитку громад і терито-
рій відбулося урочисте підписання 
програм підвищення кваліфікації 
виконавців робіт, пов’язаних із ство-
ренням об’єктів архітектури. Захід 
відбувся за участі заступниці Міні-
стра Наталії Козловської, ректора 
Київського національного універ-
ситету будівництва і архітектури  
Петра Кулікова, ректора Харків-
ського національного універси-
тету міського господарства імені 
О. М. Бекетова Володимира Баба-

єва, проректора з наукової роботи 
Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури Владис-
лава Данішевського та першого 
проректора Національного універси-
тету «Львівська політехніка» Олега 
Матвійківа.

Відтепер наша академія, разом із 
зазначеними вище закладами вищої 
освіти, одержала право підготовки 
сертифікованих спеціалістів-архітек-
торів. Дане рішення Міністерства – 
важливий крок у напрямі децентра-
лізації систем професійної атестації. 
Це також свідчить про об’єктивне 
визнання високого рівня архітек-
турної школи нашої академії. Віта-
ємо колег-архітекторів та зичимо  
успіхів у новому важливому, ам-
бітному та дуже відповідальному  
напряму роботи!

3 новина: Наукові видання акаде-
мії – лідери галузі. Під керівництвом 
головного редактора Миколи Са-
вицького, заступника головного ре-
дактора Владислава Данішевсько-
го та видавничого редактора Олени 
Тимошенко «Український журнал 
будівництва та архітектури» і жур-
нал «Металознавство та термічна 
обробка металів» під керівництвом 
головного редактора Володимира 
Большакова, заступника головного 
редактора Євгенія Єгорова виграли 
гранти проєкту «Підтримка україн-
ським редколегіям» (SUES − Support 
to Ukrainian Editorial Staff) у розмірі 
1500 євро. Всього було взято до роз-
гляду 95 журналів. Під час відбору 

враховували історію журналу, остан-
ні випуски, політику/плани відкрито-

го доступу, присутність у журналь-
них індексах. Поздоровляємо колег, 
всіх авторів журналів і сподіваємо-
ся на подальші цікаві матеріали!

4 новина: «ACTED»: ДІЯТИ ЗА-
РАДИ ЗМІН». Між Придніпровською 
державною академією будівництва 
та архітектури та французькою Між-
народною неурядовою організацією 
ACTED Ukraine «ACTED» підпи-
сано Меморандум про співпрацю.

Готовність плідно взаємодіяти в 
умовах війни засвідчили своїми під-
писами директор філії «ACTED-У-
КРАЇНА» Себастіан Ламброскіні та 
ректор ПДАБА Микола Савицький. 

Регіональний керівник підрозділу 
«ACTED-УКРАЇНА» Лариса Піннер 
відзначила, що уся багаторічна між-
народна діяльність «ACTED» підпо-
рядковується конкретному прагнен-
ню – «ДІЯТИ ЗАРАДИ ЗМІН». 

5 новина: З нагоди святкування 
Міжнародного дня жіночого підпри-
ємництва в академії відбулася зу-
стріч наших студенток з видатними 
жінками-підприємницями Дніпро-
петровщини: Мариною Величко, 
Вікторією Головко, Ларисою Но-
віковою, Вікторією Кіжнер, Олек-
сандрою Скоромною. Їх представив 
проректор з наукової роботи, про-
фесор Владислав Данішевський.  

Гості поділилися досвідом щодо 
створення та розвитку власного біз-
несу. Підсумки заходу підвела про-
ректорка з навчально-виховної ро-
боти, професорка Галина Євсєєва. 
Вона виділила основні принципи 
успішної професійної самореалізації.
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Ювілейний день народження в житті кожного – важлива подія, яку б дату вона не висвітлювала. 
Сьогоднішнім нашим ювілярам бажаємо міцного здоров’я, витримки, терпіння та безмежної віри!

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

Старший викладач 
кафедри 

Архітектурного 
проектування 

та 
містобудування
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Іванович 

Подолинний 
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технічних наук, 

доцентка кафедри 
Організації 
і управління 

будівництвом
Лариса 

Юріївна 
Дьяченко

6 новина: «Зміцнити культурний 
фронт». У продовженні контактів 
в рамках угоди Придніпровської 
державної академії будівництва 
та архітектури та Слобожанської 
територіальної громади відбула-
ся зустріч керівництва академії з 
представниками Центру культури і 
дозвілля «Слобожанський», Моло-

діжного центру «Смарт». На зустрі-
чі намічені конкретні кроки щодо  
підготовки проектів за програмами: 
«Дослідження. Освіта. Резиденції. 
Стипендії». Ця програма спрямова-
на на вироблення культурної полі-
тики на місцевому рівні «Культура. 
Регіони». Досвідом розробки про-
ектів та участі у грантових програ-
мах з гостями поділилися прорек-
тор з наукової роботи Владислав 
Данішевський, проректорка з на-
вчально-виховної роботи Галина 
Євсєєва, керівниця Міжнародного 
відділу академії Юлія Дегтярьова. 
Про свої напрацювання розповіли 
Роман Гамасенко – начальник від-
ділу культури, туризму, молоді та 
спорту Слобожанського виконко-

му та головний спеціаліст відділу 
Вікторія Чередниченко, Віталій 
Чуйко – директор Центру культури 
та дозвілля «Слобожанський», Ва-
лерій Осадчук – менеджер істори-
ко-культурного ХАБу, представни-
ки Молодіжного Центру «Смарт», 
який, до речі, був створений саме 
завдяки грантовій підтримці. 

На завершення гості відвідали 
музей історії ПДАБА і відзначили 
його високий професійний рівень.

7 новина: 23 грудня відбулась 
науково-практична конференція та 
публічний захист проектів на тему: 
«ЗАХИСТ, БЕЗПЕКА, УКРИТТЯ». 
Саме такою темою 4 місяці тривав 
архітектурно-будівельний конкурс 
з розробки ескізних проектів. Цей 
конкурс був підтриманий ТОВ «Дні-
про ЗБК» і ТОВ «Європа-Дніпро». В 
роботі над проектами взяли участь 
четверо викладачів-консультантів 
(доц., к.т.н. Катерина Харченко; 
доц., к.т.н. Артем Сопільняк; доц., 
к.т.н. Ірина Голякова; проф., д.т.н. 
Микола Налисько) та 16 студентів. 
Голова оргкомітету конкурсу профе-
сор Владислав Данішевський по-
дякував за плідну роботу студентам 
та викладачів-консультантам. Відпо-
відальний секретар журі заступник 
декана архітектурного факультету 
Ірина Швець відзначила, що у кож-
ній команді над проектами працю-
вали разом архітектори, будівель-

н и к и - к о н -
с т р у к т о р и , 
майбутні фа-
хівці з цивіль-
ної інженерії 
та з цивільної 
безпеки. Чле-
ни журі ви-
значали, що 
в усіх проектах закладено правиль-
ні ідеї. За результатами конкурсу  
1 місце отримав проект заглибле-
ного окремо розташованого укрит-
тя (на прикладі району Перемога); 
2 місце – приміщення подвійного 
призначення з функцією укриття 
(у підземному поверсі багатоповер-
хового будинку); 3 місце – укриття 
на поверсі багатоквартирного будин-
ку (досвід Ізраїлю). 

Коментуючи підсумки конкур-
су, голова журі, ректор академії 
Микола Савицький визначив, що 
студенти в рамках конкурсу були за-
лучені: «до розв’язання актуальних 
завдань сприяння обороноздатно-
сті країни, до генерації інновацій-
них ідей зі створення конструкцій 
захисних споруд для цивільного 
населення. Успіх забезпечило фор-
мування мультидисциплінарних сту-
дентських команд. Творчий доробок 
має практичне значення».

Редакційний телетайп працює 
далі, слідкуємо за новинами січня 
2023 року!
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