
Вчена рада: конструктивні рішення 

Днями відбулось перше засідання Вченої ради у 2023-му році і перше у 
новому складі. Згідно із Законом і процедурою наприкінці минулого року 

колективи підрозділів академії делегували своїх представників до нового 
складу Вченої ради, кандидатури яких були затверджені 5 січня 

Конференцією трудового колективу ПДАБА. 
За доброю традицією засідання Вченої ради розпочалось не з розгляду 

питань порядку денного, а з вручення відзнак  представникам академії і  
ряда організацій і установ за активну громадську та професійну позицію 

щодо увічнення пам’яті Архітектора Олега Петрова у назві вулиці. 
Нагадаємо, що він визнаний головним творцем Дніпровської навчальної 

архітектурної школи Придніпров’я, архітектурного факультету ПДАБА, з 
його ім’ям та з іменами його безпосередніх учнів та вихованців пов’язані 
найбільш знакові будови регіону. За проєктами Олега Петрова збудовано 

десятки будинків та архітектурних комплексів. Перлиною його творчості є 
комплекс будівель Придніпровської академії будівництва та архітектури, 

розташований на вулиці його імені. 
Ректор ПДАБА Микола Савицький щиро подякував нагороджених за 

шанобливе ставлення до пам’яті та заслуг Олега Петрова, вручив присутнім 
ПАМ’ЯТНІ ПОДЯКИ і ДИПЛОМИ за  значний внесок у розвиток 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: 
Чижевському Олександру Павловичу – президенту НСАУ; 

Гусакову Володимиру Миколайовичу – віце-президенту НСАУ; 
Буравченку Сергію Григоровичу – віце-президенту НСАУ; 

Волику Дмитру Володимировичу – головному архітектору міста Дніпро;  
Аліпову Миайлу Юрійовичу- голові ДООНСАУ; 
Бедрику Олександру Миколайовичу – архітектору, члену НСАУ;  

Підорвану Ігорю Григоровичу – архітектору, члену НСАУ; 
Зражевському Володимиру Миколайовичу – голові Правління ГО «Асоціація 

випускників і друзів ПДАБА»; 
Гельферу Григорію Аркадійовичу – депутат Дніпровської міської ради; 

Ревському Сергію Борисовичу – професору кафедри основ архітектури 
ПДАБА; 

Подолинному Сергію Івановичу – старшому викладачу архітектурного 
факультету ПДАБА; 

Швець Ірині Анатоліївні – заступниці декана архітектурного факультету 
ПДАБА. 

 
Після урочистості Вчена рада приступила до питань Порядку денного. Перше 

– переобрання голови Вченої ради на новий строк. Тож головуючим на цьому 
засіданні одностайно обрали проректора з наукової роботи Владислава 
Данішевського. Він щиро привітав вперше обраних та всіх членів Вченої ради 

з затвердженням нового складу Вченої ради, до якої увійшли за посадами  - 
ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), 

учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органів 



самоврядування та виборного органу первинної профспілкової організації 

Академії, виборні представники від наукових, науково-педагогічних та 
інших підрозділів Академії, керівник Студентської рали і виборні 

представники від студентства. 
 

Вчена рада розглянула виборні справи та таємним голосуванням обрала 
на посаду голови Вченої ради академії ректора Савицького Миколу 

Васильовича.  Кандидатуру Грузін Наталії В’ячеславівни затверджено на 
звання доцента по кафедрі матеріалознавства та обробки матеріалів. 

 
На засіданні було розглянуто ряд важливих питань життєдіяльності 

академії: 
Про «Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу академії у 2022 році» - доповів  завідувач навчально-

наукового центру освітньої діяльності  Павло Нажа. 
Про «Підсумки зимової сесії та дипломування магістрів.» 

Доповідали-декани факультетів та начальник навчального відділу Ігор 
Грабовський. 

«Про іменні стипендії» та  
«Про внутрішню систему забезпечення якості освіти в академії» доповіла 

проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва. 
 

Вчена рада затвердила: 
 «План роботи Вченої ради на 2023-й рік»; 

 «Положення про укладання та контроль за виконанням договорів з надання 
освітніх платних послуг у Придніпровській державній академії будівництва 
та архітектури». 

 
Призначено  гарантів освітніх програм спеціальностей за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським)  
рівнями вищої освіти. 

Прийнято рішення «Про започаткування освітньої програми «3D-друк в 
будівництві та машинобудуванні». 

 
Вченою радою рекомендовано до друку ряд підручників: 

 «Адаптація ЄС до змін клімату та стійкі урбоекосистеми», автор Яковишина 
Т. Ф.: 

“Розробка методів підвищення ефективністі комп’ютерних систем 
моніторингу просторового положення об’єктів”, автори: Сергій Пономарьов, 

Олена Пономарьова, Ганна Лукашук, Ігорь Рижков; 
 «Європейська політика в сфері зеленої економіки та інновацій», автори 
Орловська Ю.В., Чала В.С., Глущенко А.В.;                                               

«Європейські практики інвестування зеленого будівництва», автори 
Орловська Ю.В., Чала В.С., Глущенко А.В.; 



Надано дозвіу викладати лекції з варіативної (вибіркової) дисципліни "Митне 

та страхове забезпечення логістичної діяльності" (бакалаврський рівень) 
асистенту кафедри Фінансів, економіки та підприємництва Олесі Кірнос.  

 
З усіх розглянутих питань Вчена рада прийняла рішення. З першого ж 

засідання новий склад Вченої ради увійшов в режим конструктивної 
діяльності. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

засідання Вченої ради 24 січня 2023 р. 
 

Кворум э. Засідання Вченої ради правомірне 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
Гайдар А.М.: 

В зв’язку з переобранням голови Вченої ради на новий строк дії Вченої ради 
нам необхідно призначити головуючого на сьогоднішньому засіданні . Є  

пропозиція обрати головуючим проректора з наукової роботи Данішевського 
В.В. Хто за це, прошу голосувати. 

За, проти, утримались? -немає. Слово надається головуючому зборів 
Данішевському В.В. 

 
 

Вручення нагород архітекторам - ? 
 
 

1. Про зміни у складі Вченої ради. 
 

Відповідно до статті 36 Закона України «Про вищу освіту»,  положення 
про Вчену раду Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури НАКАЗОМ № 2 від 05 січня 2023р.  
 

Затверджено новий склад Вченої ради строком на 5 років, в який 
ввійшли (прізвища можна не зачитувати, за бажанням): 

 
За посадами ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-

наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний 
бухгалтер, керівник органів самоврядування та виборного органу 

первинної профспілкової організації Академії: 
 

Савицький Микола Васильович 

Данішевський Владислав Валентинович 

Євсєєва Галина Петрівна 

Бабенко Максим Михайлович 



Іванцов Сергій Вікторович 

Гайдар Анастасія Миколаївна  

Тютєрєв Ігор Анатолійович 

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна 

Петренко Анатолій Олегович 

Фісуненко Павло Анатолійович 

Махінько Микола Миколайович 

Нікітіна Галина Іванівна 

Дорофєєва Наталія Анатоліївна 

Дзюбан Олександр Васильович 

 

Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 
працівників та інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній 

основі (Підстава: протокол засідання Конференції трудового колективу 
академії № 1 від 05 січня 2023р.) 

 

Рабіч Олена Вікторівна 

Нагорна Олена Костянтинівна 

Нажа Павло Миколайович 

Соколов Ігор Анатолійович 

Титюк Анатолій Олександрович 

Ужеловський Андрій Валентинович 

Захаров Юрій Іванович 

Бєліков Анатолій Серафимович 

Конопляник Олександр Юліанович 

Ландо Євген Олександрович  

Голубченко Олександр Іванович 

Яковишина Тетяна Федорівна 

Кобзар Надія Іванівна 

Лиходій Олександр Сергійович 

Харлан Олександр Вікторович 

Харченко Катерина Сергіївна 

Невгомонний Григорій Ульянович 

Єгоров Євгеній Аркадійович 

Бордун Марина В’ячеславівна 

Волчук Володимир Миколайович   

Вечеров Валерій Тимофійович 

Орловська Юлія Валеріївна  

Сопільняк Артем Михайлович 

Поповиченко Ірина Валеріївна 

Куліченко Наталя Вікторівна 

Баранник Олена Юріївна 

Слободянюк Сергій Олександрович 



Сєдін Володимир Леонідович  

Кравчуновська Тетяна Сергіївна  

Адегов Олександр Валерійович 

Пономарьова Олена Анатоліївна 

Дегтярьова Юлія Володимирівна 

Коваль Олена Олександрівна 

Березюк Анатолій Миколайович 

Шпирько Микола Васильович 

Шиян Володимир Миколайович 

Білополий Віктор Васильович  

Соколова Катерина Володимирівна 

Бекетов Олександр Вадимович 

Морозова Євгенія Петрівна 

Мамчич Інна Петрівна 

Федін Владислав Андрійович 

Федіна Віолетта Геннадіївна 

Грузін Наталія В’ячеславівна 

Грабовський Ігор Сергійович 

Відавський Андрій Анатолійович 

Прокоф’єв Борис Васильович 

 
керівник органу студентського самоврядування Академії та виборні 

представники з числа студентів академії (Підстава: протокол лічильної 
комісії таємного голосування зборів Студентської ради № 85   від 28 

грудня 2022р.) 
 

Зінченко Аліна Ярославівна 

Даниленко Ігор Олегович 

Коновалова Валерія Григоріївна 

Фісун Ганна Олександрівна 

Автодійчук Єлизавета Владиславівна   

Омелич Олександра Юріївна 

Рунова Інна Володимирівна 

Дзюк Катерина Валеріївна 

Макаренко Роман Олександрович 

 

Загальна кількість – 70 осіб.(не є константою) 
 

Вітаю вперше обраних та всіх членів Вченої ради з затвердженням нового 
складу. 

 
3. Виборні справи (хочу нагадати, що претенденти на голосування за себе 

не голосують): 
 



-на посаду голови Вченої ради академії. 

Кандидатура – ректор Савицький Микола Савицький. 
 

-на звання доцента по кафедрі матеріалознавства та обробки матеріалів  
Кандидатура – Грузін Наталя В’ячеславівна. 

 
Для того, щоб провести таємне голосування нам необхідно обрати лічильну 

комісію у складі: 
 

-Сопільняк Артем Михайлович  
-Шиян Володимир Миколайович 

-Мамчич Інна Петрівна 
 
Хто за це, прошу голосувати: за? Проти? Утримались? -немає 

Прошу приступити до голосування 
 

 
1.Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу академії у 2022 році. 
Доповідач - завідувач навчально-наукового центру освітньої діяльності Нажа 

Павло Миколайович 
 

2.Підсумки зимової сесії та дипломування магістрів. 
Доповідач-декани факультетів / Начальник навчального відділу Грабовський 

Ігор Сергійович 
 
3.  Про іменні стипендії. 

Доповідач - проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Галина Петрівна. 
 

4.Про внутрішню систему забезпечення якості освіти в академії. 
Доповідач - проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Галина Петрівна. 

 
5.Затвердження плану роботи Вченої ради (план відправлено на корпоративні 

пошти членам ради) 
Доповідач – головуючий на засідання вченої ради Данішевський В.В. 

 
6. Положення про укладання та контроль за виконанням договорів з надання 

освітніх платних послуг у Придніпровській державній академії будівництва 
та архітектури. 

Доповідач - завідувач відділу освітніх платних послуг Любушкін Валерій 
Іванович. 
 

7. Про призначення гарантів освітніх програм спеціальностей за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським)  

рівнями вищої освіти 



Доповідач - проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Галина Петрівна. 

 
8. Про започаткування освітньої програми «3D-друк в будівництві та 

машинобудуванні» 
Доповідач - проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Галина Петрівна. 

 
РІЗНЕ: 

 
9.Про рекомендацію до друку підручника «Адаптація ЄС до змін клімату та 

стійкі урбоекосистеми», автор Яковишина Т.Ф. 
Доповідач - зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Яковишина Тетяна Федорівна 
 
10. Про рекомендацію до видання колективну монографію “Розробка методів 

підвищення ефективністі комп’ютерних систем моніторингу просторового 
положення об’єктів”.( Автори:Сергій Пономарьов, Олена Пономарьова, 

Ганна Лукашук, Ігорь Рижков) 
Доповідач - декан факультету інформаційних технологій та механічної 

інженерії Тютєрєва Ігор Анатолійович. 
 

11.Про рекомендацію до друку підручника «Європейська політика в сфері 
зеленої економіки та інновацій», автори Орловська Ю.В., Чала В.С., 

Глущенко А.В. 
Доповідач - зав. кафедри міжнародної економіки та публічного управління і 

адміністрування Орловська Юлія Валеріївна. 
 
12. Про рекомендацію до друку підручника «Європейські практики 

інвестування зеленого будівництва», автори Орловська Ю.В., Чала В.С., 
Глущенко А.В. 

Доповідач - зав. кафедри міжнародної економіки та публічного управління і 
адміністрування Орловська Юлія Валеріївна. 

 
13. Про надання дозволу викладати лекції з варіативної (вибіркової) 

дисципліни "Митне та страхове забезпечення логістичної діяльності" 
(бакалаврський рівень) асистенту кафедри Фінансів, економіки та 

підприємництва Кірнос Олесі Валеріївні. 
Доповідач - проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Галина Петрівна. 

 
Інформація щодо листа Лозенка Віктора 


