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ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В 2022 РОЦІ (ЗВІТ РЕКТОРА)

Добігає кінця 
перший місяць 
2023 року. Харак-
терна ознака січ-
ня – естафета 
звітів про роботу 
минулого 2022 року 

та розробка нових майбутніх напрямів академічної ді-
яльності. Ці питання піднімалися 25 січня на конфе-
ренції трудового колективу. Розпочав конференцію на-
чальник відділу кадрів Борис Прокоф’єв і оголосив її тему 
«Звіт ректора ПДАБА Миколи Савицького щодо виконання 
умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 
2022 рік». Далі Б. В. Прокоф’єв передав слово ведучому 
конференції доценту Олександру Бекетову. Під його ке-
рівництвом робота конференції була успішною, делегати 
уважно прослухали доповіді ректора Миколи Савицького 
і голови профспілкового комітету Олександра Дзюбана, 
після чого делегати отримали відповіді на свої запитання.  
Далі ведучий провів голосування делегатів, які в результаті 
прийняли звіти Миколи Савицького і Олександра Дзюбана 
одностайно.

Головні підсумки праці колекти-
ву були відображені у звіті ректора, 
професора Миколи Савицького, що 
відбувся на конференції трудового 
колективу. Великий за обсягом звіт 
висвітлив всі напрями діяльності 
вишу. Умовно великий за обсягом 
звіт можна композиційно поділити 

на кілька розділів. Перший розділ присвячений діяльності 
колективу ПДАБА, щодо забезпечення потреб оборони, 
відновлення і розвитку інфраструктури в умовах військо-
вої агресії російської федерації в Україні. Вся ця діяльність 
проходила в рамках Указу Президента України «Про вве-
дення воєнного стану в Україні» № 64/2022, затвердженого 
Законом України від 24.02.2022 року № 2102-1Х. 

Наказом ректора 25.02.2022 був створений Оператив-
ний штаб академії для вирішення невідкладних задач по-
треб оборони країни. Дружний і відповідальний колектив  
ПДАБА активно і щоденно здійснював різноманітні задачі 
волонтерської допомоги. Майже в той же день, 25 лютого 
2022 року, до нас звернулося командування оперативного 
командування «ххх» з проханням надати для виконання 

військових завдань без-
коштовну допомогу. І цю 
допомогу одразу було 
виділено. До неї входи-
ло: світлозахисний папір 
(300 кв. м), надана оргтех-
ніка (телефони, принтери, 
комп’ютер, папір – 350 пач.), три тепловізори, електрогене-
ратор, електрообігівачі (6 шт.), великоформатний телевізор 
для використання у наведенні безпілотних літальних апа-
ратів. Крім того, для вирішення військових задач академі-
єю виділявся автотранспорт з водіями, ремонтні матеріали 
і запчастини для автомобілів, паливо-мастильні матеріали. 

З цього дня допомога академії виконувалася у різних на-
прямах. Співробітники вишу збирали кошти на придбання 
ліків, медичного обладнання, інших медзасобів для пора-
нених у лікарні ім. І. Мечникова та Дніпровському шпита-
лі ЗСУ; працівники однієї з наукових лабораторій академії 
у короткий термін змогли удосконалити та переобладнати 
медичне обладнання для Центру травматології та ортопедії 
КП ДОКЛ ім. І. Мечникова. Окрім того в академії розробле-
ні проекти захисних споруд: мобільного блок-посту з 7 кла-
сом захисту для особового складу ЗСУ і Територіальної 
оборони, розроблено проект підземного укриття на четверо 
осіб, розроблено проект укриття для штабу однієї з частин 
Національної Гвардії України; в академії був організований 
швейний цех, де на волонтерських засадах співробітники 
академії і члени їх родин відшивають спідню білизну для 
поранених, які перебувають в КП ДОКЛ ім. І. Мечникова 
та Дніпровському шпиталі ЗСУ. Ще для шпиталю співро-
бітники академії організували і доставили спонсорську 
допомогу благодійників країн Європи ліками, а також до-
помагали працівникам шпиталю в організації харчування 
поранених воїнів.

Постійно співробітники академії надають всіляку допо-
могу переселенцям з різних міст країни, що мешкають у 
наших гуртожитках. 

Як свідчить звіт ректора, майже 12 напрямів різнопла-
нової допомоги у вирішенні потреб оборони країни роз-
робили і щодня втілюють у життя працівники академії. Ця 
робота продовжуєтеся і сьогодні. І вона отримала високу 
оцінку військових та громадських організацій. Наші акти-
вісти від них отримали численні Подяки. В одній із таких 
Подяк говориться: «М. Савицькому і Придніпровській дер-
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жавній академії будівництва та архітектури від імені ко-
мандування, особового складу та поранених українських 
воїнів, які відстоюють незалежність нашої батьківщини 
у війні з російською федерацією, велика Подяка за людя-
ність, порядність, активну громадську позицію та надану 
допомогу лікувальному закладу (військовому госпіталю 
м. Дніпро). Ця допомога є прикладом високої духовності, 
людської допомоги, розуміння у нелегкий для українського 
народу час» –за дорученням командування Олег Черненко, 
директор Музею боротьби за Україну.

Окрім важливого і відповідального розділу про потре-
би воєнного часу далі Микола Васильович свою розповідь 
про роботу академії присвятив наступним темам: осві-
та, наука, економіка, контроль за виконанням. 

Освітянська тема посідає головне місце в роботі 
академії. Загалом в академії здійснюється підготовка за 
82 освітньо-професійними та освітньо-науковими про-
грамами, з яких 34 програми – бакалаврського, 40 – ма-
гістерського, 8 – освітньо-наукового рівнів вищої освіти. 
65 програм успішно акредитовані (24 – бакалаврських, 
37 – магістерських, 4 – рівня PhD), 2 освітньо-професій-
них програми першого (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти акредитовані умовно. З 17 неакредитованих освітніх 
програм 9 (2 магістерські та 7 бакалаврських) започат-
ковані у 2021 році, та 2 (1 міждисциплінарна магістерсь-
ка та 1 бакалаврська) – в 2022 році. До всіх освітніх про-
грам, за яким здійснюється підготовка фахівців в академії, 
внесено зміни стосовно надання додаткових програмних 
компетентностей та результатів навчання, що спрямовані на 
подолання наслідків бойових дій та євроінтеграції України.

Починаючи з березня 2022 року в академії запровад-
жені 2 цикли лекцій: «Переможемо – відбудуємо» та «Не-
зламність української нації: історія та сьогодення». Лекції 
викладаються в онлайн форматі на платформі Microsoft 
Office 365 провідних викладачів академії для широкого за-
галу студентів, викладачів та співробітників закладу освіти.

В академії вперше в 2022 р. розроблено та затверджено 
нові освітні програми за спеціальностями: 023 «Образот-
ворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (за 
першим рівнем); 281 «Публічне управління та адміністру-
вання» (за другим рівнем); міждисциплінарна освітньо-на-
укова програма «Девелопмент нерухомості» за двома спе-
ціальностями – 075 «Маркетинг» та 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія».

Підготовлено до відкриття у 2023 р. дві нові освітні 
програми за спеціальностями: 032 «Історія та археологія», 
що спрямована на практичне здійснення національного і 
культурного відродження України в післявоєнний період та 
рішуче просувати світоглядні та гуманістичні напрями в ос-
вітньому, культурному (екскурсійному) просторі; 192 «Бу-

дівництво та цивільна інженерія» за другим рівнем вищої 
освіти – освітньо-професійна програма «BIM технології в 
будівництві та цивільній інженерії», що стане результатом 
реалізації Концепції впровадження технологій будівельно-
го інформаційного моделювання в Україні (затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 р. № 152-р.). 

Далі Микола Савицький також зосередив велику увагу 
на наукових пошуках та досягненнях дослідницької діяль-
ності. Тут розглядалися напрями роботи науковців академії, 
як за тематикою відновлення нашої країни, а також міжна-
родних зв’язків по втіленню сумісних розробок у сучасній 
будівельній галузі. До наукової роботи широко були залуче-
ні молоді вчені (аспіранти, а також студенти магістри та ба-
калаври). Наукові розробки наших співробітників отримали 
визнання і різноманітні сертифікати та дипломи. 

Продовжуючи свою доповідь, Микола Васильович зупи-
нився на питаннях розвитку економіки України і ПДАБА. 
Науковці і спеціалісти ПДАБА Міністерства освіти і науки 
України розробили «Пропозиції ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» для потреб 
оборони, відновлення і розвитку інфраструктури України» 
(Додаток А). В Україні розроблений урядовий План Віднов-
лення України. Він спрямований на прискорення стійкого 
економічного зростання. План включає 17 Національних 
Програм, п’ять з яких безпосередньо стосуються будівель-
ної галузі: Зміцнення оборони і безпеки; Відбудова чистого 
та захищеного середовища; Енергетична незалежність та 
Зелений Курс; Відновлення та модернізація житла та інфра-
структури регіонів; Відновлення та модернізація соціальної 
інфраструктури. Програма «Регенеративне індустріальне 
будівництво (відновлення зруйнованих) об’єктів соціальної 
інфраструктури України за технологіями рециклінгу і роз-
поділеної енергетики» (Додаток Б, автор М. Савицький).

Освітній процес в Академії в умовах воєнного стану 
відбувається у змішаному форматі. Онлайн навчання здійс-
нюється на єдиній платформі корпоративного хмарного 
середовища Microsoft Office 365. Офлайн навчання відбу-
ваються безпосередньо в укриттях. Наперекір війні була 
продовжена робота щодо покращення інтер’єру освітнього 
середовища. Так у переддень війни було урочисте відкрит-
тя шевченківського стінопису та святкування Міжнародно-
го Дня рідної мови. А під час війни з ініціативи студентів 
розписано Петриківським розписом укриття №1, оздобле-
но вестибюль біля вченої ради академії, завершено роботу 
щодо облаштування алеї світових та українських архітекто-
рів і художників. 

Звіт ректора Миколи Савицького свідчив про широко-
масштабну різнопланову діяльність нашого вишу і був при-
йнятий делегатами конференції одностайно.

Робота конференції була продовжена. Другим питан-
ням на повістці денній було «Про виконання колективно-
го договору за 2022 рік». Голова профкому, доцент Олек-
сандр Дзюбан і ректор Микола Савицький повідомили  

делегатів конференції про повне виконання колективного 
договору у 2022 році. 

З текстом звіту ректора можна ознайомитися на сайті 
академії у розділі «Громадські обговорення».
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У минулому році в житті академії 
відбулася знамена подія – вулицю Чер-
нишевського за рішенням міської ради 
перейменовано на ім’я нашого видатно-
го архітектора, засновника Дніпровської 
архітектурної школи, професора академії 
Олега Борисовича Петрова.

За доброю традицією одне із засі-
дань Вченої ради розпочалося не з роз-
гляду питань порядку денного, а з вру-
чення відзнак представникам академії і 
ряда організацій та установ за актив-
ну громадську та професійну позицію 
щодо увічнення пам’яті Архітектора 
Олега Петрова. Ректор ПДАБА Ми-
кола Савицький щиро подякував за 
шанобливе ставлення до пам’яті та за-

слуг Олега Петрова і вручив присутнім 
пам’ятні Подяки і Дипломи за значний 
внесок у розвиток Придніпровської дер-
жавної академії будівництва та архітек-
тури: О. П. Чижевському – президенту 
НСАУ; В. М. Гусакову – віце-президен-
ту НСАУ; С. Г. Буравченку – віце-прези-

денту НСАУ; Д. В. Волику – головному 
архітектору міста Дніпро; М. Ю. Алі-
пову – голові ДООНСАУ; О. М. Бедри-
ку – архітектору, члену НСАУ; І. Г. Пі-
дорвану – архітектору, члену НСАУ; 
В. М. Зражевському – голові Правління 
ГО «Асоціація випускників і друзів ПДА-
БА»; Г. А. Гельферу – депутату Дніпров-
ської міської ради; С. Б. Ревському – 
професору кафедри основ архітектури 

ПДАБА; І. А. Швець – заступниці дека-
на архітектурного факультету ПДАБА; 
С. І. Подолинному – старшому викла-
дачу архітектурного факультету ПДАБА.

З ім’ям нашого славетного земляка 
та іменами його учнів, випускників ака-
демії пов’язані красиві, з додержанням 

всіх ознак відповідного архітектурного 
стилю будівлі у нашому рідному місті. А 
ми, співробітники вишу, щоденно з вели-
кою вдячністю згадуємо Олега Борисо-
вича, працюючи в зручних навчальних 
корпусах академії, а студентам будівель-
ної академії добре живеться у комплексі  
гуртожитків, створених нашим ша-
новним професором Олегом Борисови-
чем Петровим.

Д О В ГО ОЧ І К У ВА Н А   З Н А М Е Н Н А   П ОД І Я

У напруженні складні часи особли-
во радісно отримати добру звістку від 
давніх друзів, отримати безліч позитив-
них емоцій з ними. Саме такою теплою, 
зворушливою, з проникливою гаьмою 
різнобарвних почуттів була січнева зу-
стріч співробітників академії у Науко-
во-технічній бібліотеці з представника-
ми Дніпровською обласною організації 
Національної Спілки письменників Укра-
їни Фіделем Сухоносом і журналісткою 
Людмилою Громовик. Гості завітали до 
науковців з відповідальним завданням. 
Редактор журналу «Бористен» Фідель 
Сухоніс приніс посилку, яку він розкрив 
у залі бібліотеки, Це було послання США 
від Одарки та Ярослава Горбачевських 
і їхнього сина Андрія. Саме він переслав 
у редакцію журнала «Бористен» незви-
чайну посилку з книгами, що друкували-
ся в Америці у різні роки та різними ви-

даннями, а ще і в різних країнах Західної 
Європи, Америки та Канади.

Одарка та Ярослав Горбачевські – ак-
тивні діячі української діаспори в Амери-
ці, ніколи не полишали духовних зв’яз-
ків зі своєю Батьківщиною. З великою 
любов’ю та художнім смаком протягом 
десятиліть збирали домашню бібліотеку, 
де були численні видання української лі-
тератури. На жаль, сьогодні їх вже нема 
з нами. Але син Андрій, продовжуючи 
їхнє захоплення, надіслав посилку до 

Спілки письменників України з рари-
тетними виданнями творів Т. Шевченка, 
П. Куліша, а також унікальними збірками 
творів А. Свидницького, І. Микитенка, 
М. Рильського, М. Черемшини, Л. Мар-
товича, А. Тесленка, Ю. Федьковича.

Особливої уваги заслуговують не-
повторні видання маленького формату 
віршів Шевченка у сканах його рукопи-
сів, «Заповіт» мовами світу, а ще збірка 
«Січовий співаник». Ці видання, як від-
мітила Світлана Довженко (провідний 
фахівець наукової бібліотеки ПДАБА), 
могли б прикрасити відділ рідкої книги 
будь-якої державної бібліотеки.

До подарунків із закордону приєдна-
лась дніпровська журналістка Людмила 
Громовик. Завдяки їй фонди бібліотеки 
поповнилися циклом книжок української 
класики, що були видані в нашій країні у 
різні часи.

ДОБРІ  ПОДАРУНКИ  НАМ  У  РАДІСТЬ

Проректор з навчально-виховної ро-
боти Галина Євсєєва щиро подякувала 
гостей за чудові дарунки, які будуть при-
носити не тільки радість спілкування з 
високою літературою, а в першу чергу 
дозволять нашим студентам розширюва-
ти свої горизонти української культури і 
на зразках історичних подій продовжува-

ти духовні традиції своїх співвітчизни-
ків. Думку Галини Петрівни підтримали  
численні викладачі і студенти академії. 
У своїх виступах вони висловили дум-
ку, що протягом десятиліть українці, де 
б вони не були, накопичували, розвива-
ли свою духовність, людяність та красу, 
що робило і сьогодні робить нас нез-

ламними, стійкими та мужніми. Саме 
про це розповідають нам славетні ви-
дання наших авторів та американських 
українців, що надіслали нам їхні твори.  
За це їм низький уклін і шана, а нашим 
гостям, дніпровським авторам, побажан-
ня нових творчих успіхів на письмен-
ницькій ниві. 
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В І Т А Є М О  Н А Ш И Х  Ю В І Л Я Р І В !

Все свідоме життя наших січневих ювілярів:  Юлії  Орловської,  Руслана Папірника, 
Олени Гички, Євгена Макаренка пов’язане з ДІБІ – ПДАБА. Тут вони в процесі  щоденної 
плідної праці стали справжніми професіоналами, відмінними ерудованими фахівцями. 
Їхній багатоплановий досвід дозволяє робити кожну зустріч-спілкування зі  студентами 
надзвичайно корисною і  цікавою, а ще взаємозбагачувальною. Бажаємо всім нашим ювілярам 
терпіння, здоров’я,  нових знахідок та щирої любові близьких і  рідних!

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

Завідувачка 
музеєм історії 

ПДАБА
Олена Володимирівна

Гичка 

Старший викладач 
кафедри Фізичного 
виховання і спорту

Євген Євгенійович
Макаренко

Тетяна Костянтинівна Попова та Віктор Харлан-
пійович Солобко багато років жили у місті Маріуполі. 
Мешкали в різних районах і нічого не знали один про од-
ного. На жаль, під час війни їхні домівки було порушено 
і вони стали переселенцями. Свій прихисток знайшли у 
Дніпрі. Але й тут вони проживали у різних місцях. Але 
доля, мабуть, була дуже прихильна до цих людей і привела 
їх до ресторану «Перемога», який працює у гуртожитку  
ПДАБА. Тут їх смачно годують, а ще дарують чудові 
зустрічі. Саме тут Тетяна і Віктор не тільки познайоми-

лися, але через деякий час спілкування зрозуміли, що 
стали необхідні один одному, що мають багато спільного 
та повинні бути разом. Тут їхня повість продовжувала-
ся у гуртожитку № 9 нашої академії. Нову родину тепло 
прийняли співробітники АГЧ вишу. Комендант Світла-
на Василівна Кишинець допомогла новоселам зручно 
влаштуватися. Тепер у житті Тетяни і Віктора почався 
новий життєвий етап. Хочеться їм побажати здійснення 
всіх спільних планів, здоров’я та щастя. 

Інформацію підготувала Тетяна Шпаковська

СЮЖЕТ ДЛЯ НЕВЕЛИКОГО ОПОВІДАННЯ

К.т.н., заступник директора 
з навчально-методичної 

роботи ННІІОТ
Руслан Богданович

Папірник

Д.е.н., професорка, 
завідувачка кафедри 

МЕтаПУА 
Юлія Валеріївна 

Орловська

Дорогі колеги! Вітаємо вас з китайським Новим роком, який наступив 22 січ-
ня! 2023 рік проходитиме під символом Чорного Водяного Кролика. І як ствер-
джують астрологи, його особливість – у творчій натурі. Для нас всіх, хто пра-
цює в будівельній академії, слова «творчість», «талант» близькі та необхідні. 
Кожний так чи інакше користується цими поняттями у своїй роботі. Щоб за-
лучити талант, потрібно знати, що саме любить символ Нового року, а також, 
які його щасливі місяці, дати й кольори. Улюбленим кольором Водяного Кролика 
є ліловий, і тому він є головним кольором року. А притягатимуть талант всі 

числа, які в своєму складі мають цифри 3, 4, 6. Щоб справи йшли вгору, починати їх краще в 1, 4, 8 і 
11 місяці. Кролик – це символ достатку, щастя, довгого радісного життя. 

Символами року є також стихія вода і чорний колір. Вода – це рухливість і водночас м’яка сила. 
Тому ми весь 2023 рік конфлікти будемо вирішувати за допомогою переконання, а численні суперечки 
зведемо нанівець. Чорний колір символізує силу і завзятість. 

Прийміть наші щирі вітання! Нехай зайчик на своїх м’яких лапках принесе нам Перемогу,  
а Перемога поверне гарний настрій, радість, сміх, тепло домашнього вогнища і щастя! А ще здійс-
нення найпотаємніших бажань!       Редакція газети

ВІТАЄМО З НОВИМ РОКОМ – РОКОМ ЧОРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА!


