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ГАЗЕТА  ПРИДНІПРОВСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АКАДЕМІЇ  БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

МОЛОДИЙ 
БУД І ВЕЛЬНИК

Т р а д и ц і й н а 
конференція-звіт про 
виконання колектив-
ного договору в 2015 
році відбулась у пер-
ший місяць нового 
року (12.01.2016). З 
доповідями виступи-
ли В. І. Большакова, 
Л. А. Чередніченко. 
Пропозиції змін у 
договорі на 2016 рік 
внесли головний бух-

галтер С. І. Овчаренко та начальник відділу кадрів 
Б. В. Прокоф’єв. 

В своем докладе ректор В. И. Большаков отме-
тил, что деятельность академии ведется по не-
скольким направлениям. А именно: 

Учебно-методическая работа. В рамках реа-
лизации положений нового Закона о высшем об-
разовании в 2015 году выполнен большой объем 
организационной и методической работы. Прежде 
всего, осуществлен переход на аудиторную на-
грузку преподавателей на уровне 600 часов, для 
чего были переработаны учебные планы всех спе-
циальностей всех уровней подготовки. 

Мы начали создавать собственную нормативную 
базу – были утверждены несколько основных ака-
демических положений – «Об организации учеб-
ного процесса», «О составлении учебных планов», 
«Об итоговой аттестации студентов» и другие. 

В прошедшем году мы успешно прошли оче-
редную аккредитацию специальностей «Земле-
устройство и кадастр» и «Управление проекта-
ми». Открыта магистратура по специальности 
«Финансы». Выполнен ряд организационных ме-
роприятий по переходу на новый классификатор 
специальностей.

Компьютеризация учебного процесса. По со-
стоянию на 01.10.2014 г. на бухгалтерском учете 
академии числится 1140 компьютеров. Из них за-
действованы в учебном процессе – 436. Они раз-
мещены в 25 учебных компьютерных классах.

Научно-педагогические кадры. Общее коли-
чество ППС на 1 декабря 2015 составляет 586 
человек: докторов наук, профессоров 77 чел.; 
кандидатов наук, доцентов 270 чел. На услови-
ях заключенного контракта работает – 423 чел. 
В академии 28 кафедр возглавляют заведующие, 
которые имеют научную степень доктор наук или 
профессор, 12 кафедр возглавляют кандидаты 
наук, доценты.

Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров через аспирантуру и докторантуру явля-
ется одним из основных источников постоянно-
го пополнения и обновления интеллектуального 
и профессорско-преподавательского потенциала 
академии. За отчетный период сотрудниками ака-
демии была защищена одна докторская диссер-
тация: соискателем – В. Н. Волчуком (научный 
консультант – В. И. Большаков). На сегодняш-
ний день в докторантуре обучается 2 человека                                            
А. В. Бекетов и Т. М. Павленко В 2015 году за-
кончили докторантуру Е. И. Заяц, В. И. Сухомлин 
и О. В. Узлов, двое из которых пополнили про-
фессорско-преподавательский состав академии. 
Аспирантура ведётся по 20 специальностям. Сей-
час в аспирантуре обучается 45 чел. За отчетный 
период аспирантами и соискателями защищено 25 
кандидатских диссертаций.

Научная деятельность. В академии успешно 
функционируют 11 научных школ по основным 
научным направлениям фундаментальных и при-
кладных исследований. Тематика научных иссле-
дований определяется бюджетной программой 
фундаментальных исследований и прикладных 
разработок, кафедральными тематическими пла-
нами. В области финансирования госбюджетных 

научно-исследовательских работ наблюдается 
повышение. Так в 2014 г. – 1798,96 тыс. грн., а в 
2015 – 1953,1 тыс. грн. С целью расширения тема-
тики сотрудничества с учеными вузов, академиче-
ских институтов, предприятий и организаций за-
ключены и в настоящее время действуют более 30 
договоров о научно-техническом сотрудничестве. 
Следует отметить активное участие специалистов 
академии в разработке различных нормативных 
документов: ДСТУ, технических условий, техно-
логических регламентов и инструкций. Осущест-
вляется деятельность ученых академии в инно-
вационной и издательской деятельности. Так, на 
протяжении отчетного периода было подано 28 
заявок на изобретения и полезные модели, полу-
чено 45 патентов Украины.

Результаты научных исследований нашли свое 
отражение в ряде научных публикаций: моногра-
фии – 10; учебники – 5; учебные пособия – 10; 
статьи в отечественных и зарубежных изданиях 
(около 1150 научных публикаций).

Систематически издаются 6 тематических сбор-
ников научных трудов и научных журналов. Уче-
ные кафедр: МОМ, ЖБК, БЖД, оснований и фун-
даментов получили «Большую серебряную медаль 
Академии строительства Украины». «Большая се-
ребряная медаль Академии строительства Украи-
ны» вручена коллективу ПГАСА за достигнутые 
успехи во всех видах ее деятельности. Ученые ка-
федр: учета, экономики и управления персоналом 
предприятия; архитектуры; организации и управ-
ления производством; оснований и фундаментов 
– получили «Премию Академии строительства 
Украины имени академика М. С. Будникова». Око-
ло 1500 студентов активно сотрудничали с учены-
ми академии по всем видам научной деятельно-
сти. 

Международная деятельность. С точки зрения 
интеграции академии в образовательное и произ-
водственное Европейское пространство были за-
ключены новые договоры о научно-техническом 
сотрудничестве: с Технологическим институтом 
Афин (Греция); Политехническим институтом       
г. Гварда (Португалия).

Продолжается работа по реализации проекта по 
программе ТЕМПУС «Устойчивое развитие горо-
да без утери архитектурной идентичности и на ос-
нове эко-гуманистического подхода и передовых 
технологий», созданный в сотрудничестве с 5 за-
рубежными (Милан. Кембридж. Сарагоса, Лион. 
Афины) и 5 украинскими (Харьков, Днепропе-
тровск, Киев, Одесса. Львов) высшими учебными 
заведениями.

Произведен набор и организована пилотная 
группа из молодых преподавателей, аспирантов 
и магистров архитектурного факультета, кото-
рые на протяжении учебного года обучались по 
дистанционной форме в соответствии с учебной 
программой, разработанной в рамках проекта 
SEHUD. Все участники получили соответствую-
щие сертификаты, подписанные профессорами из 
университетов Кембриджа, Сарагосы, Гварды и 
Варны.

Проект «Региональное устойчивое развитие ре-
гионов на основе эко-гуманистического синер-
гетического взаимодействия» представляет со-
бой работу над созданием новой магистерской 
мультидисциплинарной программы и написание 
учебных пособий для магистров, аспирантов ин-
женерных специальностей, а также студентов,           
обучающихся беспрерывно на протяжении жизни.

Самыми главными событиями года в развитии 
этого проекта было написание учебников ведущи-
ми профессорами академии: проф. Г. Г. Шматко-
вым, проф. В. В. Воробьевым, доц. В. О. Петрен-
ко. 

В нашей академии в 2014 – 15 учебном году              
обучалось 128 иностранных студента из 24 стран 
мира. В 2015 году академия подготовила выпуск-

ников-иностранцев: 25 бакалавров; 6 специа-
листов; 13 магистров; 4 иностранца получили 
свидетельства об окончании подготовительного 
отделения.

По состоянию на ноябрь 2015 г. в зарубежных 
вузах Франции, Германии, Австрии, Швеции, Ве-
ликобритании, Румынии обучались 53 магистра и 
аспиранта из академии.

Проведены лингвистические стажировки во 
французских семьях по линии федерации обме-
нов Франция-Украина (FEFU) – 24 студента; орга-
низация стажировки «Введение в специальность» 
для студентов- 1 преподаватель и 7 студентов; ор-
ганизация летних производственных практик по 
кафедре технологии строительного производства 
для студентов после 3-го курса, из них: для сту-
дентов-украинцев – 5 студентов во Франции по 
линии FEFU; для студентов-иностранцев – 13 сту-
дентов в Мали, Марокко, Нигерии; организация 
профессиональных стажировок для студентов 1, 2 
и 4 курсов – 25 студентов.

30 преподавателей прошли научные стажировки 
за рубежом в университетах Германии, Франции, 
Великобритании, Румынии, Польши. Благодаря 
финансированию со стороны Всемирного агент-
ства франкофонии (AUF), 7 преподавателей ака-
демии прошли научные стажировки в универси-
тетах Румынии.

Финансово-экономическая деятельность ака-
демии. За 11 месяцев 2015 года по состоянию на 
01.12.2015 года израсходовано средств из госу-
дарственного бюджета на сумму 68,3 млн. грн., из 
них на: заработную плату с начислениями – 44,2 
млн. грн. (64,7%); оплату коммунальных услуг – 
4,2 млн. грн. (6,2%); стипендию, социальное обе-
спечение детей-сирот – 19,9 млн. грн. (29,1%).

Источниками получения средств, необходимых 
для выполнения академией своих основных функ-
ций, является получение доходов от оказания ус-
луг платного обучения, выполнения научно-иссле-
довательских работ, сдачи в аренду помещений, 
услуг спорткомплекса и другой хозяйственной де-
ятельности. По состоянию на 1 декабря 2015 года 
за период с января по ноябрь 2015 года включи-
тельно за предоставление платных услуг на счета 
академии поступило 36,6 млн. грн.

Выплата заработной платы осуществляется 1 и 
15, а стипендии – 20 числа каждого месяца. За-
долженности по выплате заработной платы и сти-
пендии на отчетную дату нет.

Существенные расходы в смете академии                 
предусмотрены на социальное обеспечение сту-
дентов, аспирантов и докторантов. Это и стипен-
дия, и индексация стипендии, и материальное по-
ощрение. За 11 месяцев 2015 года расходы по этим 
выплатам составили 18,8 млн. грн. В академии 
обучается 32 человека из категории детей-сирот 
и детей, приравненных к ним, которые находятся 
на полном государственном обеспечении и полу-
чают все социальные выплаты, предусмотренные             
законодательством. На их содержание Министер-
ством образования и науки Украины на 2015 год 
выделены ассигнования в размере 1,2 млн. грн.

Одной из важнейших статей затрат академии яв-
ляется оплата коммунальных услуг. В 2015 году 
сохранилась негативная тенденция к росту тари-
фов на коммунальные услуги и энергоносители. 
Финансирование этих затрат за счет госбюджета 
является недостаточным, и академия вынужде-
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на рассчитываться собственными средствами. 
За анализируемый период расходы академии на 
оплату коммунальных услуг составили за счет 
бюджетных средств 4,7 млн. грн., за счет соб-
ственных средств – 4,6 млн. грн. До конца 2015 
года еще планируется оплатить 4,2 млн. грн. из 
государственного бюджета и около 1 млн. грн. из 
специального фонда академии.

Административно-хозяйственная работа 
велась под руководством проректора по АХЧ                    
Е. Е. Макаренко по нескольким направлениям. 
Подготовка к отопительному сезону 2015 – 2016 
года. Обслуживание электрических подстанций, 
план 40 тыс. грн. Выполнено полностью. Всего 
на поддержание саноборудования и подготовку к 
отопительному сезону академия оплатила 140 000 
грн. 

В подготовке к 85-ти летию ПГАСА спроектиро-
вано и реализовано дизайнерское решение входа 
в учебный корпус со двора. Выполнены ремонты 
лестничных маршей, ступеней на центральном 
фасаде и фасадах со стороны ул. Чернышевского 
и Жуковского, косметический ремонт Актового 
зала, пандуса, центральных коридоров, связую-
щих учебные корпуса, а также учебных аудито-
рий. 

При подготовке аудиторного фонда к 2015 – 2016 
учебному году выполнен выборочный ремонт 

кровли. 
Учитывая современную ситуацию, подготов-

ка аудиторного фонда проводилась силами РСУ             
(В. В. Крошка) из материалов кафедр. Кафедры 
учета экономики и управления персоналом произ-
водства (Н. И. Верхоглядова); архитектуры (Ю. И. 
Захаров); металлических, деревянных и пластмас-
совых конструкций (Е. А. Егоров); материалове-
дения и обработки материалов (В. И. Большаков); 
иностранных языков (Н. И. Шашкина) взяли на 
себя финансовую нагрузку при подготовке к ново-
му учебному году, за что им большое спасибо. 

Значительная работа по ремонту общежитий 
была проведена содружеством АХЧ совместно со 
студенческими органами самоуправления началь-
ник ЖЭУ Е. В. Таранина, В. В. Крошка, В. В. Ри-
зун и коменданты общежитий. 

За время прохождения практики студенты выпол-
нили подготовительные и не требующие высокой 
квалификации работы в 19 подразделениях АХЧ и 
11 других подразделениях. 492 студента отработа-
ли на объектах академии в общей сложности 5725 
человеко дней. Значительно помогли студенты, 
направленные для прохождения практики в АХЧ. 
Студенты за время практики 2015 выполнили ра-
бот более чем на 0,5 млн. грн. 

Спасибо деканам, организовавших прохожде-
ние плановой практики и по индивидуально-

му графику: факультет ПГС (И. А. Соколов) 230 
студентов; строительный факультет (А. И. Бело-
конь) 25 студентов; архитектурный факультет (А. 
В. Челноков) 56 студентов; факультет ИЕ и БЖД                                
(В. О. Петренко) 32 студента; механический фа-
культет (В. Г. Заренбин) 57 студентов. 

Спортивно массовая работа. За отчетный пе-
риод в академии проходили соревнования, по 
различным видам спорта, на первенство групп, 
факультетов, общежитий. Также была проведена 
спартакиада академии среди студентов и работ-
ников ПГАСА по 8 видам спорта: армспорту, бад-
минтону, волейболу, плаванию, настольному тен-
нису, футболу, пауэрлифтингу, легкой атлетики. 
Общекомандное первенство завоевали студенты 
факультета ПГС.

Во всех спортивно-массовых соревнованиях 
участвовало около 1500 студентов и преподавате-
лей ПГАСА. На общественных началах работают 
группы здоровья: волейбола; футбола; бадминто-
на; атлетической гимнастики; плавания.

Основные достижения для коллектива акаде-
мии, были: 1 место на Чемпионате мира, Европы 
и Универсиады по гиревому спорту – С. Кожуш-
ко (Венгрия), Чемпион мира по фехтованию – 
Б. Никишин (Россия), международный турнир по 
мини-футболу среди девушек 1 место (Польша, 
Германия).

Наш Коллективный договор распространяется на 
1 366 человек, из них 513 преподавателей. В основ-
ном по всем направлениям договор выполняется. 
За истекший период совместно с администраци-
ей были разработаны новые правила внутреннего 
трудового распорядка академии, где четко указаны 
начало и окончание рабочего дня, перерывы, про-
должительность рабочей недели и другие аспекты. 
К сожалению, хотя все сотрудники должны были 
ознакомиться с ними, по-прежнему имеют место 
опоздания, ранний уход, срывы занятий. Об этом 
мы говорим на каждом собрании.
Теперь о делах текущих.

Согласно п. 6.1.7. Коллективного договора заработная плата выплачивалась 
регулярно, без задержек, а иногда на 1 – 2 дня ранее указанных сроков. То 
же касается и стипендий. Согласно Постановлений Кабинета министров за-
работная плата в истекшем году повысилась дважды, соответственно измени-
лась и тарифная сетка. С 01.09.2015 г. – составляла 1012 грн., 1 тариф. разряд 
– 1378 грн. С 01.12.2015 г. – заработная плата бюджетникам увеличилась на 
10%, 1-й разряд составляет – 1378 грн. Социальная стипендия – 795,70 грн. 
Дети-сироты – 1760 грн. При каждой выплате заработной платы выдается 
расчетный листок с расшифровкой всех выплат и удержаний.

По-прежнему должное внимании уделяется вопросам охраны труда. Прово-
дится обучение по БЖД, аттестация РМ. За истекший год аттестовано 13 РМ. 
Для лиц, работающих во вредных условиях, предусмотрена выдача молока 
(93 человека). Прошли медосмотр 58 человек. Зарегистрировано бытовых 
травм – 7. В апреле месяце был поведен смотр-конкурс на лучшее подразде-
ление по охране труда. Победителем стала лаборатория кафедры МК (заведу-
ющий, проф. Е. А. Егоров). Здоровье наших сотрудников во многом зависит 
от того, как они отдыхают. Некоторые наши члены профсоюза, в нарушение 
всех законов, вообще не нуждаются в отпуске и задолженность за неисполь-
зованный отпуск по академии составляет 14 292 дня. Вдумайтесь только в эту 
цифру. У нас есть отдельные сотрудники, которые не были в отпуске более 
трех лет. Я понимаю, приемная комиссия, практика, но понемногу в течение 
года надо использовать. Социальный отпуск получили 22 человека.

Всегда одним из важнейших вопросов было и есть – оздоровление. Всем 
известно, что с января 2014 года Фонд социального страхования прекратил 

финансирование и выдачу санаторно-курортных путевок, детских путевок в 
оздоровительные лагеря, новогодние подарки. 

В связи с этим, мы вынуждены были проводить оздоровление только за счет 
профсоюзного бюджета. Были приобретены: санаторные путевки в Новомо-
сковск – 10 штук на сумму 47 340 грн.; в Приморск на базу отдыха с 50% 
оплатой взрослые 109 путевок /355 800 грн., детские 15 путевок / 21 600 грн. 
тоже 50% оплатой; в детские оздоровительные лагеря – 23 путевки на 37 200 
грн. Уже сейчас мы ведем переговоры о заключении договоров на приобрете-
ние санаторных путевок в Новомосковск и на базу отдыха в Приморск. И хотя 
стоимость путевок увеличилась, мы планируем закупить путевок не меньше, 
чем в прошлом году.

На культмассовую работу и спортивно-массовую потратили 45 000 грн., 
включая приобретение новогодних подарков для детей сотрудников и студен-
тов, всего 600 подарков – только для членов профсоюза, поэтому пусть не 
обижаются те, кто вышел из профсоюза и чьи дети подарков не получат. При-
ятная новость для студентов. Благодаря требованиям профсоюза, благодаря 
тому, что мы собрали около 20 000 подписей в поддержку работы студенче-
ских профилакториев, обещают с февраля месяца 2016 г. частично профинан-
сировать работу профилактория и студенты смогут оздоравливаться. Мате-
риальную помощь получили более 100 человек на общую сумму 62 800 грн. 

Ко Дню Святого Николая профком совместно с экономическим и архитек-
турным факультетами организовали Ярмарку продажи. На все заработанные 
деньги были приобретены вещи, канцтовары, медикаменты, книги, спортин-
вентарь для детского дома в Котовке. Совместно с Советом ветеранов были 
проведены встречи ко Дню защитника отечества и Дня победы. Профком ве-
дет учет больничных листов. За истекший год больничные листы получили 
236 человек, потеряно 4 023 рабочих дня. В основном, болезни носят общий 
характер – ОРВИ, ОРЗ, ЖКТ и др. К Новому году профком закупил подар-
ки для детей сотрудников и студентов, детям-сиротам подшефного детского 
дома на сумму 15 000 грн. По-прежнему оказывали помощь раненым в АТО 
и нашим членам профсоюза, кто нуждался, на общую сумму 65 000 грн. В 
апреле провели Студенческую весну, как всегда, наши студенты были одними 
из лучших.

Начался новый год – год красной обезьяны и, если верить предсказателям, 
нас ожидает год многообразия, успехов. В этот год надо действовать реши-
тельно, так как девиз года «Сейчас или никогда». Будем надеяться, что для 
нас это год будет годом решительных перемен в лучшую сторону.

Выступление председателя профкома Л. А. Чередниченко

Доповідає голова профкому 
Л. А. Чередніченко

Вчена рада працює
Одним з головних 

напрямів діяльності 
нашої академії був і 
залишається напрям 
підготовки науково-
педагогічних кадрів. У 
новому 2016 році кіль-
ка питань цього на-
пряму було розглянуто 
на засіданнях Вченої 
ради. 

Зокрема зав. відді-
лом аспірантури та 
докторантури, проф.                      

С. А. Щербак проінформував членів Вченої ради 
про роботу відділу у 2015 році. Заслухавши та 
обговоривши інформацію С. А. Щербака, Вчена 
рада академії відзначила, що у звітному році: ви-
конано план прийому до аспірантури: зараховано 
11 осіб (2 з них зараховані на контрактній основі 
та 1 іноземець). Подано заяв – 19. Прийом прой-
шов відповідно до «Положення про підготовку 
науково-педагогічних кадрів»; виконано план 
прийому до докторантури: зараховано 1 особу; 

звітний період викладачами академії захищена 1 
докторська дисертація; аспірантами та здобува-
чами захищено 26 кандидатських дисертацій; за-
тверджено ДАК МОН України 20 кандидатських 
дисертацій і 1 докторську.

Виходячи з вищевказаного, Вчена рада постано-
вила: підсумки прийому до аспірантури і докто-
рантури, результати підготовки науково-педаго-
гічних кадрів у 2015 році в цілому схвалити.

Підготовка майбутніх кадрів відбувається не 
тільки у відділі аспірантури та докторантури, 
а починається зі студентської лави. Тоді, коли 
студенти ПДАБА беруть активну участь разом 
зі своїми керівниками-педагогами у різноплано-
вій науково-дослідній роботі. Цій темі була при-
свячена доповідь проректора з наукової роботи, 
проф. М. В. Савицького на черговому січневому 
засіданні Вченої ради. Микола Васильович до-
кладно зупинився на участі студентів академії 
у всіх традиційних наукових заходах: 18 олім-
піадах; 17 конкурсах та 25 конференціях. Окрім 
участі в олімпіадах, конкурсах та конференціях 
студенти академії брали участь у інформаційно-
видавничій і винахідницькій діяльностях. Кіль-

кість студентських публікацій у співавторстві або 
самостійно за минулий навчальний рік склало 
276 наукових праць. А також 19 студентів разом 
з керівниками вели активну винахідницьку робо-
ту. Серед них: за участю 5 студентів отримано 6 
патентів на кафедрах: технологія будівельного ви-
робництва (завідувач – д. т. н., проф. А. М. Бере-
зюк) – студенти С. Зайцев, Т. Мялик, В. Ігнатенко,                                         
О. Одинець; будівельні і дорожні машини (заві-
дувач – д. т. н., проф. Л. А. Хмара) – ст. О. Олій-
ник; за участю 3 студентів представлено 6 заявок 
на кафедрі будівельних і дорожніх машин (завід-
увач – д. т. н., проф. Л. А. Хмара) – ст. О. Олійник,                                                                                                   
Є. Погоржельський, К. Нещерет; у держбюджет-
ній діяльності взяли участь 12 студентів на ка-
федрах: матеріалознавство та обробка матеріалів 
(завідувач – д. т. н., проф. В. І. Большаков) – ст. 
О. Маяковська, Т. Чуян, О. Вороніна, Т. Кузьмен-
ко, І. Берло, Т. Бєлоус, В. Кареліна, Р. Щудро,                              
А. Рязанов; технологія будівельних конструкцій, 
виробів та матеріалів (завідуючий – д. т. н., проф. 
М. В. Шпирько) – ст. К. Вашенко; І. Растворов,               
С. Лопушена; у госпдоговірних роботах при-
ймали участь 5 студентів на кафедрах: опален-

Виступає С. А. Щербак
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ня, вентиляції та 
якості повітряного 
середовища (зав. 
каф. – д. т. н., проф.                                     
С. З. Поліщук) – ст. 
Є. Коваленко, І. Ба-
личев, Ю. Острягі-
на; основи і фунда-
менти  (зав. каф. – д. 
т. н., проф. В. Л. Сє-
дін) – ст. В. Зварич; 
архітектурне про-
ектування та дизайн 
(зав. каф. – к. т. н., 

доц. Г. У. Невгамонний) – ст. М. Вербицька.
Заслухавши доповідь проф. М. В. Савицького 

Вчена рада академії визнала роботу задовільною 
та розробила кілька рекомендацій, щодо подаль-

шої науково-педагогічної діяльності. 
Ще одним питанням розгляду Вченої ради було 

затвердження іменних студентських стипендій. 
Вчена рада постановила: призначити випла-
ту іменних стипендій студентам-відмінникам                   
навчання, що беруть активну участь у громад-
ській та науковій роботі у весняному семестрі 
2015 – 2016 навчального року:

Стипендії Президента України: А. В. Головко 
(МЕН-12).

Стипендії Ради академії: І. Г. Ротченковій (ОА-
12); С. В. Дрожак (ОА-12); А. В. Ганжі (МЕН-12); 
К. Б. Жадан (АУТП-13); В. М. Малому (АГ-12);  
Я. Ю. Колоті (ПМ-13); А. С. Плахтиря (ЗУК-14); 
М. В. Чуб-Швець (ОП-14); А. С. Жуковій (АДА-
14); Д. О. Макогоновій (ПЦБбф-14); Л. Р. Криві 
(КН-12); Д. В. Сенчишак (ПЦБ-13-1); А. Г. Фили-
моновій (ПЦБ-15-2с); Д. О. Косячевському (ПЦБ-

15м); О. Г. Лісовій (ПЦБ-15м).
Іменні стипендії: ім. Ветрова П. К. – К. М. Го-

ловянко (МЕН-12); ім. Дьогтева Г.М. – Є. О. Ба-
бенко (ПМ-13); Заслуженого архітектора Украї-
ни ім. Петрова О.Б.: В. В. Родіній (АРХ-13-4п);                    
Я. В. Куликовій (АРХ-13-4п); А. І. Рижковій (АРХ-
14-4п); ім. Кащенко B.C. – Ю. В. Терно (АРХ-14-
4п); ім. Рускевича M.JI. – К. А. Ковтун (ПЦБ-13-
2); ім. Коренева Б. Г. – Д. А. Маркову (ПЦБ-12-4);
ім. Прусакова Л.П. – А. О. Кузан (ПЦБ-14-7п).

Стипендії ректора академії «За значні до-
сягнення в навчанні та науковій діяльності»:                     
Т. О. Штеш (ОА-12); О. В. Тищенко (ПМ-13);             
С. Г. Токосову (ПМ-13); К. І. Яковішеній (АРХ-
14-4п); К. О. Богомоловій (ПЦБ-12-5).

Інформація надана секретаріатом Вченої ради

Доповідає М. В. Савицький

Отшумели юбилейные торжества, посвященные 85-ле-
тию нашей академии. Уже многие успели ознакомиться, 
прочитать книгу «Подорож крізь століття 1930 – 2015», 
рассказывающую об истории и современной жизни всех 
кафедр вуза. Публикуем мини отзывы первых читателей 
и одновременно героев нового издания:

Профессоры: 
Ю. В. Орловская: «В первую очередь 

хочу отметить продуманный, оригиналь-
ный, красивый, я бы сказала «нарядный» 
дизайн книги (Е. В. Круть), а также его 
типографское воплощение. Оно отличает-
ся хорошим вкусом и чувством меры». 

В. Л. Красовский: «Замечательная идея 
ректора В. И. Большакова написать исто-
рию кафедр академии со дня основания 
и до наших дней, также замечательно во-
площена в книге «Подорож крізь століття 
1930 – 2015» (главный редактор В. И. 
Большаков, литературный редактор Т. А. 
Шпаковская, дизайн Е. В. Круть). Книгу отличает четкая ком-
позиция, добротное стилевое единообразие, монументаль-
ность архивных исследований»

И. А. Соколов: «Книгу о кафедрах использую в работе каж-
дый день. Информация подана четко, грамотно, дает пищу 
для размышлений»

Н. М. Ершова: «С удовольствием прочитала книгу про 
наши кафедры. Убеждена в ее полезности как для нас препо-
давателей, так и для студентов, особенно наших абитуриен-
тов»

Т. С. Кравчуновская: «Спасибо создателям книги «Подо-
рож крізь століття 1930 – 2015» за подаренную красоту и глу-
бокое содержание»

Доценты:
О. Э. Севастьянова: «Своевременная 

и необходимая книга. Собранные вместе 
истории всех кафедр впечатляют и вдох-
новляют на продолжение»

Л. А. Чередниченко: «Я уже подарила 
нашу книгу в обком профсоюза работни-
ков образования и науки. Получила бла-
годарность и отзыв о хорошем издании, а 
также о возможности использования све-
дений из книги для работы»

Н. И. Шашкина: «Хорошо, что в дни 
юбилея в академии появилась книга, пове-
ствующая об основном звене работы вуза. 
А именно о 39 наших кафедрах. В кни-
ге на стр. 13 написано: «У педагогічній, 
науковій, методичній і виховній роботі 
будь-якої кафедри, як у дзеркалі, 
відображається головна концепція 
пошуків, успіхів, знахідок нашої спільної 
справи у вихованні по-справжньому 

широкоосвідченного, високопрофесійного інженера, пред-
ставника майбутньої технічно ї еліти України». С этим ут-
верждением трудно не согласиться»

В. Д. Щеглова, ученый секретарь Ученого совета: «Вме-
сте с книгой совершила путешествие во времени. Оказалось 
это путешествие волнительным. Многое вспомнилось, мно-
гое пережилось еще и еще раз. Думаю, что у каждого из нас в 
книге найдется страница особенно дорогая и памятная»

А. П. Мартыш, к. т. н., доц.: «Для меня книга ока-залась 
неожиданным, самым настоящим праздничным по-
дарком. Читаю историю каждой кафедры, вспоминаю коллег, 
совместные дела и на душе рождаются радость и добрые чув-
ства»

Н. А. Дорофеева, директор научно-технической библио-
теки: «Рада пополнению фондов нашей библиотеки содер-
жательной, хорошо оформленной книгой «Подорож крізь 
століття 1930 – 2015». Надеюсь, что читательский спрос на 
это издание будет высоким. Без знания истории мы не смо-
жем глубоко проникнуть и в нашу современную, такую не-
простую жизнь. Думаю, что этот тезис для работы библиоте-
ки со студентами должен стать главным»

Путешествие сквозь столетия продолжается …

Ю. В. Орловская

В. Л. Красовский

И. А. Соколов

Н. М. Ершова

Т. С. Кравчуновская

О. Э. Севастьянова

Л. А. Чередниченко

Н. И. Шашкина

В. Д. Щеглова

А. П. Мартыш

Н. А. Дорофеева

Путешествие сквозь века еще  продолжается, 
потому что в ноябре 2016 года нас ждет новый 
юбилей – 100-летие высшего строительного об-
разования в Екатеринославе – Днепропетровске. 
В связи с этим событием готовится новое фунда-
ментальное издание книги по истории строитель-
ного образования. Книга выходит в издательском 
центре «Логос Украина». Публикуем обращение 
издательства к руководству факультетов и кафедр. 

Деканам факультетів та завідувачам кафедр
Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури
У зв’язку з тим, що керівництво академії 

спільно з Видавничим центром «Логос Україна» 
ініціювало підготовку історичного презентаційно-
іміджевого ювілейного видання «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітекту-
ри – 85 та 100-річчя вищої будівельної освіти 
в Катеринославі – Дніпропетровську 1916 –                      
2016 рр.». Книга познайомить читачів з історією 
заснування та етапами розвитку вищої будівельної 
освіти у Катеринославі – Дніпропетровську і 
також ДІБІ – ПДАБА навчального закладу як 
одного з провідних вузів України та Європи. 

Передбачається висвітлення діяльності його на-
укових шкіл, фахових, ділових та громадсько-
політичних досягнень випускників.

Звертаємося, до Вас, шановні керівники, із про-
ханням подати інформацію про факультети, ка-
федри до цього видання в наступному порядку: 
1. Список відомих випускників, що закінчили
академію та досягли успіхів у професійній,
науковій, суспільно-політичній сферах (місце
роботи, посада, контактна адреса, телефон, за
наявності); 2. Наукова біографія декана (дирек-
тора); 3. Історія створення та розвитку факуль-
тету (коротка історія кожної кафедри, коротка
біографія завідувачів, стисла інформація про усіх
працівників); 4. Наукові досягнення, які вплинули
на суспільний прогрес; 5. Список деканів факуль-
тету, керівників інституту з роками їхнього пере-
бування на цій посаді, біографії та фото найбільш
заслужених; 6. Видатні вчені Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури
(фото, регалії, наукова біографія).

М. А. Серб
З повагою і вдячністю, 
директор видавництва 

Приємна новина
В академію, на ім’я ректора професора В. І. Большакова надійшов 

лист  від Генерального директора ПАТ «Дніпропетровськ АВТО»  
В. В. Федаша, у якому говориться: 

Шановний Володимире Івановичу!
ПАТ «Дніпропетровськ АВТО» тривалий час плідно співпрацює 

з кафедрою «Експлуатації та ремонту машин» ДВНЗ ПДАБА, на 
підприємстві постійно стажуються студенти, які після завершення 
навчання приходять працювати на наше підприємство.

Слід зазначити, що рівень підготовки фахівців-автомобілістів, 
які пройшли навчання у ДВНЗ ПДАБА, постійно зростає. Фахо-
вий рівень підготовлених у академії інженерів дозволяє доручати 
їм організацію та проведення робіт на ділянках ремонту сучасних 
автомобілів зі складними механічними і електронними вузлами та 
агрегатами.

Користуючись нагодою, поздоровляємо співробітників кафедри 
«Експлуатації та ремонту машин» з 50-річчям з часу її заснуван-
ня та бажаємо колективу ДВНЗ ПДАБА творчої наснаги і успіхів 
у нелегкій праці по підготовці висококваліфікованих інженерних 
автомобілістів.

З повагою,
В. В. Федаш

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровськ АВТО»
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Не секрет, что освоение предмета во 
многом зависит от умения преподавателя 
грамотно подать материал, найти подход 
к каждому студенту. На протяжении семе-
стра поддерживать интерес к учёбе, при 
этом, не забывая о простых человеческих 
качествах. Без лишней скромности, скажем 
такой преподаватель есть, и он работает на 
кафедре эксплуатации и ремонта машин, 
и это – Богомолов Виталий Виленович. 
В минувшем году кафедра ЭРМ отмечала 
своё 50-летие. А в этом году Виталий Ви-
ленович празднует свой золотой юбилей.

Свой жизненный путь юбиляр начал 11 февраля 1966 г. в с. Оль-
ховец, Новоушицкого района, Хмельницкой области в семье слу-
жащих. В 1982 г. с золотой медалью закончил среднюю школу в 
п. Брацлав, Винницкой области. И с тех пор судьба свела его с 
Днепропетровским инженерно-строительным институтом: снача-
ла – студент, после окончания – инженер-исследователь кафедры 
ЭРМ, после армии с 1990 г. – стажёр-исследователь НИКа, ин-
женер первой категории, аспирант, ассистент и с 2002 г. старший 
преподаватель.

Будучи студентом ДИСИ в 1984 г. был направлен для продо-
лжения учёбы в Магдебургский технический университет (ГДР). 
Был секретарём комсомольского бюро советского землячества в 
г. Магдебург и представителем советского землячества при клубе 
интерслужбы университета. В разные годы совмещал работу на 
кафедрах строительных материалов и конструкций; эксплуатации 
строительных конструкций, зданий и сооружений, а также на тех-
нической кафедре ИНСО ПГАСА.

Ведёт активную научную, педагогическую и воспитательную ра-
боту среди студентов, награждался почётными грамотами и бла-
годарностями. Неоднократно студенты под руководством Виталия 
Виленовича занимали призовые места не только на городских, но 
и на Всеукраинских конкурсах. А главное: Виталий Виленович 
не только профессионал своего дела, но и просто хороший че-
ловек, и многогранная личность. С ним легко вести беседу, он 
всегда может дать дельный совет, а глубина его мыслей порой 
захватывает. Несомненно, 50 лет важная дата, которая несёт в 
себе опыт прожитых лет и мудрость, накопленную годами. Но и 
возраст, когда человек может позволить себе немного расслабить-
ся и насладиться каждым мгновением своей жизни. Пусть же эти 
золотые годы принесут вам только радость и трепетное волнение 
от встреч с любимыми людьми, беззаботные мысли о завтрашнем 
дне, душевное и телесное равновесие. Счастья, здоровья и твор-
ческих успехов!

Коллектив кафедры ЭРМ

Богомолов Виталий ВиленовичНещодавно 
Придніпров-
ська академія 
будівництва 
та архітекту-
ри відзначала 
своє 85-річчя. 
Навча льний 
заклад такого 
рівня славний 
не тільки сво-
єю історією, 
традиціями, 
але перш за 
все, своїми 
випускника-
ми. Одним з 
таких випус-
кників, якими 
сьогодні пи-

шається наша Альма-матер, є заступник 
декана економічного факультету, старший 
викладач кафедри «Фінансів та маркетин-
гу» Гавриш Сергій Дмитрович. 

Цього року Сергій Дмитрович відзна-
чає свій ювілейний, 65-й день народжен-
ня. Більше сорока років його життєвого 
шляху тісно пов’язані з академією.  Після 
закінчення школи – студент факультету 
ПЦБ ДІБІ. У 1973 році успішно закінчив 
навчання та отримав кваліфікацію інже-
нера-будівельника. Потім була служба в 
армії, яка стала своєрідною школою жит-
тя для майбутнього педагога. З січня 1983 
року, після закінчення аспірантури у м. 
Москва, за розподілом Мінвузу УРСР С. 
Д. Гавриш працює асистентом кафедри 
«Економіки будівництва».

У 1990 році керівництво інституту, по-
мітивши неабиякі професійні якості, ви-
явлені ним у навчальній та методичній 
роботі, призначило Сергія Дмитровича 
заступником декана факультету ПЦБ. З 
1992 року Сергій Дмитрович – старший 
викладач  кафедри «Економіки будівни-
цтва», згодом  – кафедри «Фінансів та 
маркетингу». Після заснування у 1992 
році економічного факультету і до сьогод-
ні Сергій Дмитрович незамінний заступ-

ник декана факультету. Майже двадцять 
п’ять років свого життя він самовіддано 
працює заради добробуту факультету. Ра-
зом з першим деканом факультету В. Ф. 
Левченком та завідувачем кафедри «Еко-
номіки будівництва» В. В.  Нагорним він 
фактично організовував факультет, роз-
будовував його, закладав фундамент фа-
культету як осередку науково-дослідної 
та методичної роботи. 

Нині Сергій Дмитрович досвідчений 
лектор та  високопрофесійний викладач, 
що багато років сумлінно виконує най-
важливішу роботу деканату – навчаль-
но-методичну, займається розробкою на-
вчальних планів.

Сергій Дмитрович не тільки профе-
сійний фахівець, а перш за все, хороша 
людина та цікава особистість. Його осо-
бистісні якості – надійність, колективізм, 
товариськість, професіоналізм приваблю-
ють до нього друзів та колег і виклика-
ють повагу студентів. До кожної людини 
він ставиться надзвичайно серйозно, ви-
могливо, але доброзичливо та коректно. 
Кожне питання, кожну проблему, яку 
доводиться вирішувати, розглядає вдум-
ливо, вивчаючи її глибинні причини, ко-
ріння та наслідки. Та попри все, Сергій 
Дмитрович людина багатогранна: цікава, 
обізнана та ерудована, з почуттям гумору, 
з різними захопленнями та уподобання-
ми. Він багато читає, полюбляє «покор-
піти» над кросвордом, надзвичайно за-
хоплюється рибальством, вміє змістовно і 
цікаво відпочивати, отримувати насолоду 
від життя, коли весняним сонячним ран-
ком  їде на велосипеді вулицями рідного 
міста.

Колектив деканату та всього економіч-
ного факультету поздоровляє Сергія Дми-
тровича з його ювілейним, 65-м днем 
народження, бажає йому здоров’я та на-
снаги, успіхів у роботі, особистого щастя 
та добробуту. Колеги та студенти бажа-
ють подальшої співпраці у стінах акаде-
мії, розкриття Ваших творчих граней, на-
солоди від життя Вам, ювіляре!

Колеги та друзі

Наші увіляри!  У лютому свій ювілей cвяткують Гавриш Сергій Дмитрович

25 листопада в залі засідань Вченої ради Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури пройшов науково-практичний 
міжвузівський семінар «Науковий дискурс. Гарвардський стиль». 
Організаторами цього заходу виступили Рада молодих вчених ДВНЗ ПДА-
БА, ГО «Відкрите знання» та Рада молодих вчених Дніпропетровської 
області. Захід був присвячений питанням написання наукових публікацій, 
які б відповідали вимогам реферованих видань, що входять до наукоме-
тричних баз світу, правильної транслітерації та референції літературних 
джерел, створення презентацій, які б були цікаві слухачам, міжкультурної 
комунікації та взаємодії, бібліографії та оформлення вченими наукових 
доробків. 

Захід викликав неабияку зацікавленість серед молодих вчених та науковців. 
У семінарі взяли участь більше 60 чоловік, переважно молоді вчені, пред-
ставники ДВНЗ ПДАБА, Державного ВНЗ НГУ, НМетАУ, ДНУ ім. О. Гон-
чара, Дніпропетровської медичної академії, ДДАЕУ, Університету митної 
справи та фінансів.

Модератором заходу виступила – к. т. н., доц. каф. реконструкції та 
управління в будівництві М. О. Єлісєєва. Відкрив захід проректор з 
наукової роботи академії, д. т. н., проф. М. В. Савицький. Він наголосив 
на важливості виходу вчених України на міжнародний рівень, їх вільного 
володіння іноземною мовою, в пріоритеті англійською, необхідності 
публікацій наукових доробків у європейських, міжнародних виданнях з ви-
соким індексом цитування, адже за новими правилами присудження науко-
вого ступеня та отримання наукового звання, що увійшли в дію з січня 2016 
року, в активі претендента мають бути наукові праці у виданнях, включених 
до міжнародних наукометричних баз та участь у міжнародній конференції 
в країні, що входить до Європейського простору. Своє привітальне слово 
сказав голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області, к. е. н., доц. 
ДДАЕУ – Р. М. Безус. Він наголосив на проблемі низького цитування на-
укових публікацій молодих вчених. Так, за результатами опитування, про-
веденого у 2015 році в Дніпропетровській області жоден молодий вчений 
нашого регіону не зміг конкурувати зі своїми колегами з Києва, Харкова та 
набрати індекс Гірша вище 2 для можливості включення в рейтинг топ-100 

«Кращих молодих вчених», який здійснюється фахівцями Національної 
бібліотеки України ім. Вернадського. Також було анонсовано ряд цікавих 
заходів, що проводитимуться РМВ ДО: Школа наукового підприємництва 
та ін. 

Далі із змістовним презентаційним матеріалом виступила д. з держ. упр., 
проф., зав. каф. українознавства Г. П. Євсєєва. Вона детально розповіла 
про міжнародні та українські наукометричні бази даних; імпакт-фактор та 
індекс Хірша; де і як опублікувати власну наукову статтю; мовні проблеми 
наукового тексту; для чого потрібно українському вченому публікація за 
кордоном?

Продовжила семінар викладач каф. інтенсивного навчання іноземним мо-
вам М. М. Яланська, яка розповіла про гарвардський стиль оформлення 
літературних джерел та особливості транслітерації українського тексту ла-
тиницею.

Доповідь к. філос. н., доц. каф. філософії та політології Л. Є. Чернової 
була присвячена питанню міжкультурної комунікації та взаємодії, як потра-
пити в ціль, оформлювати матеріали для їх розуміння широкою аудиторією 
людей, як налагоджувати партнерські зв’язки, співпрацю з вченими, видав-
ництвами та ін.

К. філ. н., доц., зав. каф. іноземних мов Н. І. Шашкіна окреслила основні 
правила створення цікавої презентації та її представлення слухачам.

Головний бібліограф І. А. Ветрицька розповіла про наукову-технічну 
бібліотеку академії, її можливості, відмінності УДК та БКК, їх особливості, 
присвоєння книгам ISBN, стандарти, які регламентують правила оформ-
лення бібліографії, особливості запису електронних ресурсів.

За результатами семінару вирішено надалі проводити подібні заходи 
та найближчим часом провести майстер-клас з оформлення ефективної 
презентації, яка б вигідно представляла молодого вченого науковий доро-
бок та була цікава слухачам.

Дякуємо керівництву академії за підтримку заходу, всім гостям за натхнені 
промови та доповідачам за цікаві й корисні доповіді. Сподіваємось на по-
дальшу плідну співпрацю!

М. О. Єлісєєва, к. т. н., голова РМВ 

НАУКОВИЙ ДИСКУРС. ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ
МІЖВУЗІВСЬКИЙ СЕМІНАР 




