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ГАЗЕТА  ПРИДНІПРОВСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АКАДЕМІЇ  БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИГАЗЕТА  ПРИДНІПРОВСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АКАДЕМІЇ  БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

Х Р О Н І К А   А К А Д Е М І Ч Н О Г О   Ж И Т Т Я
З Н А Ч Н І   П О Д І Ї   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   О С Е Н І

Традиційним, радісним, але від того не менш важливим, було свято Першого вересня, присвячене вступу до нашої студентської родини першокурсників. 
Як видно з фоторепортажу, зробленого фотокором Анатолієм Мамишевим зустріч була змістовною, красивою і веселою. Актова зала академії була охоплена 
доброзичливою атмосферою. Її підтримували всі учасники свята. Багато добрих слів, корисних побажань та цікавих порад прозвучало у виступах ректора ака-
демії, професора В. І. Большакова, шановного гостя, Депутата Верховної ради, колишнього випускника вишу І. І. Куліченка, проректора І. В. Рижкова та голови 
студентської ради В. І. Гаврюшової. Свято закінчилось урочистим Гімном рідному місту, який співали всі присутні в залі і радість першого навчального дня 
супроводжував політ різнокольорових повітряних кульок. 

ПІДСУМКИ  НАВЧАЛЬНОГО  2016 – 2017 рр.  ТА  
ПЛАНИ  НА  МАЙБУТНЄ 2017 – 2018 рр. 

Продовжували осінні події академічного життя дві на-
ради, які були присвячені темам сьогоднішнього і майбут-
нього буття нашого вишу. Розглядались ці актуальні теми 
на серпневому засіданні співробітників академії та конфе-
ренції профспілкового комітету про виконання колективно-
го договору за перше півріччя 2017 року. І на серпневому 
засіданні, і на звіті про виконання колдоговору у доповідях 
ректора, професора В. І. Большакова була розглянута робота 

всіх підрозділів академії. Зокрема Володимир Іванович зупинився на характе-
ристиці головних напрямів діяльності вузу. Він визначив загальні шляхи роз-
витку академії у 2017 році. І далі зупинився на питаннях: про навчально-ме-
тодичну роботу; про підготовку науково-педагогічних кадрів; про наукову, 
міжнародну, фінансово-економічну, адміністративно-господарську діяльність 
та виховну роботу. Окремо ректор повідомив про штатний розклад академії. 
Він містить: «Загальна кількість професорсько-викладацького складу (ПВС) на 
01 червня 2017 року складає 551 чоловік, з них штатних 518 (90 %). З загальної 
кількості ПВС в академії  працює: докторів наук, професорів 69 чол. – 12,5%; 
кандидатів наук, доцентів 273 чол. – 49,5 %; пенсіонерів 158 чол. – 28,7%. На 
умовах укладеного контракту працює – 395 чол. В академії 24 кафедр очолю-
ють завідувачі, які мають науковий ступінь доктор наук, професор; 14 кафедр 
очолюють кандидати наук , доценти». 

Після свого виступу ректор надав слово проректорам Н. І. Верхоглядовій, 
М. В. Савицькому, Б. Н. Дікареву та Є. Є. Макаренко. Всі виступаючі докладно 
розповіли про свою конкретну роботу. 

Проректор, професор Н. І. Верхоглядова у своєму ви-
ступі розповіла про таке: «Одним з основних напрямів на-
вчальної роботи в минулому навчальному році було ліцен-
зування спеціальностей. Було підготовлено 22 ліцензійних 
справи. 20 з них подані в Міністерство, позитивне рішення 
отримано за всіма 20. Обсяг роботи виконано величезний – 
за кількістю поданих справ ми перевищили навіть акреди-
таційний 2014 рік.

Ліцензування пройшли 8 спеціальностей рівня «бакалавр», з них 4 – від-
криття нових спеціальностей і 4 – збільшення обсягу підготовки. А також 12 
спеціальностей рівня «магістр», з них 3 – відкриття нових спеціальностей і 
9 – на збільшення ліцензії. Нові бакалаврські спеціальності це «Економіка», 
«Маркетинг», «Публічне управління» і «Системний аналіз». 

При прийомі на рівень магістра наші очікування виправдалися повністю. 
За всіма спеціальностями вдалося сформувати повноцінні групи. Крім того, 
можливість самостійного розподілу ліцензії між денною та заочною формами 
навчання, дозволила побудувати політику прийому так, що за кількома спеці-
альностями ми повністю закрили ліцензію магістратури, а за фахом «Землевпо-
рядкування та кадастр» – навіть з конкурсом 1,5 людини на місце.

За всіма спеціальностями, за якими отримано ліцензію на рівень наукового 
магістра, а також отриманий дозвіл Міністерства на підготовку магістра профе-
сійного, що теж позитивно позначилося на прийомі.

Не подано на ліцензування дві підготовлених справи на збільшення прийо-
му бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» до вирішення 
питання з кадровим забезпеченням випускової кафедри. Цю роботу ми про-
довжимо в наступному навчальному році та, крім того, подамо на збільшення 
ліцензійного прийому останню магістратуру за фахом «Автоматика».

Основну увагу зосередимо на підготовці до масової акредитації спеціаль-

ностей в 2019 році, коли нам необхідно буде акредитувати майже ¾ всіх спеці-
альностей. 

Є дві спеціальності, які нам треба акредитувати у наступному навчальному 
році – це «Облік і оподаткування» і «Міжнародна економіка». 

Хочу також Вам нагадати, що з 1 вересня 2017 року в повному обсязі всту-
пають в силу нові ліцензійні кадрові вимоги. Вони настільки відрізняються 
від тих, за якими ми багато років проходили ліцензування, що першочерговим 
завданням наразі стає переосмислення і переоцінка нашого кадрового складу. І 
це завдання необхідно виконати в найкоротші терміни.

В даний час у вузі більше 20 досить різнопланових спеціальностей і спеці-
алізацій бакалаврату (більшість з них з невеликим ліцензійним прийомом) і 17 
спеціальностей магістратури. Загальний перелік дисциплін, що викладаються 
вже перевалив за 1000, при цьому більшість дисциплін невеликі за обсягом і 
читаються тільки для однієї спеціальності. Внаслідок цього нам з кожним ро-
ком важче виконувати ліцензійні вимоги за кількістю дисциплін, які читає один 
викладач.

З огляду на ситуацію, що склалася, в кінці минулого навчального року рек-
торатом прийнято, а Вченою радою академії підтримано рішення про передачу 
загального керівництва складанням навчальних планів навчальному відділу. 
Зрозуміло, що одна-дві людини не можуть бути фахівцями з усього переліку 
наших спеціальностей, тому нам необхідно терміново оновити склад і нала-
годити роботу науково-методичних комісій з усіх спеціальностей, які і будуть 
надавати методичну допомогу розробникам навчальних планів.

Крім того, в минулому навчальному році були розроблені освітні програми 
спеціальностей, що проходили ліцензування, а ось про те, що такі ж програ-
ми повинні бути розроблені для всіх спеціальностей і рівнів підготовки, наші 
НМК якось «забули». Так що першочерговим завданням оновлених НМК і буде 
розробка наших внутрішніх стандартів».

Проректор, професор М. В. Савицький зупинився на 
питаннях наукової діяльності академії: «За підсумками 2016 
року загальний обсяг фінансування науки в академії склав 
9335,9 тис. грн., з них 1773,8 тис. грн. отримано на вико-
нання бюджетно-тематичних проектів, а 7562,1 тис. грн. – 
фінансування госпдоговору. Найбільш ефективними в пла-
ні залучення коштів підприємств і організацій у 2016 році 
були: лабораторія досліджень атомних і теплових електро-

станцій – 28 договорів на загальну суму 5417,3 тис. грн.; комплексний науко-
вий відділ проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах – 60 
робіт на суму 898,2 тис. грн.; інститут експертизи, проектування та вишукувань 
– 25 госпдоговірних робіт на суму 568,8 тис. грн. На 2017 рік планові обсяги 
виконання господарських договорів становлять 8725,0 тис. грн. З початку року 
укладено і виконується 89 договорів на загальну суму 5642,0 тис. грн. Станом 
на 01.07.2016г. виконання склало 2001,6 тис. грн.

У 2017 році бюджетне фінансування в частині виконання фундаментальних 
досліджень склало 214,8 тис. грн. і направлено на виконання теоретико-експе-
риментальне дослідження механізмів впливу нанорозмірних параметрів струк-
тури на закономірності руйнування маловуглецевих низьколегованих сталей 
(наук. кер. – д. т. н., проф. В. І. Большаков). Обсяги фінансування прикладних 
розробок у 2017 році збільшилися до 2425,0 в порівнянні з 1427,4 тис. грн. 
в 2016 р.: 1) фінансування комплексного прикладного дослідження, що сто-
сується розробки наукових основ створення будівельно-аграрних кластерів із 
замкнутим циклом матеріальних і енергетических потоків в сумі 2100,0 тис. 
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грн. (наук. кер. – д. т. н., проф. М. В. Савицький); 2) фінансування наукової 
розробки молодих вчених, що стосується інформаційно-аналітичного забезпе-
чення економічної політики зеленого житлового будівництва в сумі 325,0 тис. 
грн. (наук. кер. – к. е. н., доц. К. В. Гончарова).

Крім проведення фундаментальних досліджень, виконання прикладних 
розробок, співробітники всіх 39 кафедр здійснювали наукову діяльність від-
повідно до кафедральних тематичних планів. Найбільш цікаві проекти, що 
виконуються в 2016 году, мали наступну тематичну спрямованість: створення 
інноваційних конструкцій і матеріалів для екобудівництва (М. В. Савицький), 
удосконалення технології виробництва конструкційного листового прокату 
підвищеної міцності (В. І. Большаков); розробка первинних перетворювачів 
інформаційно-вимірювальних систем просторової орієнтації об’єктів будів-
ництва (Г. М. Ковшов); удосконалення конструктивних схем механічних сис-
тем інженерних споруд (С. О. Слободянюк); науково-методичне забезпечення 
безвідмовності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами 
(В. В. Ткачова).

Для реалізації євроінтеграційної політики в сфері вищої освіти продовжує 
роботу Науково-дослідний центр міжнародних наукових проектів і програм. 
У 2016 році для участі в конкурсах програми «Горизонт 2020» підготовлено 
та подано два наукових проекти, взято участь в конкурсах на виконання бі-
латеральних програм міністерств освіти Франції, Швеції та уряду Німеччини, 
а також на базі академії проведено три семінари за участю науковців Фран-
ції, Німеччини, Словаччини. Систематично проводилися консультації вчених 
з підготовки спільних публікацій і проектів із зарубіжними колегами, а також 
здійснювалася підтримка щодо підвищення рівня володіння іноземною мовою.

З метою розширення тематики співпраці з науковцями ВНЗ, академічних 
інститутів, підприємств і організацій укладені і в даний час діють 30 договорів 
про науково-технічне співробітництво. Продовжується співпраця вчених ака-
демії з фахівцями наукових установ НАН і галузевих академій наук України в 
різних напрямах наукової, освітньої та інформаційної діяльності.

Протягом звітного року було подано 51 заявку на винаходи і корисні моделі, 
отримано 33 патенти України та 3 свідоцтва по реєстрацію авторського пра-
ва. Результати наукових досягнень вчених академії в звітному році знайшли 
своє відображення в 25 монографіях, 21 підручнику і навчальному посібнику, 
а також в 938 статтях у періодичних виданнях та тематичних збірниках. У за-
рубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, вченими академії опубліковано 
48 статей. У наукометричній базі Scopus станом на 24.03.2017 р. академія пред-
ставлена 162 публікаціями, 443 цитування та займає 36 місце в рейтингу ВНЗ 
України. Вчені академії брали активну участь в організації та роботі 52 конфе-
ренцій та семінарів, в тому числі в 8 міжнародних.

Традиційно більше 1500 студентів активно співпрацюють з викладачами та 
науковими співробітниками академії при виконанні наукових розробок, під-
готовці публікацій і доповідей на семінарах і конференціях, у винахідницькій 
діяльності. Так, за звітний період в співавторстві зі студентами було опубліко-
вано 314 наукових статей і тез доповідей, отримано 15 патентів України. 118 
студентів брали участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студент-
ських НДР, 31 з них стали переможцями.

Станом на початок 2017 року в академії налічується 185 молодих вчених, з 
них 76 осіб – кандидати наук, 2 – доктора наук. Протягом звітного року молоді 
вчені академії брали участь у щорічних міських і обласних творчих конкурсах, 
науково-освітніх проектах, програмах академічного обміну тощо. 

Протягом 2016 р аспірантами, докторантами і здобувачами академії було за-
хищено 20 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

З метою здійснення контролю за науковою діяльністю кафедр діє система 
планування її показників, а в звітному році проводилася атестація наукових 
співробітників з урахуванням вимог Закону про наукову і науково-технічну ді-
яльність».

Проректор, професор Б. Н. Дікарев: «Робота з інозем-
ними студентами у навчальному 2016 – 2017 рр. проводи-
лась за такими напрямами: 

1. Підписання нових договорів про співробітництво. 
За 2016 – 2017 навчальний рік. Підписані 3 угоди про на-
уково-технічне співробітництво із закордонними універ-
ситетами: з Вищою національною школою архітектури м. 
Клермон-Ферран (Франція); з Опольським університетом 
(Польща); з Інститутом дизайну академії Ліможа (Франція).

2. Участь у міжнародних програмах. Завершено роботу з реалізації міжна-
родних проектів по програмі ТЕМПУС «Сталий розвиток регіонів на основі 
еко-гуманістичної синергетичної взаємодії», який є продовженням попередньо-
го проекту та представляє собою роботу над створенням нової мультидисци-
плінарної програми, та написанням навчальних посібників для магістрів, аспі-
рантів інженерних спеціальностей. 

Головними досягненнями цього проекту можна вважати: на основі поєд-
нання досвіду і експертних знань провідних фахівців України та Європи роз-
роблено нову навчальну мультидисциплінарну програму, присвячену сталому 
розвитку регіону. Програма розрахована на магістрів, аспірантів та слухачів 
ФПО (LLL-освіта), керівників національного та регіонального рівня в галузі 
регіонального управління, фахівців у галузі міського планування і будівництва.

На протязі роботи проекту було проведено великий обсяг різнопланових 
заходів: відкриття комп’ютерного класу з мультимедійним обладнанням та ін-
терактивною дошкою; участь у проекті лекторів посольства Франції в Україні; 
організація та проведення міжнародних наукових конференцій; 69 учасників 
отримали міжнародні сертифікати про навчання у проектах, підписані європей-
ськими та українськими ректорами; проведено 3 літніх студентських воркшопа 
за участю слухачів курсів та провідних викладачів ВНЗ; на завершення проекту 
у смт. Сергіївка Одеської обл. проведено Міжнародний урбаністичний форум 
«Costal Urban Forum» з організацією студентського воркшопа та читанням ці-
лого ряду лекцій іноземними викладачами українським студентам та учасни-

кам форуму.
Особливо слід відзначити активну участь у проекті заступника дека-

на архітектурного факультету доц. І. А. Швець, декана факультету ТЖЗ доц. 
В. О.  етренка, зав. кафедрою екології проф. Г. Г. Шматкова, доц. В. В. Воробйо-
ва, доц. А. О. Петренка та співробітника Європейського центру А. А. Горчиліну.

У січні 2017 р. до Європейської комісії у межах програми «Еразмус+» по-
дано новий проект GREET («Green Building Technologies: Platform, Network, 
Training»). Лідером консорціуму виступає Букінхемпширський Новий універ-
ситет. До консорціуму також входять ВНЗ з Естонії, Греції, Іспанії, Італії, а 
також 7 українських університетів.

Велику частину роботи з іноземними студентами виконує Європейський на-
вчально-науковий центр та кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам, 
та центр університетського розвитку. 

4. Навчання та стажування за кордоном українських студентів та виклада-
чів ПДАБА. Довготривале навчання за кордоном. Станом на липень 2017 р. у 
закордонних ВНЗ Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Румунії на-
вчалися 44 магістра і аспіранти академії. Робота проводилась з таких напрямів: 
проведення лінгвістичних стажувань у французьких родинах по лінії Федерації 
обмінів Франція – Україна – 12 студентів; організація лінгвістичних та про-
фесійних стажувань у м. Гренобль для студентів І – ІІІ курсів – 4 викладача 
та 15 студентів; організація літніх виробничих практик по кафедрі технології 
будівельного виробництва – для студентів-українців – 4 студента у Франції; для 
студентів-іноземців – 9 студентів у Марокко, Анголі, Камеруні, Тунісі та Ніге-
рії; організація стажувань «Введення у спеціальність» для студентів-архітек-
торів у Страсбурзі – 3 студента; участь у театральних фестивалях у Франції – 
2 викладача і 14 студентів.

Підсумок: 44 – на довготривалих стажуваннях; 55 – на короткочасних ста-
жуваннях. Окрім того, 39 викладачів побували за навчальний рік (2016 – 2017) 
у ВНЗ – європейських партнерів на різноманітних стажуваннях».

Проректор Є. Є. Макаренко. «Забезпечення навчаль-
но-виховного процесу проходить в самому економному 
режимі. Співробітники адміністративно-господарської 
частини перейшли на 0,8 ставки, але намагаються на тих 
же площах і тих же інженерних мережах виконувати свої 
обов’язки. Спроби заощадити і не купувати в необхідних 
кількостях матеріали, енергоресурси помітно ускладнює 
роботу АГЧ. Спасибі відгукнулися деякі кафедри і декана-
ти, набуваючи будівельні матеріали для оновлення своїх ау-

диторій. Окремі підрозділи забезпечують свою роботу ремонтними і миючими 
матеріалами.

З огляду на сучасну ситуацію, підготовка аудиторного фонду проводиться 
силами РСУ з матеріалів кафедр. Кафедри, які взяли на себе фінансове наванта-
ження при підготовці до нового навчального року: матеріалознавства і обробки 
матеріалів; архітектури; фізичного виховання і спорту; договірний відділ; еко-
номічний деканат; технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; 
фінанси і маркетинг; будівельних і дорожніх машин; планування і організації 
виробництва.

Робота служб АГЧ у звітний період, була спрямована на забезпечення безпе-
ки життєдіяльності студентів і співробітників. Головний інженер В. Г. Шемету-
хін організував процес експлуатації інженерних мереж і систем без серйозних 
аварій. Своєчасно проведені планово-попереджувальні ремонти, які підтриму-
ють всі інженерні системи в робочому стані.

Робота АГЧ у всіх її підрозділах велася планово: послідовно модернізува-
лися електричні мережі; реалізовувалися заходи з енергозбереження в усіх, без 
винятку, підрозділах; економія енергоресурсів проводиться без порушення са-
нітарних норм; проведено розгорнутий комплекс заходів з пожежної безпеки; 
коменданти гуртожитків спільно зі студентськими комітетами самоврядування 
системно покращують побут студентів (утеплюються місця загального корис-
тування – кухні, холи, сходові марші); проводяться роботи по поліпшенню рів-
ня комфортності існуючих кімнат. Коменданти навчальних корпусів закінчили 
перший етап паспортизації аудиторного фонду. Первинні матеріали занесені в 
базу даних для проведення аналізу ефективності використання приміщень.

Проходження студентської практики на об’єктах Академії. Ректорат і 
начальник навчального відділу І. В. Трифонов спільно з начальником відділу 
навчальної практики В. А. Скібіда організували частина навчальних практик на 
об’єктах академії з метою оволодіння елементарними практичними навичками 
будівельних спеціальностей. Виховання у студентів патріотизму та любові до 
своєї професії, вузу, міста.

Організаційна підтримка деканів дозволила достроково пройти практику 
за індивідуальним графіком і успішно закінчити навчальний рік. Достроково 
пройшли практику 39 ініціативних студентів в спортивно-оздоровчому таборі, 
РСУ і гуртожитках.

Планові навчальні практики на об’єктах академії пройшли студенти ІІ і 
ІІІ курсів. Робота служб АГЧ зі студентами під час проходження практики на 
об’єктах академії заощадила, щонайменше, 400 тис. грн. на підготовчих робо-
тах».

До відома серпневого зібрання також були доведені у доповіді ректора, про-
фесора В. І. Большакова відомості про виховну роботу серед студентів, а саме 
підкреслювались спортивні досягнення наших студентів у 2017 році. 

За звітний період в академії проходили змагання, з різних видів спорту, на 
першість груп, факультетів, гуртожитків. Також була проведена спартакіада 
академії серед студентів та працівників ПДАБА з 7 видів спорту: армспорту, 
бадмінтону, волейболу, плавання, настільного тенісу, футболу, пауєрліфтингу. 
Загальнокомандну першість вибороли студенти факультету ПЦБ.

Впродовж року були проведені наступні спортивно масові заходи серед 
студентів та викладачів: «Кубок Соколова» з міні футболу, Чемпіонат акаде-
мії зміні футболу серед дівчат, турнір серед ВНЗ м. Дніпро з міні футболу, до 
дня всесвітнього Олімпійського руху – відповідальні ст. викладачі КФВіС – 
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І. Б. Тютенко, П. М. Буц;  першість студентів 1 курсів з плавання та армспорту 
відповідальні ст. викл. В. В. Сисун, С. І. Бабкін, А. О. Лапшин; першість сту-
дентів 1 курсів з настільного тенісу відповідальний ст. викл. В.  В. Сисун, зав. 
кафедри В. М. Шиян; бадмінтон «Початковий рівень» серед дівчат – відпові-
дальний ст. викл. Є. В. Молчанов, зав. кафедри В. М. Шиян; відкритий чемпі-
онат академії з пауерліфтінгу – відповідальний ст. викл. В. В. Сисун; флешмоб 
«Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 21 раз» – відповідальні ст. викл.  
КФВіС – І. Б. Тютенко, В. В. Сисун.

В усіх спортивно-масових змаганнях брало участь близько 1750 студентів 
та викладачів ПДАБА. Спортсмени академії брали участь у змаганнях різного 
масштабу.

Основні досягнення  для колективу академії, були: 3 місце на чемпіонаті 
Європи зі спортивного орієнтування Д. Курочкин, Д. Переверзєв. Чемпіони 
та призери Чемпіонатів та Кубків України: армспорт – Р. Щедро, А. Саленко, 
М. Карасьов; стрільба кульова – О. Колохов; пауерліфтінг – М. Немятий, А. Ян-
голенко; спортивне орієнтування – Д. Курочкин, В. Русенчик, стрибки у воду 
– Я. Гашек, С. Галичанко, М. Назаренко; легка атлетика – І. Денисов; водне 
поло – К. Вєрємєєв, В. Галясовський, О. Дубовський, Т. Ткаченко. 

До складу збірної України з різних видів спорту входило 5 студентів акаде-
мії. Підготовлено 2 майстра спорту України. У організації та проведенні усіх 

спортивних заходів активно приймали участь  викладачі КФіС, та спортивний 
клуб ПДАБА.

Після спортивних досягнень Володимир Іванович Большаков оголосив те-
зиси звіту науково-технічної бібліотеки. А саме, окрім традиційних напрямів 
бібліотечної роботи – видачі літератури в допомогу навчальному процесу, орга-
нізації масових різнопланових заходів, велика увага приділяється науково-до-
слідній і видавничій діяльності: видання збірника наукових праць «Вісник 
ПДАБА» і підтримка сайту; просування журналу в наукометричні бази; постій-
на передача архівів та поточних випусків в Міжнародні бібліотеки, каталоги.

«Вісник ПДАБА» включений у 20 Міжнародних каталога, низку наукоме-
тричних баз (серед яких Index Copernicus, РІНЦ, Sconda) і 55 Міжнародних 
бібліотек (Великої Британії, США, Німеччини, Канади, Франції і т. д.). 

Сьогодні бібліотека надає відомості для звітів: аналіз публікаційної актив-
ності авторів і академії в цілому; статистика за даними наукометричних баз; 
ипмакт-фактор журналів; створення авторських профілів. Також продовжився 
прийом та облік дисертацій і авторефератів дисертацій у форматі PDF для роз-
міщення на сайті академії. Завдяки подарункам читачів фонд бібліотеки попов-
нився 728 екземплярами книг. 

По закінченню доповідей ректорату Володимир Іванович та інші виступаю-
чі відповіли на численні питання учасників серпневого зібрання.

Після проведення серпневого засідання, три тижні потому, відбулась конференція профспілкового комітету за тематикою виконання колдоговору 
станом на перше півріччя 2017 року. 

Доповідь голови профспілки на профспілковій конфе-
ренції 20 вересня 2017 року: «Колдоговір (КД) був укладе-
ний в березні місяці і сьогодні ми розглядаємо його вико-
нання за перше півріччя. Колдоговір є на сайті профкому, 
бажаючі можуть ознайомитися. Зобов’язання профспіл-
кового комітету, прийняті від імені трудового колективу, в 
цілому виконуються. Не буду зупинятися детально на всіх 
пунктах КД, виділю тільки основні з них.

1. Регулювання виробничих трудових відносин. Режим праці та відпочинку.
В цьому році було багато нарікань на невиконання п. 5.1.22КД і 5.1.23 «Про-

зорість розподілу навчального НАВАНТАЖЕННЯ та несвоєчасне доведення 
до кафедр НАВАНТАЖЕННЯ на новий навчальний рік (п. 10.2.3)».

У зв’язку з цим, багато викладачів, які працюють за наказом, не змогли своє-
часно оформитися на роботу і почати навчальний рік.

Режим праці і відпочинку наших співробітників не змінився. Ми працюємо 
з 8 до 16.45. на жаль, деякі співробітники на роботу приходять до 10 ранку, а 
о 15.00 вже на кафедрах нікого немає. Нагадую: за трудову дисципліну несуть 
відповідальність зав. кафедрами і керівники підрозділів академії. Зафіксованих 
порушень правил внутрішнього розпорядку, за які було оголошено догану – не 
було. За цей період профком розглянув 3 звернення, пов’язаних з трудовими 
спорами (кафедри: автоматики, ЕРС, ЖБК).

Розділ 7. Охорона праці та здоров’я.
Комісія профкому з ОП бере участь у всіх заходах, що проводяться відді-

лом ВІД, які є частиною КД. У квітні за участю профкому проводився конкурс 
на кращий підрозділ з ОП. За 6 місяців зареєстровано 10 побутових нещасних 
випадків, всі хто звертався отримали матеріальну допомогу від профкому. За 6 
місяців 2017 р профком надав матеріальну допомогу в сумі 53 557 грн. В даний 
час в профкомі лежать ще 12 заяв на матер. допомога, яка не була виплачена в 
серпні у зв’язку з тим, що академія порушила п. 10.1.3 КД і своєчасно не пе-
рерахувала профспілкові внески за липень місяць. Це питання розглядалося на 
засіданні профкому.

Профком розглянув зауваження аудиторської перевірки в зв’язку з тим, що 
на 9 травня ветеранам були виплачені премії, в тому числі тим, хто вже в акаде-
мії не працює. Сума заборгованості склала 54 тис. Грн за 3 роки. В. о. гл. бух-
галтера вирішила погасити цей борг за рахунок профвнесків. Згідно Статуту 
профспілок п. 10.1.3КД членські профспілкові внески повинні бути перерахо-
вані на протязі 3-х банківських днів, після виплати зарплати. Єдиною підста-
вою для припинення утримання профспілкових внесків і їх перерахування на 
розрахунковий рахунок профкому є тільки особиста заява співробітника. Після 
неодноразових звернень профкому і роз’яснень, що такі дії протизаконні, нам 
нарешті у вересні перерахували, з великим запізненням, внески за липень мі-
сяць, що є неприпустимим, це безпрецедентний випадок в історії нашої облас-
ної профспілкової організації.

Ще одне дуже важливе питання – оздоровлення. З березня місяця надійш-
ло 98 б / листів, втрачено 800 днів. Четвертий рік соцстрах не виділяє ніяких 
путівок на оздоровлення. Ми купуємо путівки для членів профспілки за про-

фвнески і дотацію академії. Згідно ст. 44 Закону про профспілки. П. 8.1.19 і 
8.26 колдоговору, академія щомісяця повинна перераховувати на оздоровлен-
ня 1 % від спецфонду, що становить 7 – 7,5 тис. Грн. в місяць. За перше пів-
річчя 2017 р. академія перерахувала 52 тис. 147 грн. Ми придбали 10 путівок 
санаторних в Новомосковськ, 18 путівок до дитячих оздоровчих таборів і 85 
путівок в Приморськ на загальну суму 192 780 грн. На сьогоднішній день, ака-
демія припинила перерахування на оздоровлення, посилаючись на формулю-
вання аудиторської перевірки: Прийняття неефективно управлінськіх рішень ... 
Як можна оздоровлення вважати неефективним, якщо згідно Статуту академії, 
пріоритетне право вирішувати ефективно чи ні – належить академії.

До нас звернувся Жовтневий ФСС з пропозицією оздоровити учасників 
АТО, співробітників після ортопедичних операцій, які перенесли інсульт або 
інфаркт, по реабілітаційним путівками. На 4 квартал є путівки в Бермінводи, 
в Верходнепровск. Якщо будуть питання, звертайтеся до профкому за роз’яс-
неннями.

На що хочу звернути Вашу увагу – оформлення лікарняних листів. Назва ор-
ганізації має бути повним, ніякої абрівіатура: ДВНЗ «Придніпровська державна 
..., обов’язково поштова адреса був призначений: Дніпро, вул. Чернишевського, 
24 а. В б / л допускається не більше 2-х виправлень, які повинні бути підтвер-
джені печаткою. Нам саме з цієї причини довелося повернути багато б / л на 
дооформлення, в зв’язку з чим люди не отримали своєчасний розрахунок за б / 
л. На зворотному боці табельщик повинен розписатися і вказати своє прізвище.

Профком проводить роз’яснювальну роботу діяльності Профспілки праців-
ників освіти і науки щодо захисту прав членів профспілки. На дошці оголо-
шень профкому постійно оновлюється інформація, що стосується роботи про-
форганізації.

Ця осінь оголошена восени реформ. Депутати ВР повинні затвердити 5 
ключових законопроектів, які стосуються пріоритетних реформ – пенсійної, 
освіти, медицини, нових стандартів у фінансовій сфері, адмінуправління. 
Готується до 2 читання проект трудового кодексу України. Цим проектом 
розширюються права роботодавця. Дозволяється вводити аудіо та відео 
спостереження за трудовим процесом, збільшується список причин, за якими 
можна усунути від роботи або звільнити працівника зокрема: відсторонити від 
роботи можна, якщо це передбачено КД; для виконання громадських доручень; 
на час страйків.

Звільнити можна на підставі: незадовільною кваліфікації працівника, втрати 
працівником права на керівництво транспортним засобом; незадовільним 
станом здоров'я; в зв'язку з відмовою від щеплень; втрати працездатності.

Крім неприємних моментів, в законопроектах є і позитивні – відпустка 
збільшується з 24 до 28 днів. Якщо виплата відпускних буде затримана, 
адміністрація буде виплачувати пеню за кожен день прострочення на користь 
працівника.

Профком і адміністрація в особі ректорату – соціальні партнери і наше 
спільне завдання – робити все, щоб члени колективу працювали в безпечних і 
нешкідливих умов праці, із задоволенням йшли на роботу, а не шукали роботу 
на стороні.

Після доповіді голови профкому Л. А. Чередніченко ректор академії, професор В. І. Большаков висунув пропозицію признати роботу профкому задовільною. 
Ведучий конференції професор І. В. Трифонов поставив на голосування пропозицію ректора. Вона була прийнята учасниками конференції одностайно. 

З уточненнями та доповненнями на другу половину 2017 року виступила представник бухгалтерії  О. І. Кукуюк. Доповнення бухгалтерії були прийняті 
учасниками конференції з уточненнями окремих пунктів після їх доопрацювання (зокрема про умови роботи працівників науково-технічної бібліотеки). Після 
обговорення доповіді ректора, професора В. І. Большакова та голови профкому Л. А. Чередніченко конференція завершила свою роботу.

ВРАЖЕННЯ   ВІД   ЛІТНЬОЇ   ПРАКТИКИ                       Студентські справи 
Щорічно студенти 1-3 курсів спеціальності 6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтеровані технології» (АУТП) кафедри автоматики та електро-
техніки під час проходження навчальної практики відвідують підприємства бу-
дівельної галузі. Там вони мають змогу ознайомитись з сучасними методами 
та технологіями виробництва будівельних матеріалів та довідатись про рівень 
автоматизації таких виробництв та будівельних машин. 

Цей рік не став виключенням. Студенти групи АУТП-16 разом з виклада-
чами Віталієм Володимировичем Грубовим та Костянтином Анатолійовичем 
Бровченко відвідали такі підприємства як ООО «Дніпровський завод будівель-
них матеріалів», Дніпровський завод залізобетонних виробів, ОАО «Житло-
будмеханізація» та мали змогу ознайомитись з технологіями автоматизації та 
диспетчеризації  культурно-ділового центру «Менора».

На підприємстві ООО «Дніпровський завод будівельних матеріалів» студен-
ти побачили майже повний цикл виробництва різновидів силікатних виробів. 
Вони мали змогу дізнатись, що підприємство самостійно виготовляє високо-
якісне вапно для її виробництва. Для цього на заводі безперервно працює піч 
шахтного типу – промислова піч з вертикальним робочим простором цилін-
дричної форми, в якій зверху завантажується вапняк. Готове вапно опускається 
під дією власної ваги під час спалювання палива безпосередньо у шахтній печі. 
Готове вапно завантажується до шарового млина для його подрібнення.  А далі 
вапно в якості в’яжучого  придатне до виробництва  силікатної цегли. Спеці-
альні пресувальні машини формують різні види цегли. Після формування цегла 
прямує до автоклаву – герметичного пристрою для здійснення тепло-вологої 
обробки цегли  під дією підвищених температур та надлишкового тиску з ме-
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тою пришвидшення її твердіння. Для зберігання си-
пучих матеріалів на підприємстві створені склади та 
автоматизовані поточно-транспортні системи. Також 
було показано сучасну лінію з виробництва газобе-
тону – енергоефективного будівельного матеріалу. 
Студентів і викладачів вразив рівень автоматизації 
та загальна атмосфера на виробництві, впровадже-
ні передові технології, повністю автоматизовані лі-
нії, де всі операції контролюються з диспетчерських 
комп’ютеризованих пунктів.

На Дніпровському заводі залізобетонних виро-
бів студенти мали змогу оцінити сучасну лінію з 
виробництва стінових панелей, а також технологію 
виробництва різноманітних залізобетонних виробів. 
Особливу увагу зараз приділяється виготовленню 
конструкції для капітального ремонту нового моста 
у м. Дніпро.

На підприємстві ОАО «Житлобудмеханізація» студен-
ти отримали змогу побачити сучасні підйомно-транспорт-
ні машини, ознайомитися з їх різновидами, оскільки без 
них важко уявити будь-яке будівництво.

Особливо вразив студентів-практикантів рівень дис-
петчеризації культурно-ділового центру «Менора». Саме 
тут майже всі процеси автоматизовано, починаючи від мо-
ніторингу температури у приміщеннях, і закінчуючи керу-
ванням протипожежними засобами безпеки.

Проходження навчальної практики дуже важливе для 
студентів оскільки дає змогу побачити реальне вироб-
ництво на власні очі, а не лише мати уявлення з учбової 
літератури. А також дозволяє студентам з перших курсів 
обрати собі тематику для майбутньої науково-дослідниць-
кої роботи.

Віолетта Гарбузова, Дарина Дуницька, 
студ. гр. АУТП-14

Студенти спеціальності «Автоматизація 
та комп’ютерно – інтегровані технології» на за 

Дніпровському заводі будівельних матеріалів

10 червня декану механічного факультету, 
професору кафедри експлуатації та ремонту ма-
шин, доктору технічних наук Володимиру Геор-
гійовичу Заренбіну виповнилося 80 років.

Володимир Георгійович народився в Смолен-
ську в сім’ї військовослужбовця. В 1954 році за-
кінчив середню школу в м. Котовську Одеської 
області і того ж року вступив до Московського 
вищого технічного училища ім. М. Е. Баумана. 
В 1960 році закінчив факультет теплових і гід-
равлічних машин МВТУ ім. Баумана за спеці-
альністю двигуни внутрішнього згоряння.

Трудову діяльність розпочав у 1960 році: пра-
цював на турбомоторному заводі м. Свердлов-
ська як інженер-конструктор, потім інженером 
провідної групи і начальником бюро міцності і 
фізичних вимірювань.

В 1962 році Володимир Георгійович вступає 
до заочної аспірантури при МВТУ ім. Баумана, а в 1967 році захищає дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

В ДІБІ В. Г. Заренбін працює доцентом кафе-
дри експлуатації і ремонту машин після обрання 
на цю посаду за конкурсом з вересня 1967 року.

У червні 1983 року Вченою радою ДІБІ він 
обирається за конкурсом на посаду декана меха-
нічного факультету, а в січні 1993 року – завіду-
ючим кафедрою експлуатації і ремонту машин.

У травні 1996 року рішенням ВАК Володи-
миру Георгійовичу присвоюється науковий сту-
пінь доктора технічних наук.

Маючи достатній виробничий досвід, ши-
року ерудицію і глибокі знання, В. Г Заренбін 
активно виконує доручену йому роботу. На 
високому науково-технічному рівні читає кур-
си лекцій з дисциплін кафедри, успішно керує 
дипломним проектуванням, бере участь в ро-
боті Державних екзаменаційних комісій. Під 
його керівництвом і при безпосередній участі 

була повністю реконструйована лабораторна база по двигунах внутрішнього 
згоряння, освоєне сучасне обладнання і контрольно-вимірювальна апаратура. 
Він є одним з ініціаторів відкриття на базі механічного факультету з 1992 року 
підготовки інженерів-механіків за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне 
господарство».

Володимир Георгійович розробив 4 навчальні посібники і багато методич-
них вказівок для лабораторних і навчально-дослідних робіт з тематики курсів, 
що читаються, які широко використовуються у педагогічній практиці.

Плідна науково-дослідна діяльність В. Г. Заренбіна. Він керує держбюджет-
ними і госпдоговірними роботами з найважливішої тематики в галузі підви-
щення надійності і довговічності двигунів внутрішнього згоряння. Запропо-
новані ним практичні рекомендації по вибору режимів обкатки двигунів при 
капітальному ремонті, нанесенню покриттів на деталі циліндро-поршневої 
групи ДВЗ використовуються на підприємствах України і сусідніх країн. Його 
розробки були відзначені дипломом ІІІ ступеня Головного комітету Виставки 
досягнень народного господарства України.

В.Г. Заренбін бере участь в роботі ряду проектних та двигунобудівних орга-
нізацій, являється членом редакційних колегій технічних видань та оргкоміте-
тів науково-технічних міжнародних конференцій і семінарів.

Володимир Георгійович є автором 144 робіт, з них 35 – в центральних жур-
налах і збірниках, 4 монографії, має 8 авторських свідоцтв, одержав 9 патентів, 
виступає на науково-технічних конференціях і семінарах, в тому числі за кор-
доном. Як голова спеціалізованої вченої ради і член Вченої ради бере активну 
участь в організації і проведенні наукової роботи академії. Систематично залу-
чає студентів до дослідницької творчості. Постійно бере участь у громадському 
житті і виховній роботі кафедри, факультету та академії, протягом 9 років був 
головою профбюро механічного факультету. Багато разів заохочувався за сум-
лінне ставлення до своїх обов’язків.

Володимир Георгійович турботлива людина, допомагає співробітникам ка-
федри, активне проводить навчально-виховну роботу серед студентів. Як декан 
факультету щиро і активно допомагає аспірантам, бере активну участь у вихо-
ванні молодих кадрів, доброзичливий наставник і вихователь молоді.

З нагоди ювілею бажаємо Володимиру Георгійовичу Заренбіну здоров’я, ба-
дьорості, довголіття, творчої наснаги і успіхів у науковій, навчально-виховній і 
громадській роботі, сімейного щастя і благополуччя.

Колектив кафедри експлуатації та ремонту машин

Володимир Георгійович 23 роки успішно керував кафедрою експлуатації 
та ремонту машин, а сьогодні успішно продовжує працювати на рідній 

кафедрі у якості провідного професора

ЮВІЛЯРУ НА ПАМ’ЯТЬ                                  Відлуння  ювілею
У першому літньому місяці відсвяткував свій ювілейний день народження, а саме своє 80-річчя, один з чудових, талановитих фахівців 

наукової та педагогічної справи, доктор технічних наук, професор, декан механічного факультету Володимир Георгійович Заренбін. У цьому 
році у Володимира Георгійовича подвійний ювілей – 50 років роботи у нашому виші (1967) і 80 років з дня народження. Володимир Георгійо-
вич типовий трудоголік. Робота – завжди на першому плані. І саме потреби та умови роботи академії у червні місяці внесли корективи 
у святкування ювілейного дня народження. Але завжди вважалось, що не тільки один день є ювілейним, а і весь рік теж стає ювілейним. 
Тому редакція газети «Молодий будівельник» поздоровляє шановного Володимира Георгійовича з прекрасним днем народження, бажає йому 
всіляких успіхів у деканських та кафедральних справах, нових досягнень і відкриттів у роботі наукової Спеціалізованої вченої ради, де голо-
вою наш ювіляр. Володим Георгійович багато років працює над науковою темою надійності і довговічності двигунів внутрішнього згоряння. 
І ця тема йому дуже личить, бо він сам – дуже надійний, багатолітній патріот розвитку будівельної справи у нашому регіоні, справжній 
друг-вихователь для студентів і аспірантів, талановитий дослідник, керівник і організатор наукової роботи в академії. А ще наш ювіляр 
такий же надійний, вірний чоловік для дружини Валентини Петрівни, добрий батько для доньки Олени та сина Олексія і чудовий дідусь 
для чотирьох онуків – Насті, Олесі, Каті і Іллюші. А зовсім недавно Володимр Геогійович став ще і прадідусем. У нього народилась правнуч-
ка Святослава. 

З погляду на всі Ваші життєві і наукові звершення, дорогий Володимир Георгійович, прийміть щирі вітання і побажання – так тримати 
багато-багато років!!!

Редакція газети МБ

Володимир Георгійович (1967)

Володимир Георгійович (2017)

Успішний захист дипломного проекту, ке-
рівник – доктор технічних наук, професор 

Володимир Георгійович Заренбін

Лабораторія макетів силових агрегатів 
та аудиторія із вивчення правил дорож-
нього руху кафедри експлуатацї та ре-

монту машин, у створенні яких активну 
участь брав професор В. Г. Заренбін
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СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ ЗА ТЕМОЮ
«БАГАТОПЛАНОВІ, РІЗНОПЛАНОВІ ПОШУКИ ВИКЛАДАЧІВ АКАДЕМІЇ ДЛЯ 

ПОЛІПШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» 

РОЗШИРЕННЯ ТВОРЧИХ ГОРИЗОНТІВ
З метою патріотичного виховання й духовного збагачення в академії розроблений і щорічно здійснюється проект по написанню та виданню книг з історії 

науки, а також краєзнавчих досліджень з історії Катеринослава – Дніпропетровська – Дніпра (термін існування – 25 років). Ініціатива створення проекту нале-
жить ректору, професору В. І. Большакову, який особисто бере участь у написанні та виданні (книги, художній альбом, набори поштових карток присвячених 
історії Катеринослава – Дніпропетровська XIX – початку XX століття). 

Органічно та послідовно численні викладачі академії щорічно поповнюють сторінки цього краєзнавчого проекту. Особливу увагу цій темі присвячується 
викладачами архітектурного факультету. Серед них доцент кафедри основ архітектури Олег Іванович Гаврилов та професор кафедри архітектурного проекту-
вання і дизайну Іван Миколайович Гаврилов. Дуже корисним і цікавим для студентів є ознайомлення з творчістю своїх викладачів у позааудиторних заходах. 

Сьогодня ми розповімо про другу персональну виставку Олега Гаврилова у будинку-музеї Дмитра Івано-
вича Яворницького. З 2012 року Олег Іванович працює в ПДАБА, викладачем малюнка і живопису. Він 
є автором понад 450 образотворчих робіт (архітектурна графіка, портрети, пейзажі). Велике місце у його 
творчості належить поштовим карткам, присвяченим нашому регіону. Про що свідчать експонати вистав-
ки «Архітектурні скетчі Дніпра». 

Спасо-Преображенський собор Історичний музей Вид на правий берег Дніпра

Дім Дмитра Івановича 
Яворницького

Костел на проспекті Дмитра 
Яворницького

На розі вул. Глінки та 
Європейської площі

Будівля на проспекті Дмитра 
Яворницького

Град Готель Україна, 
просп. Д. І. Яворницького 

Побувавши на чудовому вернісажі Олега Гаврилова кожній глядач, в тому числі і студенти архітектурного факультету, отримали не тільки естетичне задово-
лення, а і урок патріотизму – любові до свого рідного міста. 

Потяг до творчості Олег Іванович Гаврилов відчув у ранньому дитинстві, ще за родинною традицією – його батько Іван Миколайович Гаврилов, професор, 
який викладає серйозний і відповідальний курс «Нормативно-правові основи архітектурного проектування», а у вільний час на протязі всього життя приділяє 
поезії та малюванню. Іван Миколайович видав кілька поетичних збірок, у яких окрім його сучасної актуальної поезії розміщені численні малюнки. Тому вер-
нісаж родини Гаврилових кожного року прикрашається новими творами. Газета «Молодий будівельник» неодноразово публікувала малюнки, тому сьогодні ми 
вирішили познайомити читачів з поетичною творчість Івана Гаврилова, який, так як і син Олег, любить свою другу Батьківщину. Його роздуми і спостереження 
за долею Катеринослава – Дніпропетровська – Дніпра висвітлюються у різних поетичних жанрах. 

ОСТРОВ МОНАСТЫРСКИЙ
(песня)

Остров Монастырский в Украине есть,
на Днепре, могучем, уникальный весь – 
множество столетий дух его витал, 
царские персоны страстно привлекал.

Припев:
Остров вдохновенья сквозь века молчит,
к тайным ритуалам тянет, как магнит, 
редким заповедником над рекой мог быть, 
персональных древностей, чтобы не забыть.

Ехали в каретах, плыли в кораблях 
на священный остров фараон и шах 
с мыслью сокровенной, воцарить обзор, 
сердцем и душою обнимать простор.

Припев.

Плыли из Египта, Рима и Афин,
Индии, Тибета, Скандинавских льдин 
по реке, ревучей, между скал, равнин, 
паруса, расправив вдоль речных стремнин.

Припев.

Каменные недра берегов речных 
и мостов творенья, далей голубых —
Место Планетарной Силы на Земле, 
скрытый заповедник, словно, в дивном сне.

Припев.

Иван  Гаврилов – Тверской, 
25.02.2017

Пока же мыслями витал
В просторах времени былого
Автомобиль наш подъезжал
К границам центра областного.
В степном краю Днепропетровск –
Его столица, миллионник,
Имеет свой особый лоск,
Как многопрофильный сторонник.
А Днепр-река – его основа
И в географии конёк,
Струится ключевое слово –
Воды, энергии поток.

В Европе знают Днепр, как реку,
За Волгой и Дунаем вслед,
Когда-то – Борисфен у греков,
У римлян – Данаприса след.
На берегах Днепра с Самарой,
Удачно место отыскав,
1Разросся город (он не старый),
Имея нрав и свой устав.
Стальною лестницей гремучей
Легла железки колея
Екатерининской кипучей,
Что Два бассейна обняла.

Трудом упорным восстановлен
И новый облик создаёт
Застройке, быту, обусловлен
Вниманьем радовать народ.
В нём цирк, театры и музеи,
Метро подземного уют,
Вокзалы, порты, галереи
И академий счёт ведут.
Тут шины мастерски катают,
Чугун и сталь добротно льют
Ракеты в космос выпускают
И кадры для страны куют.

Як добре, коли студенти після лекцій професора І. М. Гаврилова можуть піти до бібліотеки академії і прочитати книжки поета Гаврилова. При чому відчувши  
не тільки повагу до свого викладача, а і поділяючи його любов до рідного міста. 

Из книги «Поэтические сюжеты», автор – Иван Гаврилов – Тверской, отрывки поэмы «Путешествие из Санкт-Петербурга в Днепропетровск», 
часть III – «Иванчиково – Днепропетровск» 

Олег
Іванович
Гаврилов
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Продовжуючи тему пошуків неординарних методів навчання викладачами академії розповідаємо про діяльність 
молодих фахівців. 

ШКОЛА   МОЛОДОГО   УЧЕНОГО-2017:   «АКАДЕМІЧНА   ДОБРОЧЕСНІСТЬ»
Для утворення міжвузівських та міжінститутських 

контактів, створення команд молодих учених, які 
здатні вирішувати актуальні проблеми сьогодення не 
тільки на рівні Дніпропетровської області та регіону, 
а й України в цілому, вже з 2011 року існує проект 
Ради молодих вчених Дніпропетровської області – 
«Школа молодих вчених». Школа молодого вченого – 
це серія тренінгів, лекційних занять і практичних 
семінарів на різні тематики, які направлені на 
покращення певних навичок та підвищення певних 
компетенцій молодих вчених.

В цьому році Школа працювала за темою: «Академічна доброчесність: 
проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених». 
Її головною метою стало впровадження в практику стандартів академічної 
доброчесності.

Даний проект зацікавив молодь нашої Академії і сім осіб стали учасниками 
Школи, а саме: ст. викладач каф. реконструкції та управління в будівництві 
Марина Єлісєєва, доценти каф. планування та організації виробництва Дар’я 
Нечепуренко та Єлізавета Протасова, доцент каф. фінансів та маркетингу 
Ганна Разумова, асистенти каф. планування та організації виробництва Наталія 
Ринкевич та Таїсія Ткач, доцент каф. екології та охорони навколишнього 
середовища Наталія Ткач. Всього в Школі взяло участь біля 40 молодих 
науковців ВНЗ Дніпропетровської області, які були обрані на конкурсній основі 
за результатами заповнених ними реєстраційних форм. 

Модераторами Школи стали спеціалісти з різних куточків України, які 
безпосередньо займаються даною проблематикою та готові поділитися своїм 
досвідом з молодими науковцями.

Відкриття Школи відбулось 15 березня 2017 р., на котрому свої вітальні 
слова висказали заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації К. 
Ю. Примаков; директор департаменту освіти і науки ОДА О. В. Полторацький, 
Голова регіональної ради по роботі з молодими вченими ПНЦ НАН  і МОНМС 
України С. Ф. Власов, екс-голова РМВ ДО, тренер КоопАкадемії Р. М. Безус, 
голова РМВ ДО О. О. Іжболдін. Координатор проекту, голова РМВ ДРІДУ 
НАДУ Наталія Сорокіна презентувала всі заплановані заходи Школи.

Артем Артюхов – к. т. н., доц., Начальник Центру науково-технічної 
та економічної інформації Сумського державного університету, Голова 
науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН України «Академічна 
доброчесність», м. Суми; Олександр Стрямець – к.т.н., Директор «Плагіат», 
офіційний представник компанії Plagiat.pl в Україні; Викладає у НУ «Львівська 
політехніка», м. Львів; Юлія Єпіфанова – к. ю. н., доц., доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін, Директор Консультаційного центру юридичного 
факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна, м. Харків; Володимир Сацик – к. е. н., доц., 
доцент кафедри політичної економіки Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана, Директор ГО «Освітні Тренди», м. Київ; 
Арсен Келічавий – к. е. н., доц., доцент кафедри політичної економіки 
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, 
Виконавчий директор ГО «Освітні Тренди», м. Київ.

На базі різних ВНЗ м. Дніпро пройшли три очні сесії Школи молодого 
вченого. На базі ДРІДУ НАДУ Артем Артюхов ознайомлював загал молодих 
науковців із темою: «Наукова етика у розвитку академічної кар’єри молодого 
вченого: данина моді чи життєва необхідність?» та проводив рольові ігри, де 
охочі учасники виконували дискусійні завдання, в яких обґрунтовували свої 
позиції стосовно болючих проблем пов’язаних з академічною недоброчесністю.

Друга сесія Школи проходила на базі ДНУЗТ ім.  акад. В. Лазаряна та 
ДДУВС. Олександр Стрямець провів практичний тренінг на тему: «Плагіат : 
проблеми виявлення та засоби попередження». У рамках даного тренінгу було 
здійснено обговорення болючих проблем, пов’язаних із плагіатом. Надзвичайно 
цікавою та корисною виявилась практична частина даного тренінгу, у якій всім 

учасникам було надано можливість перевірити три 
власні наукові роботи на наявність у них плагіату. 
Проведена перевірка показала доволі високий рівень 
автентичності текстів учасників школи, що свідчить 
про їх достатній етичний рівень. 

Інформаційна бесіда Юлії Єпіфанової була 
присвячена авторським правам учасників освітнього 
процесу ВНЗ. На даній зустрічі було з’ясовано 
основні проблеми у сфері авторських прав та 
розглянуто на підставі чого та з якого моменту вони 
виникають. Як виявилось основною проблемою 

порушення авторських прав є непоінформованість науковців з цього питання 
та нерозвинута система стимулювання наукової творчості у ВНЗ.

Заключна сесія Школи пройшла у стінах ДДАЕУ та ПДАБА.  Володимир 
Сацик провів майстер-клас на тему: «Сучасні стандарти академічного письма: 
вимоги провідних університетів та видавництв», в рамках якого тренер описав 
структуру наукової статті за моделлю пісочного годинника IMRaD, яка викликала 
неабиякий інтерес учасників Школи. Також були надані практичні поради щодо 
написання якісної статті за міжнародними стандартами. Наприкінці заняття, 
всі учасники погодилися з думкою тренера, що курси академічного письма 
повинні бути обов’язковими в навчальній програмі будь-якого ВНЗ України та 
починатися вже з першого курсу.

Арсен Келічавий долучив учасників до вкрай цікавої симуляційної гри: 
«Академічна доброчесність у діяльності університету». Протягом всієї 
гри учасники працювали в командах, кожній з яких було запропоновано 
обрати собі певні ролі, а саме: експертів МОН, ректорату, професорсько-
викладацького складу та студентів. Учасникам було надано декілька ситуацій, 
в яких було порушено норми академічної доброчесності. Командам необхідно 
було розв’язати спірні питання та розробити рекомендації щодо їх вирішення, 
в залежності від тих ролей, які вони обрали. Завдяки такому формату заняття 
кожен мав можливість поглянути на проблеми під різним кутом зору.

Під час сесії учасники Школи проводили WorkShops у власних ВНЗ з 
метою розробки пропозицій до Кодексу академічної доброчесності науковців 
Дніпропетровщини, який презентується на Міжнародний день науки.

Наша команда збиралася в дружній атмосфері та обговорювала питання 
по піднятій проблематиці, а також були сформулбовані основні принципи 
академічної доброчесності на думку молодих вчених ПДАБА. В результаті 
двохгодинної дискусії ними стали наступні принципи – взаємоповага, чесність, 
відповідальність, грамотність, якість, верховенства права, прозорості та 
захищеності науковців.

За словами Наталії Ткач: «Ефективним був формат зустрічей у Школі, коли 
кожен учасник, прослухавши цікаву інформацію, мав можливість включитися 
до обговорення будь-якого питання, що висвітлювалося провідними фахівцями.

А найважливішим має стати те, що окрім  модних тенденцій та різноманітних 
заяв щодо доброчесності, кожен науковець повинен почати з себе та намагатися  
впроваджувати принципи доброчесності у своєму житті, не дивлячись на 
обставини вже зараз і обравши цей шлях, ні в якому разі не повертати з нього. 
Відчуття особистої відповідальності за свої дії та  прагнення своїм прикладом 
змінювати реальність – ось основна ідея Школи для мене».

За результатами участі в роботі «Школи молодих вчених – 2017» всі учасники 
одержали Сертифікати про підвищення кваліфікації. Із чим їх вітаю!

Дякую молодим вченим нашої академії за проявлену активність та плідну 
співпрацю; ректорату за підтримку та допомогу в організації заняття Школи 
на базі нашого вузу; тренерам Школи за натхненні промови та корисну 
інформацію; координатору проекту за цікаву тематику та проведення Школи 
на високому рівні!

М. О. Єлісєєва, к. т. н., 
голова Ради молодих вчених ПДАБА

П О С В Я Т А   В   А С П І Р А Н Т И   І   Д О К Т О Р А Н Т И   –   2017

Продовжуючи нашу загальну тему професійної майстерності викладачів, органічно буде продовжити її після матеріалу про Раду молодих вчених 
фоторепортажем зі свята посвяти у аспіранти і докторанти, як початку підготовки нових фахівців. 2 жовтня у залі Вченої ради ректор, професор Володимир 
Іванович Большаков привітав нових майбутніх виладачів з початком їх наукової діяльності, яка дасть можлисть професійного зростання. У зустрічі взяли участь 
наукові керівники та провідні фахівці академії. 




