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21-22 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ В НАШІЙ АКАДЕМІЇ ВІДБУЛАСЯ 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Вітальне слово
Шановні науковці та співробіт-

ники Одеської державної академії 
будівництва та архітектури та на-
уковці ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Завдяки злагодженій роботі 
Академії і Університету протя-
гом багатьох років зроблено 
значний внесок у розвиток віт-

І.М. Коваль
Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова

доктор політичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки 

України

чизняної науки та розбудову 
української правової держави.

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури та 
Одеський національний універ-
ситет ім. І.І. Мечникова тісно 
взаємодіють з відповідними дер-
жавними органами, підтримують 
творчі зв’язки з науковцями країн 
далекого і близького зарубіжжя. 

У Державній національній 
програмі "Освіта" Україна XXI ст. 
визначено "стратегію розвит-
ку освіти в Україні на найближ-
чі роки та перспективу на XXI 
ст. Вона визначає стратегічні 
завдання реформування освіти 
в Українській державі: відрод-
ження і розбудова національ-
ної системи освіти, формування 
освіченої, творчої особистості; 
а головне - виведення освіти в 
Україні на рівень розвинених 
країн світу шляхом докорінного 

реформування її концептуаль-
них, структурних, організаційних 
засад. У міжнародній науковій 
конференції «Іновації в освіті: 
сутність, проблеми та перспек-
тиви» планується докладний 
розгляд та аналіз  наступних  
напрямків у розвитку вітчизня-
ної освіти: філософсько-ме-
тодологічні основи освітнього 
процесу в умовах глобалізації, 
психолого-педагогічні аспекти 
сучасної освіти, здоров'язбері-
гаючі освітні технології, освітні 
стратегії розвитку духовної та 
світоглядної культури особи-
стості громадянського суспіль-
ства, інновації правової освіти 
та нормативно-правове забезпе-
чення сучасної освіти в Україні. 

Вважаю цю роботу надзви-
чайно актуальною та важливою, 
адже освітня галузь – саме та 
сфера, котра стосується кожного 

українця. Тому   будь-які реформи 
не мають сенсу за відсутності під-
тримки з боку суспільства. Навіть 
за умови значного збільшення дер-
жавного фінансування пробле-
ми в освітній галузі не зникнуть. 

Сподіваюсь, що здобутки 
Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Інновації 
в освіті: стан, проблеми, пер-
спективи» її доповіді знайдуть 
відгук у всіх зацікавлених як 
в Україні, так і за її межами.

Мені хочеться побажати Вам 
плідної праці в цій конференції 
і всього самого найкращого. Ба-
жаю колективам Одеської дер-
жавної академії будівництва та 
архітектури і Одеського націо-
нальному університету, який я 
очолюю, нових творчих здобут-
ків на благо українського народу.

З повагою, І.М. Коваль 

С. Васильківський 
"Запорожець на посту". 
Картина з колекції
Одеського художнього музею, 
якому у листопаді  2019 р. 
виповнюється 120 років

ЗІ СВЯТОМ ПОКРОВИ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

ДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОГО 

КОЗАЦТВА

Шановні викладачі, співробітники Одеської державної академії 
будівництва та архітектури , дорогі колеги! Щиро вітаємо Вас з про-
фесійним святом - Днем працівників освіти! Бажаємо Вам усього 
найкращого: миру, щастя, міцного здоров'я, добробуту, вагомих до-
сягнень у шляхетній справі підготовки  висококваліфікованих фахів-
ців для будівельної галузі, натхнення і наснаги на нові творчі злети!

Ректорат, Профспілковий комітет співробітників, 
редакція газети "Кадри-будовам" 
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Кафедра Філософії, політоло-
гії, психології та права ОДАБА 

на чолі з доктором філософських 
наук, професором Кадієвською 
І. А. та кафедра Загальноправо-
вих дисциплін та міжнародного 
права Одеського національного 
університету імені І. І. Мечнико-
ва на чолі з доктором філософсь-
ких наук, кандидатом юридичних 
наук, професором, академіком, 
заслуженим діячем науки і техніки 
України Плавичем В. П. 21 жовтня 
2019 року в стінах Одеської дер-
жавної академії будівництва та 
архітектури провели Міжнародну 
науково-практичну конференцію 
«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: СУТНІСТЬ, 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ».

Конференція зібрала пред-
ставників наукової спільно-
ти України, Польщі, Респу-
бліки Білорусь, Туреччини,  
Молдови, В’єтнаму, Шотландії. 

Урочисто відкрив конференцію, 
привітав учасників заходу та 

побажав всім плідної роботи рек-
тор Академії, кандидат технічних 

наук, професор А. В. Ковров. Ве-
дучою пленарного засідання була 
кандидат філософських наук, до-
цент Врайт Г. Я. Перед початком 
виступів учасників конференції 
були зачитані листи-привітання, 
які надійшли до організаційного 
комітету конференції. Так, зокре-
ма, учасників конференції привіта-
ли: Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова 
доктор політичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки 
України Коваль І.М., голова Одесь-
кої регіональної організації Спіл-
ки журналістів України Работін 
Ю.А., депутат Одеської обласної 
ради VII скликання Кобильни-
ков О.П., член НСЖУ письменник 
Письменний В.Г., завідувач кафе-

дри Загальноправових дисциплін 
та міжнародного права Одеського 
національного університету імені 
І. І. Мечникова, доктор філо-
софських наук, кандидат юридич-
них наук, професор, академік, 
заслуженого діяч науки і техніки 
України Плавич В. П та ін. Учасни-
кам та гостям конференції також 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

був продемонстрований  віталь-
ний відео-ролик, який був підго-
товлений викладачами кафедри 
філософії, політології, психології 
та права ОДАБА.  На пленарному 
засіданні прозвучали доповіді: 
"Провідні аспекти реформуван-
ня гуманітарної освіти в Україні" 
доктора філософських наук, про-
фесора кафедри філософії ОНУ 
ім. І.І. Мечникова Секунданта Сер-
гія Григоровича; "Унікальна роль 
філософії у розвитку вітчизняної 
освіти" доктора філософських 
наук, професора, зав. кафедрою 
філософії, політології, психології 
та права ОДАБА Кадієвської І. А.; 
"Інноваційні підходи щодо фор-
мування гендерної ментальності 
в системі вищої військової освіти 
України" доктора філософських 
наук, провідного наукового спів-

робітника науково-дослідної ла-
бораторії (соціально-гуманітар-
них проблем) кафедри суспільних 
наук Національного університету 
оборони України імені Івана Чер-
няховського, радника началь-
ника університету з гендерних 
питань Кримець Людмили Воло-
димирівни; "Піфагор: шлях до 
безсмертя" доктора філософсь-
ких наук, професора кафедри со-
ціально-гуманітарних дисциплін 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ Ха-
лапсіса Олексія Владиславовича; 
"Роль інформаційних технологій 
в сучасній освіті" доктора педаго-
гічних наук, професора кафедри 

філософії, політології, психології 
та права ОДАБА Єрмакової Світ-
лани Станіславівни; "Категорія 
гостинності у філософській тра-
диціїі" кандидата філологічних 
наук, доцента кафедри світової 
літератури ОНУ ім. І.І. Мечникова 
Малиновського Артура Тимофій-
овича; "Економічна освіта та ви-
ховання в контексті формування 
особистості нового покоління XXI 
століття" доктора філософських 
наук, професора кафедри філо-
софії, соціології та менеджменту 
соціокультурної діяльності Дер-
жавного закладу «Південноукраїн-
ський національний педагогічний 
університет ім. К.Д. Ушинсько-
го» Петінової Оксани Борисівни.

Робота на конференції була ор-
ганізована у рамках п’яти секцій: 

1. Філософсько-методологічні 

основи освітнього процесу в умо-
вах глобалізації. 

2.Психолого-педагогічні аспек-
ти сучасної освіти. 

3. Здоров’язберігаючі освітні 
технології.

4. Освітні стратегії розвитку 
духовної та світоглядної культури 
особистості громадянського су-
спільства.

5. Інновації правової освіти. 
Нормативно-правове забезпечен-
ня сучасної освіти в Україні.

За результатами роботи конфе-
ренції була прийнята резолюція з 
пропозиціями, а також був вида-
ний збірник наукових праць.

Учасники конференції:  к.і.н., доц. О.В. Головіна; д.ф.н .,  проф. О.В. Халапсіс; 
д.ф.н., проф. І.А. Кадієвська; акад., д.ф.н., проф.  В.П. Плавич; 

д.ф.н., проф. С.Г. Секундант 
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19 листопада 2019 р. виповни-
лося 200 років з дня відкриття 

музею Прадо (Мадрид).

МУЗЕЮ ПРАДО – 200 РОКІВ 

Королівський музей живопису 
і скульптури, який у 1868 р. став 
відомий як Національний музей 
живопису і скульптури, а пізніше – 
Національний музей Прадо, вперше 
відчинив свої двері для відвіду-
вачів саме 19 листопада 1819 р. 

Основною ідеєю святкування 
200-річчя музею Прадо є усвідом-
лення цього великого дару і вкла-
ду іспанської нації в скарбницю 
світової культури. Дуже важливо 
зрозуміти і пояснити, як в резуль-
таті низки соціальних і політичних 
подій, приватна колекція, створена 
для задоволення небагатьох, стала 
головною установою культури всіх 
іспанців. 

У зібранні музею представлені 
найбагатші колекції  творів Веласкеса, 
Босха, Рубенса і Тіціана. Музей пи-
шається також творіннями Рафае-
ля, Ботічеллі, Веронезе, Караваджо, 
Рембрандта,  Ель Греко, Рібери, 
Мурильо, Тьєполо і багатьох інших 
великих художників. У 2016 р. в 
Інтернеті було опубліковано більш 
ніж 11 000 творів з колекції музею 
Прадо. За офіційними даними, в рік 
музей Прадо відвідують близько 2 
700 000 чоловік. Прадо має одну з 
найбільших і найкращих колекцій 
європейського образотворчого ми-
стецтва.

До цієї дати приурочена амбітна 
програма заходів. Так, наприклад, 
відбулася презентація ювілейної 
монети номіналом 30 євро, присвя-
ченої 200-річчю музею Прадо. На 
цій церемонії президент Королівсь-
кої ради музею Прадо Хавьер Солана і 
заступник міністра фінансів Іспанії 
Марія дель Пилар Панек Соса пред-
ставили монету 30 євро, приуроче-
ну до 200-річчя музею. Ця срібна 
монета - перша монета Іспанії, зо-
браження на якій було вибране в 
результаті народного голосування 

в соціальних мережах. Більше 80 
% з майже 7100 учасників голо-
сування вибрали для зображення 
на ювілейній монеті деталь (фраг-
мент) картини Веласкеса "Меніни". 
В якості альтернативи пропону-
вався портрет "Інфанта Балтасара 
Карлоса". Це також перший ви-
падок, коли QR-код включається 
в монету і, після прочитання, дає 
можливість отримати історичну, 
технічну і художню інформацію як 
на веб-сайті Королівського монет-
ного двору, так і на веб-сайті На-

ціонального музею Прадо. Також 
ювілею музею присвячена і безпре-
цедентна за кількістю представле-
них експонатів виставка рисунків 
Гойї, які зібрані для експонування 
з багатьох державних і приватних 
зібрань усього світу. Ця виставка 
триватиме з 20 листопада 2019 р. 
до 16 лютого 2020 р.  

Юрій Письмак, 
за матеріалами офіційного 

сайту Національного музею 
Прадо та інших джерел 

28 жовтня 2019 року 
відзначили 75-ту річницю 

визволення України від 
нацистських загарбників. 

Зокрема, з Днем визволення 
України від нацистських загарб-

ників привітав українців голова 
Верховної Ради України Дми-
тро Разумков. Він зазначив: «75 
років тому міста та села України 
були остаточно звільнені від фа-
шистських загарбників. Найбіль-

75 РОКІВ З ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ша цінність будь-якої держави 
– люди – отримали мирне небо 
над головою. І сьогодні ми вша-
новуємо пам'ять тих, хто самовід-
дано рятував рідну землю і здоб-
ув перемогу над окупантами. Ця 
пам'ять назавжди жива у наших 
серцях!».

За матеріалами Укрінформ 

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ "КАДРИ - БУДОВАМ" НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ 
ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Демонтаж меморіальної дошки 
маршалу СРСР Г.К. Жукову з будівлі

Одеського обласного військового 
комісаріату ( вул. Канатна, 87)  

31 жовтня 2019 р.
Світлина В.Тенякова

 

odaba.edu.ua БІБЛІОТЕКА Газета 
«Кадри-будовам» 

Періодичні 
видання 
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Указом Президента України   
№ 834/2019 від 8 листопада 
2019 р. «Про відзначення держав-
ними нагородами України з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва» за особистий внесок у 
розвиток культури і мистецтва, ва-
гомі творчі здобутки та високу про-
фесійну майстерність орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня нагороджено 
Горбенка Анатолія Олександровича 
– художника-живописця, м. Одеса.

Щиро вітаємо професора ка-
федри Образотворчого мистецтва 

Архітектурно-художнього інституту 
ОДАБА, голову Правління Одеської 
обласної організації Національної 
спілки художників України, народ-
ного художника України Анатолія 
Олександровича Горбенка з високою 
державною нагородою і бажаємо 
подальших величних творчих звер-
шень, нових значних досягнень, мі-
цного здоров’я, натхнення і наснаги! 

Ректорат, профспілковий комі-
тет співробітників, дирекція Архі-

тектурно-художнього інституту, 
редакція газети «Кадри будовам» 

День художника України діячі 
мистецтва щорічно відзначають у 
другу неділю жовтня. Це професій-
не свято було встановлене Указом 
президента України № 1132/98 від 
9 жовтня 1998 року «Ураховуючи 
роль художників України в розвитку 
українського образотворчого мис-
тецтва, відродженні національних 
традицій у художній творчості…» 

Дорогі художники, митці, коле-
ги! Прийміть найкращі побажан-
ня до Дня художника України!!!

Двадцять один рік ми вітаємо 
один одного зі святом. Це наше свя-

то! Від імені Правління Одеської 
обласної організації Національної 
спілки художників України прийміть 
щирі вітання. Бажаємо добробуту в 
кожний дім і кожну родину, гарних 
творів і гарного настрою всім митцям 
і мисткиням, добрих студентів і вдяч-
них випускників нашим художни-
кам-викладачам. Терпіння в роботі і 
насолоди від професійних і вдалих 
виставок. Творіть добро, торкайтеся 
своїми творами людських сердець. 
Творчість і виставкова діяльність – це 
своєрідна арт-терапія для нас і ото-
чуючих. Лікуйте людські душі в важкі 
години, що випали на нашу долю, та 
цінуйте один одного. Ми цього варті!

Правління Одеської обласної 
організації Національної спілки 

художників України

З ДНЕМ ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ
ПРОФЕСОРА  А.О. ГОРБЕНКА НАГОРОДЖЕНО 

ОРДЕНОМ "ЗА ЗАСЛУГИ"  

Хвилююча мить урочистого відкриття персональної виставки 
творів Народного художника України, професора  А.О.Горбенка. 

Ювіляра вітають Вікторія Платонова і  Вікторія Нестеренко

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ТВОРІВ 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Світлини Володимира Богатирьова

24 жовтня 2019 р.   відбулося урочисте відкриття виставки худож-
ніх творів викладачів кафедри Образотворчого мистецтва ОДАБА

Вітальне слово художника Б.Г. Бєлова

Член Національної спілки 
художників України 

Ю.О. Письмак висловлює
захоплення від експозиції 

Ректор Академії  професор 
А.В.Ковров  на виставці

Студентки кафедри 
Образотворчого мистецтва 

поєднують у собі красу, талант  
і відданість творчості

Майбутні мисткині не залишають олівці навіть під час відкриття виставки

Завідувачка кафедри Образотворчого мистецтва доцент
 Д.Л. Герасимова вітає присутніх з відкритям виставки
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Перші десятиріччя ХХІ століття 
були відзначені ювілеями міжна-
родних громадських організацій, які 
займаються проблемами збережен-
ня архітектурної і художньої спад-
щини. Так, у 2018 році виповнилося 

ЗАХИСНИКИ СВІТОВОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Королева Данії Маргрете II і принц-консорт Хенрік Датський
55 років від дня заснування Міжна-
родної загальноєвропейської феде-
рації EUROPA NOSTRA, яка провадить 
активну роботу з захисту, вивчення 
і реставрації пам’яток історії, куль-
тури і архітектури. EUROPA NOSTRA 
була заснована 29 листопада 1963 
року у Парижі і об’єднує у своїх ла-
вах більш ніж 250 неурядових ор-
ганізацій і більше ніж 1500 індиві-
дуальних членів з 50 країн світу. Ця 

федерація має статус консультацій-
ного органу при Раді Європи і спі-
впрацює з Європейським Союзом. 
Вона підтримує партнерські відно-
сини з UNESCO та ICOMOS. У 1991 
році EUROPA NOSTRA об’єдналась 
з Міжнародним інститутом замків, 
який був заснований у 1949 році (70 
років тому). Президентом EUROPA 
NOSTRA протягом багатьох років був 
принц-консорт Хенрік (1934 - 2018) 
– чоловік королеви Данії. Після 
тривалого президентства у EUROPA 
NOSTRA, Його Королівська Високість 
виказав бажання передати права 
почесного правління наступнику. 
Наступним президентом цієї міжна-
родної федерації у 2007 році стала 
Її Королівська Високість інфанта 
донья Пілар де Бурбон – старша се-
стра попереднього короля Іспанії 
Хуана-Карлоса І. Після неї, наступ-
ним президентом EUROPA NOSTRA 
став всесвітньовідомий іспанський 
оперний співак маестро Пласідо 
Домінго. В останні десятиліття спо-
стерігається посилення інтересу з 
боку EUROPA NOSTRA до проблем 
збереження культурної спадщини 

країн Східної Європи (у тому числі 
– України), як важливої складової 
загальноєвропейської культурної 
спадщини. 

У 1965 році, через рік після під-
писання Венеційської Хартії (Між-

народної хартії з консервації і ре-
ставрації монументів (пам’яток) і 
визначних місць), була заснована 
ICOMOS – Міжнародна рада пам’яток 
і визначних місць. ICOMOS офіційно 
визначена як консультативний орган 
у рамках World Heritage Committee, 
і, зокрема, спеціально призначена 
для вивчення і аналізу матеріалів, 
які надають країни-учасниці для 
включення їх архітектурно-істо-
ричних і культурних цінностей до 
Списку Світової спадщини UNESCO. 
Штаб-квартира ICOMOS знаходиться 
у Парижі. В складі ICOMOS нарахо-
вується близько 120 національних 
комітетів (у тому числі і Українсь-
кий), які об’єднали у своїх лавах 
близько 7000 фахівців різних країн 
світу з охорони і реставрації пам’я-

ток архітектури і містобудування, 
археології, історії, монументаль-
ного мистецтва, історичних садів і 
парків та інших об’єктів нерухомої 
культурної спадщини. У 2020 році 
виповнюється 55 років з часу засну-
вання ICOMOS. 

Слід більш уважно поглянути на 
досвід закордонних неурядових ор-
ганізацій, які виступають на захист 
архітектурної і художньої спадщи-
ни. Особливо, якщо це більше ніж 
віковий досвід. Батьком-засновни-
ком британського Товариства охоро-
ни старовинних будівель (S•P•A•B) 
був відомий громадський діяч, 
художник, соціаліст і поет Уільям 
Морріс (1834-1896). S•P•A•B (The 

Оперний співак Пласідо Домінго

Пилип Веннінг - голова SPAB

Society for the Protection of Ancient 
Buildings) було засноване у 1877 
році. У 2002 році S•P•A•B широко 
відзначало своє 125-річчя. До цієї 
дати тоді вийшло друком кольорове 
видання S•P•A•B news (Volume 23), 
прикрашене портретами його ак-
тивних членів і благодійників (ме-
ценатів), серед яких Джон Рьоскін 
(1819-1900), архітектор Пилип Вебб 
(1831-1915), всесвітньовідомий 
французький скульптор Оґюст Ро-
ден (1840-1917), відомий актор сер 
Джон Гілгуд (1904-2000) і багато 
інших. Відповідальним редактором 

Ангус Фаулер

Професор Андрас Роман
виступив пан Пилип Веннінг, один 
з керівників S•P•A•B, який скром-
но іменує себе секретарем. Ще у 
вересні 1996 р. він відвідав Одесу і 
брав участь у роботі, організованої у 
рамках Ради Європи, 17-ї Міжнарод-
ної конференції «Європа регіонів: 
регіоналізм як засіб забезпечення 
демократії, стабільності і розвит-
ку». Одна з секцій конференції мала 
назву: «Шляхи і засоби захисту 
культурної, історичної і природної 
спадщини Одеси і Одеського регіо-
ну як частини європейської куль-
турної спадщини». Обмін науковою 
інформацію і особисте спілкування 
з колегами з країн Західної і Цен-
тральної Європи на конференції і 
в наступні роки, дозволяє розгля-
дати проблеми збереження істори-
ко-архітектурної спадщини Одеси і 
усього Півдня України у контексті за-
гальноєвропейського і світового ро-
звитку. Екс-віце-президент ICOMOS 
професор Андрас Роман († 2006), 
який брав участь у конференції, від-
значив, що історичний центр Одеси 
гідний [на той час, вересень 1996 р., 
прим. Ю. П.] включення до Списку 
Всесвітньої спадщини і потребує за-

хисту під егідою UNESCO. Його палко 
підтримали Пилип Веннінг (Лондон, 
Велика Британія) і Ангус Фаулер 
(1946-2017) – видатні діячі євро-
пейського руху на захист культурної 
спадщини. 

Аналіз викладеного дозволяє зро-
бити наступні висновки: слід укрі-
плювати міжнародне співробітни-
цтво з громадськими організаціями, 
що названі вище, одночасно дола-
ючи деяку роз’єднаність вітчизня-
них сил, що виступають на захист 
культурної спадщини. У нашій країні 
існують і працюють Українське то-

вариства охорони пам’яток історії 
та культури (створене у 1967 році) і 
Національний комітет ICOMOS (ство-
рений у 1994 році). Обидві ці органі-
зації мають свої відділення в Одесі. 
Важливою і перспективною вба-
чається їх тісна співпраця з нашою 
Академією. Найбільш значущим є 
залучення молоді (студентів ОДАБА) 
до руху за збереження культурної 
спадщини. Але ж саме їм працюва-
ти у майбутньому в історико-архі-
тектурному середовищі. Вивчення 
досвіду міжнародних організацій зі 
збереження, реставрації, реабіліта-
ції і раціонального використання в 
сучасних умовах архітектурної і ху-
дожньої спадщини, на наш погляд, 
можна успішно впроваджувати не 
тільки у навчальний процес підго-
товки архітекторів, художників і 
архітекторів-реставраторів зокре-
ма, але й у практичну діяльність зі 
збереження пам’яток зодчества і 
монументального мистецтва Одеси і 
усього Півдня України. 

Юрій ПИСЬМАК, багаторічний 
член Міжнародної федерації з 
питань збереження культурної 

спадщини EUROPA NOSTRA

Інфанта донья Пілар де Бурбон
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СТОРІНКИ ПАМ'ЯТІ

ОТДАВАЯ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА

Есть в мире хорошие люди, дающие сердцу приют... 
Не те, что мечтают о чуде, а те – что его создают. 
Есть люди – надежда и вера, есть люди – улыбки и свет.
Как будто из сказочной эры, которой названия нет.
В природе, рождающей жадность, отсутствие чувств и цинизм,
Порядочность есть, деликатность, сочувствие и альтруизм.
У каждого разное счастье, и разный до счастья маршрут...
Хороших – используют часто, хорошим – как правило, лгут...
Им больно, но дальше упрямо несут они искры добра.
И держится мир не на хамах, какая б пора не пришла.
Все может случиться и статься, но все же желаю в пути –
Хорошим – такими остаться, другим – до хороших расти.

Злата Литвинова 

Анатолий Дмитриевич Ексарев ро-
дился в Одессе 23 мая 1925 года, 

в семье рабочего. Его отец Дмитрий 
Романович был кадровым рабочим 
модельщиком-инструментальщиком 
Одесского водопровода. Его фото-
графию кафедра Водоснабжения 
передала в музей Одесского водо-
провода в г.Беляевка Одесской об-
ласти. В 1933 г. Анатолий, в связи с 
дошкольной подготовкой, поступил 
во 2-й класс 51-ой школы Одессы, 
где учился 4 года, затем продолжил 
учебу в школе №59. Учился все годы 
на "отлично" и был награжден По-
четными грамотами. Когда нагря-
нула Великая Отечественная война, 
он оставался в родном городе, в том 
числе и в период оккупации. До за-
хвата города врагом работал в колхо-
зе им.К.Либкнехта на сельхозрабо-
тах по сбору овощей для снабжения 
воинских частей. Остаться в городе 
семье пришлось, так как его отец ре-
шением властей работал на артези-
анской скважине, обеспечивающей 
город водой. По фильму "Жажда" мы 
помним, что это был один из главных 
объектов города, который немцы 
стремились захватить и уничтожить. 
В 1942 г. Анатолий поступил на од-
ногодичные курсы для поступления 
в высшее учебное заведение, а в 
1943 г. поступил на 1-й курс Поли-
технического института.

В    первые   дни   освобождения 
г.Одессы советскими войсками 

Анатолий Дмитриевич был моби-
лизован в ряды Советской Армии и 
ушел на фронт. Ему довелось уча-
ствовать в боях за освобождение 
Молдавии и Бессарабии в составе 
3-го Украинского фронта, 426 стрел-
ковой дивизии, 478 стрелкового 
полка. "Воевать мне пришлось в 
Молдавии", – вспоминал Анатолий 
Дмитриевич. 
- "Помню, подошли вплотную к во-
доразделу, Днестру. Трудно было 
форсировать реку сходу. Быстрое 
наступление наших войск привело 
к отставанию тылов, были обескров-
лены и наши части. После передыш-
ки и пополнения запасов началось 
форсирование Днестра в районе 
села Глинное. Несмотря на интен-
сивную артподготовку, форсирова-
ние реки было сложным и крово-
пролитным. Дело в том, что левый 
берег примыкал к высотной части 
междуречья Днестр – Турунчук, а 
правый был открыт, как на ладони. 
Нашим бойцам приходилось укры-
ваться в камышах, и многие заболе-
ли малярией. Но все же, к вечеру 21 
августа две линии эшелонированной 
обороны противника были взяты. Но 
враг не сдавался. После продолжи-
тельного боя оборона немцев была 
разрушена, и тем самым было обе-
спеченно передвижение основных 
ударных сил в сторону Румынии". 
Но 20 августа Анатолий был тяжело 
ранен, в область поясничного отдела 

позвоночника, направлен на лече-
ние в военный госпиталь 3636 (те-
перь 411 госпиталь). После лечения 
он был признан инвалидом 1 группы, 
непригодным к несению воинской 
службы. За проявленное мужество 
Анатолий Дмитриевич был награж-
ден орденом "Великой Отечествен-
ной войны 1-й степени", медалью 
"За Отвагу", орденом "За Мужество" 
и др. 

После окончания войны в 1945 г. 
поступает на 2-й курс Одесского 

института инженерно-гражданско-
го и коммунального строительства, 
(впоследствии Одесский инженер-
но-строительный институт). В после-
военный период в Одессе началась 
подготовка архитекторов. Значи-
тельную часть студентов составляли 
фронтовики, демобилизованные по-
сле ранений: А.Д.Ексарев, К.Н. Раш-
ковский, И.М. Безчастнов, И.Н.Эльт-

ман, Г.П.Дорота и др. Анатолий был 
старостой группы.

Занятия проводились в сложных 
условиях: в неотапливаемых по-

мещениях, не хватало учебников, 
тетрадей, карандашей, красок. Дей-

ствовала карточная система распре-
деления продуктов."Штурмуя" ауди-
тории и лаборатории, превозмогая 
боль с палочкой, он блестяще "С от-
личием" окончил ВУЗ. И здесь пока-
зал себя как боец! Дипломный про-
ект его был выполнен на реальной 
основе по актуальной теме – новое 
здание железнодорожного вокзала, 
на месте разрушенного во время во-
йны. Руководителем диплома у него 
был Федор Абрамович Троупянский 
(1874 – 1949), окончивший Петер-
бургскую академию искусств, про-
фессор, архитектор, художник, (ав-
тор проектов музыкальной школы 
им.П.Столярского, помещения Лер-
монтовского санатория, дом куль-
туры железнодорожников, старого 
корпуса ОИСИ). Но, к сожалению, 
профессор Ф.А. Троупянский не до-
ждался защиты диплома своего уче-
ника, защитившегося на "отлично" 
по специальности "Архитектура".

Из-за своего заболевания Анато-
лий Дмитриевич оказался вне 

распределения и, с согласия 
Министерства высшего образова-
ния, был оставлен в институте, сна-
чала в должности старшего лаборан-
та кафедры Архитектуры, а в 1950 г. 
переведен на должность ассистента 
этой же кафедры. С 1955 г. работает 
старшим преподавателем кафедры 
Строительных конструкций. В 1957 
г. поступает в аспирантуру и уже 
в 1959 г. успешно защищает дис-
сертацию по теме "Крупные блоки 
комплексной конструкции из низко-
прочных штучных камней, пильных 
известняков на бетонной основе". 
Научный руководитель диссертации 
– Петр Львович Еременок. 

С 1961 по 1977 г.г. А.Д. Ексарев 
занимает должность проректора 

по научной работе и по совмести-
тельству начальника научно-ис-
следовательского сектора ОИСИ 
(1960-1961г.). В 1977 г. ему было 
присвоено звание профессора. С 

1977 по 1985 г. он занимает долж-
ность проректора по учебной рабо-
те. 

Анатолий Дмитриевич обладал 
незаурядными способностями и 

большим трудолюбием. Мы его пом-

Послевоенная группа студентов-архитекторов

Годы становления. Научный руководитель - проф. Еременок П.Л.
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заместитель министра Ю. Бутенко.
Научная работа А.Д. Ексарева в те-
чение многих лет была связана с ре-
шением проблемы эффективности 
применения в строительстве мест-
ных естественных камней типа из-
вестняка. На выставках передовых 

ним всегда энергичным, с улыбкой 
на лице, несмотря на боли в ноге 
после ранения (в последние годы 
он ходил с палочкой). Высокий, кра-
сивый, внимательный к студентам и 
сотрудникам, добрый, отзывчивый, 
интеллигентный, высокой культу-
ры. С уважительным отношением 
к коллегам, к подчиненным, к сту-
дентам – таким он нам запомнился. 
Анатолий Дмитриевич всегда ока-
зывал помощь своими  советами и 
конкретными действиями. А какими 
организаторскими способностями 
обладал Ексарев! Был умелым руко-
водителем, высококвалифицирован-
ным специалистом, успешно совме-
щая учебно-методическую работу с 
административной деятельностью в 
институте, отдавая себя без остатка. 

В учебной работе особое место 
уделял самостоятельной рабо-

те студентов путем выдачи заданий 
на самостоятельную проработку по 
разделам, углубляющим знания по 
курсу, с последующим контролем 
выполнения. Также проводил ин-
дивидуальные беседы со студента-
ми. Был прекрасным воспитателем. 
Необходимо отметить и его участие 
во внедрении в учебный процесс 
активных методов обучения с при-
менением внутривузовского теле-
видения. Вел курсовое и дипломное 
проектирование по разделу "Архи-
тектура гражданских и промышлен-
ных зданий". Им был издан учебник 
"Архитектура и строительные кон-
струкции" с грифом МинВУЗа СССР. 
Являлся членом методсовета, науч-
ным консультантом, консультантом 
лаборатории методики, входил в 
состав редакционно-издательского 
совета. Анатолию Дмитриевичу было 
присвоено почетное звание "Заслу-
женный работник Высшей школы".

Более 26 лет Анатолий Дмитриевич 
Ексарев работал проректором 

по научной работе и проректором 
по учебной работе. За что бы он 
ни брался – все делал на отлично, 
всегда был образцом педагогиче-
ского профессионализма, все делал 
как можно лучше, по максимуму. 
Пользовался огромным уважением 
и почетом как организатор и как 
руководитель. За активную работу 
по безвалютному обмену студентов 
с вузами социалистических стран в 
1977-78 гг. его премировал первый 

материалов и конструкций, уско-
рения технического прогресса на 
ВДНХ СССР и ВДНХ УССР (1980-1982 
г.г.) экспонировалось 6 его разра-
боток. Им был получен диплом 2-й 
степени ВДНХ УССР. Он также при-
нимал большое участие в оказании 
помощи производству. Участвовал 
в технических экспертизах, состоял 
в ряде бригад содружества с произ-
водством по вопросам крупноблоч-
ного строительства из пильных 
известняков. Результаты научных 
исследований в области проблем 
эффективности применения в стро-
ительстве местных естественных 
камней известняков и полимерных 
материалов изложены во многих 
работах, опубликованных в печати 
и послуживших основой ряда дей-
ствующих в настоящее время офи-
циальных нормативных документов. 
Им опубликовано более 130 научных 
трудов. 

Анатолий Дмитриевич являлся 
участником ряда межвузовских, ре-
спубликанских, всесоюзных и меж-
дународных совещаний и конферен-
ций по проблемам крупноблочного 
строительства. В 1970 г. его реко-
мендовали в Монгольскую Народ-
ную Республику для выполнения 
работ по хоздоговору со строитель-
ным трестом №1. В 1972 г. его реко-
мендовали в качестве участника ХI 
Всемирного конгресса архитекторов 

в Народной Республике Болгарии по 
вопросам градостроительства. Мно-
гократно избирался депутатом Цен-
трального райсовета народных депу-
татов в г. Одесса (1959, 1973, 1975, 
1977, 1980, 1983 и 1985 г.г.)

Особенно хочется отметить отно-
шение Анатоля Дмитриевича к 

семье, к детям, к жене. Мне доводи-
лось ни один раз по дороге домой с 
работы встречать Анатолия Дмитри-
евича с женой Ларисой Карловной. 
Он всегда поддерживал ее под руку, 
не позволял нести тяжести, даже ве-

ник нес сам под мышкой. А сколько 
нежности и любви было в его глазах. 
Можно только позавидовать такому 
отношению к любимой женщине, 
жене, матери двоих детей: дочери 
Татьяны и сына Владимира.

Это все об Анатолии Дмитриевиче 
– о настоящем мужчине. Пройдя 

с ними несколько кварталов до их 
дома (ул. Комсомольская, 28) всегда 
любовалась ими, улыбка с лица Ана-
толия Дмитриевича не сходила, мяг-
кий, добрый, уважительный, добро-
желательный по отношению ко мне, 
его отцовский голос помнится до 
сих пор. Не помню ни одного случая, 
работая столько лет, общаясь с ним 
по работе по разным вопросам, ка-
сающимся кафедры, чтобы Анатолий 
Дмитриевич когда-либо на кого-ни-
будь повысил голос или выразил ка-
кое-то неуважение. Всегда обращал-
ся ласково, как отец – "Аллочка".

Мы часто все о чем-нибудь мечта-
ем...
Стремимся и хотим достойно жить,
Но заповедь простую забываем –
Друг другу доброту Души дарить... 

И Анатолий Дмитриевич не забывал 
– дарить нам свою Доброту.

Все члены большой семьи воспи-
таны в трудолюбии. Дочь Татья-

на окончила с красным  дипломом 
ОМУ, кандидат медицинских наук, 
врач-терапевт высшей категории, 
ученый, преподаватель  кафедры 
терапии ОМУ.  Её муж Олег Мельник 
– выпускник ОИСИ, работал старшим 
преподавателем на кафедре гидрав-
лики и водоотведения, имеет публи-
кации и авторские свидетельства 
на изобретения. Их сын, Дмитрий, 
выпускник ОГАСА по специальности 
"Теплогазоснабжение", руководи-
тель строительной фирмы. Дочь Та-
тьяна с мужем Олегом в этом году 
отметили 50-летие совместной жиз-
ни – прекрасный пример родителей.

Станьте для женщины спутником Верным,
Поддержкой, опорой и сильным плечом, 
Любовником, другом и мужем примерным,
Чтоб знала она, с Вами - "Все нипочем".
Дарите цветы, не ища разный повод,
О чувствах своих говорите всегда,
Примите ее обоснованный довод,
Пусть даже она здесь совсем не права.
Не стоит ее обижать грубым словом,
Ведь женщине ласка по жизни нужна.
Хотите любимым быть снова и снова?!
Так будьте мужчиной везде и всегда!

Еще необходимо отметить преем-
ственность поколений. Целеустрем-
ленность Анатолия Дмитриевича, 
его увлеченность и преданность 
делу не могли не увлечь сына Вла-
димира. Авторитет отца, его широ-
кий кругозор определили верный 
выбор профессии. Потенциал и 
творческие способности выпускни-
ка Архитектурного факультета ОИСИ 
раскрылись в первые годы работы в 

Выдающиеся руководители ОИСИ: проф. Г.П. Владыченко, проф. А.Д. Ексарев и проф. Э.К. Лопатто 

Душа коллектива
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Одесском Гипрограде. Большое вли-
яние на формирование и научно-ис-
следовательское становление Вла-
димира Ексарева оказала успешная 
учеба в очной аспирантуре КИСИ, 
защита диссертации, работа стар-
шим научным сотрудником в НИЛЭП 
ОИСИ. Владимир Анатольевич рабо-
тал доцентом, заведующим кафедры 
архитектуры и градостроительства, 
в настоящее время доцент кафедры 
градостроительства Альма Матер. 
Практикующий архитектор (более 
60 построенных общественных и жи-
лых объектов); автор более 90 науч-
ных и методических трудов; научный 
руководитель значительного числа 
студенческих конкурсов, семинаров 
в Украине и за рубежом. Студентами 
АХИ ОГАСА в 2012 году В.А. Ексарев 
назван «Лучшим преподавателем 
года». Его супруга Надежда – одно-
группница (А-113!), профессор ка-
федры архитектурных конструкций.

Профессиональные и нравственные 
ценности семьи переданы двум та-
лантливым успешным архитекторам 
– Анатолию и Андрею. Династия 
Ексарёвых достойно продолжается, 
подрастают четверо внуков. 

Анатолий Дмитриевич всегда соз-
давал атмосферу теплоты, сер-

дечности и душевности. Мы все, 
кому довелось знать его, работать с 
ним и дружить, ощущали это. Вспо-
миная этого светлого, всегда улыба-
ющегося человека, можно гордиться, 
что ты был с ним знаком!
Если в Человеке есть тепло!
Если есть сердечность, доброта –
Это означает лишь одно,
Что у Человека есть Душа!
И, хоть сколько, ты его губи
И, хоть сколько, ты его ломай,
Не исчезнет теплота в груди.
И душа в ней будет, так и знай 

Алла Решетникова

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ MEVLANA EXCHANGE PROGRAM 

МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 
ТА ОДЕСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АКАДЕМІЄЮ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 
прийняла участь у програмі ака-
демічної мобільності Mevlana, 
що націлена на обмін студента-
ми та викладачами між турець-
кими закладами вищої освіти та 
ЗВО з інших країн. 

З 16.09.19 р. по 13.10.19 р. 
відбувались міжнародні стажу-
вання викладачів ОДАБА з На-
вчально-наукового інституту 
бізнесу та інформаційних техно-
логій та Інженерно-будівельного 
інституту к.е.н., доц. Пандас А.В., 
к.т.н., доц. Чернєвої О.С. та к.т.н. 
Гриньової І.І. у рамках програми 
академічної мобільності Mevlana 
Exchange Program до університе-
ту міста Айдин, Туреччина. У рам-
ках стажування були передбачені 
лекційні, семінарські та консуль-
таційні заняття, що проводили-
ся для студентів економічного та 
інженерного факультету, а також 
колективу викладачів. 

У рамках візиту наші співробіт-
ники презентували основні осо-
бливості навчального процесу в 
Одеській державній академії бу-
дівництва та архітектури та описа-
ли наукові розробки, досліджен-
ня, новітні методики розрахунку, 
над якими на даний момент пра-
цює наш колектив, навели при-
клади сучасної реконструкції та 

реставрації в місті Одеса з за-
лученням новітніх матеріалів та 
технологій, а також особливості 
оцінки вартості майна в Україні. 
В свою чергу колеги з університе-
ту міста Айдин поділилися, у ході 
консультаційних та семінарських 
занять, своїми розробками, як у 
науковій галузі, так і в навчально-

Представниці ОДАБА в Aydin Adnan Menderes University

му процесі, провели екскурсії по 
навчальним корпусам та лабора-
торіям. 

Результатом візиту також ста-
ла підготовка спільного догово-
ру співпраці, а також обговорені 
питання майбутнього співробіт-
ництва між університетом міста 
Айдин та ОДАБА, як в рамках 
студентської та викладацької 
академічної мобільності за про-
грамою Mevlana, так і в рамках 
програми Erasmus+. 

І.ГриньоваК.е.н., доц. А.В. Пандас під час перебування в Туреччині


