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Шановні співробітники та 
студенти Одеської державної
академії будівництва та       
архітектури!

Від усього серця вітаємо 
Вас із самими довгоочікува-
ними та світлими святами – 

НОВИМ  РОКОМ  
ТА  РІЗДВОМ   ХРИСТОВИМ!

Бажаємо, щоб для кожно-
го з нас 2019 рік став  кра-
щим з кращих, приніс міцність 
духу і тіла, чесні перемоги та                     
загальну любов, достаток і 
свіжі сили для нових звершень, 
творчих успіхів у професійній 
діяльності та родинної злаго-
ди,  вірних друзів і надійних 
партнерів у добрих справах.

Нехай Різдвяна зоря                
запалить у наших серцях             
вогонь віри та любові, надії та 
оптимізму,  наснаги та неви-
черпної енергії.

Ректор Академії, професор 
Ковров Анатолій Володимирович

З повагою,
Ректорат Одеської

державної академії
будівництва та архітектури

На сьогодні в Академії здійснюється підготов-
ка здобувачів вищої освіти освітнього ступеню
«бакалавр» за 10 спеціальностями, освітнього сту-
пеню «магістр» за 12 спеціальностями та третього 
(освітньо-наукового) ступеню «доктор філосо-
фії» за 4 спеціальностями. У 2018 році успішно 
пройдено процедуру чергової акредитації та от-
римано акредитаційні сертифікати за двома на-
прямами підготовки 6.060102 «Архітектура» та 
6.060101 «Будівництво». Продовжено термін дії 
сертифікатів з підготовки здобувачів освітнього 
рівня «бакалавр» на термін дії сертифікатів з під-
готовки за освітнім рівнем «магістр» по наступним 
спеціальностям: 075 «Маркетинг» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування»; 193 «Геодезія 
та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво»; 133 «Галузеве машинобудування» 
галузі знань 13 «Механіча інженерія».

Починаючи з 01.01.2019 року в Академії розпо-

чинає роботу відділ Ліцензування та акредитації, 
що дасть можливість більш ефективно організува-
ти роботу з підготовки до ліцензування та акреди-
тації за новими вимогами. 

У порівнянні з минулим роком підвищилася 
успішність студентів Інженерно-будівельного ін-
ституту (більш ніж на 10%). Показники успішності 
по інститутах істотно не відрізняються, окрім ін-
ституту гідротехнічного будівництва та цивільної 
інженерії, де він істотно нижче.

Проблема великої кількості боржників на мо-
мент закінчення сесії має цілий спектр причин, 
серед яких головною є незадовільний стан з відві-
дуванням занять. На жаль, в середньому відвіду-
ваність студентів впала на 5-10% в порівнянні з 
попереднім роком. На І курсі вона була в межах 
66%, на 2-му та 3-му - в межах 45%. 

Протягом 2017-2018 навчального року у ІІ 
етапі Всеукраїнських студентських олімпіад
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з навчальних дисциплін та спеціальностей взя-
ли участь 70 студентів Академії. Переможцями та 
призерами стали 6 наших студентів: Писаний К.С.  
(I місце з дисциплини «Опір матеріалів»); Ми-
хайлова А.В. (I місце з дисципліни «Інвестуван-
ня»); Петренко Е.В. (II місце з дисципліни «Еко-
номіка підприємства»); Пашинов В.А. (II місце з 
дисципліни «Управлінський облік»); Арнаут О.Л. 
(II місце за спеціальністю «Міське будівництво 
та господарство»); Стадникова Н.В. (III місце за 
спеціальністю «Геодезія та землеустрій»). Ще 6 
студентів стали призерами у командному заліку: 
Гуцал Я.І., Юрійчук Р.І., Шевчук С.В. (II місце з 
дисципліни «Мости і споруди на дорогах»); Білоус 
Е.В., Остащук О.О., Стаднікова Н.В. (III місце за 
спеціальністю «Геодезія та землеустрій»). В ціло-
му за підсумками участі у ІІ етапі Всеукраїнських 
студентських олімпіад Академія посіла 30 місце 
серед 59 технічних вищих навчальних закладів, 
які були учасниками олімпіад, та 3 місце серед 
ЗВО будівельного профілю.

Традиційно студенти Академії щорічно бе-
руть участь у загальнонаціональному конкурсі 
«Українська мова – мова єднання». В 2018 році 
6 студентів стали переможцями конкурсу у різних 
номінаціях.

Центром координації методичної роботи в Ака-
демії є Методична рада. У 2018 році відбулося 8 
засідань Методичної ради, на яких було розгляну-
то, обговорено та вироблено рекомендації по 20 
актуальним питанням, що стосуються вдоскона-
лення навчального процесу. Також щомісяця про-
водились засідання науково-методичних комісій 
інститутів, на яких розглядалися методичні питан-
ня в розрізі конкретних спеціальностей.

З метою розробки та вдосконалення освітніх 
стандартів нового покоління в Академії сформо-
вано відповідну комісію та проектні групи з кож-
ного освітнього ступеня і спеціальності. Комісією 
з розробки стандартів Академії, проектними гру-
пами, спільно з навчальним та навчально-мето-
дичним відділами, розроблені необхідні складові 
стандартів за всіма спеціальностями.

Розвиток комп'ютерних технологій, який впли-
нув на становлення інформаційного суспільства, 
характеризується низкою впроваджень нових 
інтернет-послуг в роботі бібліотеки. Протягом 
2018 року співробітниками бібліотеки регулярно 
здійснювалося оновлення і поповнення сторінки 
«Бібліотека» на сайті Академії. На цей час має-
мо 20 баз даних, з яких 19 створені бібліотекою, 
такі як: «Електронний каталог»; «Журнальні стат-
ті»; «Повнотекстові методичні вказівки»; «Еко-
логічний імпульс»; «Енциклопедії та енциклопе-
дичні словники бібліотеки ОДАБА»; «Монолітне 
домобудування» та ін. Співробітники бібліотеки 
брали участь в підготовці до реєстрації профіль-
них збірників наукових праць Академії «Вісник 
ОДАБА» та «Проблеми теорії та історії архітектури 
України» в наукометричній базі Index Copernicus. 

За консультацією з питань наукометричних баз до 
бібліотеки звернулися понад 83 вчених Академії. 
З метою ознайомлення викладачів, аспірантів, на-
укових працівників та студентів з  наукометрични-
ми дослідженнями, працівниками бібліотеки були 
проведені  наступні научно-практичні семінари: 
«Основні принципи роботи у БД  Scopus» (квітень 
2018р.); «Студентська наука. Публікації для захи-
сту ВКР:структура, вимоги, особливості підготов-
ки» (вересень, жовтень 2018р.). Протягом 2018 
року наша бібліотека була офіційним партнером 
Української бібліотечної асоціації.

У 2018 році до аспірантури вступив 21 здобувач 
вищої освіти ступеня «доктор філософії». З них 15 
осіб - за рахунок коштів державного бюджету та 6 -
за рахунок коштів фізичних осіб (на контрактній 
основі), в тому числі два іноземці (Сирія та Мол-
дова). В докторантуру зарахований 1 докторант 
на бюджетну форму навчання, за спеціальністю 
192 «Будівництво та цивільна інженерія». У 2018 
році успішно пройшли атестацію 46 аспірантів. 
Випуск аспірантів в 2018 році склав 12 осіб. 

Аспіранту 2-го року навчання Вандинському В. Ю. 
(науковий керівник д.т.н. Крутій Ю.С.) призначе-
но стипендію Президента України на 2018/2019 
навчальний рік.

Позитивною тенденцією останнього року є 
збільшення кількості докторів наук, яких зараз в 
Академії вже 49 (з яких 37 є штатними співробіт-
никами). У 2018 році отримали докторські ступені 
Володимир Іванович Мартинов і Ольга Олексан-
дрівна Селезньова, почали працювати в Академії 
Олег Семенович Слепцов і Володимир Анатолійо-
вич Кіосак. 

Протягом 2018 року для вступу до Академії 
було загітовано 3136 потенційних абітурієнтів (в 
2017 році – 3459). Всього 26% з них подали заяви 
для вступу, та всього 11% – зараховано до Ака-
демії. У 2017 дані показники становили 14% та 9% 
відповідно. 

В Академії постійно ведеться науково-дослідна 
робота, що фінансується за рахунок державного 
бюджету, а також за рахунок організацій і під-
приємств-замовників наукових робіт і послуг.

Академія випускає три збірника наукових 
праць, які входять до переліку фахових видань 
України: «Вісник ОДАБА», «Сучасні будівельні 
конструкції з металу та деревини» та «Проблеми 
теорії та історії архітектури України». На індек-
сацію до бази Index Copernicus подано збірник 
«Проблеми теорії та історії архітектури України», 
чекаємо на індексацію нових номерів «Вісника 
ОДАБА». Продовжується співпраця з університе-
том «Північ» (Хорватія) щодо видання журналу 
«Tehnički glasnik», який індексується базою Web 
of Science. Йде активна робота зі створення но-
вого наукового журналу «Механіка і математичні 
методи», перший номер якого має вийти у березні 
2019 року. За 2018 рік нашими науковцями ви-
дано 18 монографій, три з яких - у закордонних 



виданнях (що менше в порівнянні з результатами 
двох попередніх років). Проте, є зростання кіль-
кості навчальних посібників і підручників. 

Позитивним і дуже важливим процесом як для 
наукової, так і для освітньої діяльності у 2018 
році є відкриття філій кафедр на виробництві та 
у профільних установах. На сьогодні вже 15 ка-
федр мають 23 свої філіали. Наступним завдан-
ням є підвищення ефективності діяльності даних 
філіалів та налагодження більшої практичної спі-
впраці з виробництвом. 

За 2018 рік науковцями нашої Академії було 
проведено 18 наукових конференцій різних 
рівнів, зокрема 12 Міжнародних та 2 конферен-
ції молодих вчених. Останні необхідно виділити 
окремо, тому що в цьому році вперше проводила-
ся конференція «Фізичні процеси в енергетиці, 
екології та будівництві», а також на новий рівень 
вийшла наша традиційна конференція «Нові ма-
теріали і технології у будівництві». Основна за-
слуга в цьому Ради молодих вчених, яка зараз 
досить активно працює. Також слід виділити мас-
штабні науково-практичні конференції «Пробле-
ми та перспективи розвитку будівельного ком-
плексу м. Одеси», яка проводилася у співпраці з 
Одеською міською радою, «Будівництво в сейсміч-
них регіонах України», яка була проведена разом 
з Науково-дослідним інститутом будівельних кон-
струкцій, а також дуже відому в світі конференцію 
«Економічний і соціальний розвиток», яка в цьому 
році проводилася на нашій базі. 

Поновлена співпраця з Науково-дослідним ін-
ститутом будівельних конструкцій в здійсненні 
супроводу висотного будівництва в частині сейс-
мостійкості. Здійснюється науково-технічний су-
провід та архітектурний нагляд за реставрацією 
будинку Руссова. 

У звітному 2018 році виховній та спортивній 
роботі зі студентами приділялася значна увага. У  
спортивних змаганнях різного рівня взяли участь 
понад 1200 студентів. У червні закінчилася спар-
такіада Академії по 6-ти видам спорту, в якій взя-
ли участь 1126 студентів. У ХХVІ обласній Спар-
такіаді серед ЗВО міста Одеси в 2018 році Академія 
у загальному заліку посіла I місце. У змаганнях 
взяли участь 359 студентів у 22-х видах програ-
ми Спартакіади, серед яких 10 майстрів спор-
ту, 42 кандидати в майстри спорту і спортсменів 
першого спортивного розряду, 6 кандидатів до 
Національної збірної України і 19 кандидатів до 
молодіжної та юніорської збірних України. У чем-
піонатах України та міжнародних турнірах взяло 
участь 42 спортсмена Академії. Студенти зайняли 
призові місця за трьома видами спорту: гандбол 
– I місце, швидкі шахи – II місце, бадмінтон – II 
місце. У чемпіонатах Європи і Світу взяли участь 
10 спортсменів Академії. На трьох чемпіонатах у 
складі команд студенти отримали призові місця: 
I місце – на чемпіонаті Європи з регбі та відкри-
тому чемпіонаті Румунії; III місце на чемпіонаті 

з єдиноборств. Студентська збірна команда Ака-
демії з футболу стала переможницею і завоюва-
ла Кубок в футбольному турнірі, присвяченому 
пам'яті гравця ФК «Чорноморець» А. Попічко. У 
турнірі взяли участь чотири команди – представ-
ники одеських ЗВО. За підсумками спортивного 
року колектив кафедри Фізичного виховання і 
спорту визнано переможцем в номінації газети 
«Вечірня Одеса»  «Людина справи» (завідувач ка-
федрою Жиров Г.Ф.).

Пріоритетним напрямком міжнародної діяль-
ності ОДАБА є розвиток системи академічної 
мобільності викладачів, співробітників і сту-
дентів. В рамках програми ERASMUS + викладачі 
Академії провели ряд лекцій у Вищій техніко-еко-
номічній школі ім. Броніслава Маркевича (Поль-
ща), Університеті Північ (Хорватія), Університеті 
Вест Аттика (Греція). У 2018 році вперше (у рам-
ках «викладацької мобільності») відбулося читан-
ня лекцій з економічних дисциплін: Політехніка 
в м. Пожега (Хорватія) і Університет Пітешті (Ру-
мунія).

У 2018 році Академією спільно із закордонними 
партнерами були підготовлені і подані на конкурс 
та отримали фінансування на реалізацію 6 про-
ектів: 5 проектів в рамках програми ЄС Erasmus+
(КА1 - мобільність персоналу і студентів) з: 
Політехнікою в Пожезі (Polytechnicin Pozega), 
Хорватія, Університет Рієка (University or Rieka), 
Хорватія, Вищою державною школою ім.Бронісла-
ва Маркевича Технології та Економіки в Ярос-
лаві (Bronislaw Markiewicz State Higher School of 
Technology and Economicsin Jaroslaw, Польща); 
Університет Пітешті (University of Piteshti), Ру-
мунія; Університет науки и технологій (University 
of Science and Technology), Польща. Проект в рам-
ках програми Мевлана з боку Турецької Респу-
бліки (Mevlana Exchange Programe) з університе-
тами Акденіз (Akdeniz University), 

21-22 червня 2018 року в ОДАБА була проведе-
на Міжнародна наукова конференція з економіч-
ного і соціального розвитку, ЕSD конференція. 
Конференція проводилась спільно з Університе-
том Північ (Хорватія), Варшавським університе-
том (Польща) та Університетом Мухаммеда V (Ма-
рокко). Збірник наукових праць цієї конференції 
індексується міжнародною наукометричною ба-
зою Web of Science. За результатами роботи кон-
ференції підготовлено і видано збірку анотацій 
і збірник наукових праць. В роботі конференції 
взяли участь 70 представників, з них 8 - іноземні. 
Всі доповіді були представлені англійською мо-
вою. Був підписаний новий договір з Вищою 
архітектурною школою міста Марсель (Франція), 
в рамках якого 1 аспірант направлений туди на 
навчання. Загалом у нашої Академії є угоди з 37 
зарубіжними вищими навчальними закладами та 8 
організаціями.

Ректор ОДАБА,
професор Ковров Анатолій Володимирович
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ІV МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ» (13–14 вересня 2018 р.)

13–14 вересня 2018 р. в м. Одеса у 
приміщенні Одеської міської ради від-
булася ІV Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Південь України у 
вітчизняній та європейській історії». 
Організатором конференції виступила 
Одеська державна академія будівни-
цтва та архітектури.

У роботі конференції взяли участь 
відомі вчені з країн: Польща, Угорщи-
на, Молдова, Білорусь, США, всього по-
над 150 учасників.

Дана конференція є історичною, 
проте в ній взяли участь архітектори, 
будівельники, інженери, археологи, 
філологи, економісти, мистецтво-
знавці, краєзнавці. Кількість учас-
ників засвідчує вдалість вибору теми 
конференції, її актуальність, історич-
не значення. Конференція має ши-
рокий науковий резонанс. Саме мі-
ждисциплінарність є однією з яскраво 
виражених прикмет сьогодення, за 
якою майбутнє наукових досліджень і 
розвитку вищої освіти.

Учасників конференції привітав 
ректор академії професор А. В. Ковров,
заступник Одеського міського голови 
П. М. Рябоконь, начальник управлін-
ня з питань охорони об’єктів культур-
ної спадщини Одеської міської ради
П. В. Остапенко. Зокрема, рек-
тор Одеської державної академії
будівництва та архітектури професор
А. В. Ковров зазначив, що з 2012 р. 
формат цього наукового форуму змі-
нився. Значно розширилося коло 
учасників, а сама конференція стала 
мультидисциплінарною. Сьогодні на 
конференції піднімаються не лише 
історичні, а й архітектурні, культурні, 
філологічні та навіть релігійні питан-
ня.

З вітальним словом до учасників 
конференції від імені Національної 
академії наук України звернувся доктор 
історичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, член-ко-
респондент Національної академії 
наук України, завідувач відділу історії 
України другої половини ХХ століття 
Інституту історії України Національної 
академії наук України В. М. Даниленко, 
настоятелька Одеського Свято-Архан-
гело-Михайлівського жіночого мона-
стиря ігуменя Серафима (Шевчик), 
заслужений журналіст України, голо-
ва Одеської регіональної організації

Національної Спілки журналістів
України Ю. А. Работін. Також привіта-
ла учасників конференції співголо-
ва Оргкомітету конференції доктор 
історичних наук, професор, почес-
ний краєзнавець України, член НСЖ
України, завідувач кафедри Україно-
знавства Академії В. Л. Цубенко. Вона 
повідомила, що на адресу конференції 
надійшли листи привітання учасникам 
і організаторам конференції від Голови 
Верховної Ради України А. В. Парубія, 
заступника міністра освіти і науки 
України М. В. Стріхи, голови Одеської 
обласної державної адміністрації М. В. 
Степанова. 

У ході пленарного засідання були 
заслухані доповіді д.і.н., проф., 
член-кор. НАН України, заслужено-
го  діяча науки  і  техніки  України
В. М. Даниленко (м. Київ), д.і.н., 
проф. В. М. Хмарського (м. Одеса), 
д.і.н., проф. Кабачинського М. І.
(м. Хмельницький), д.і.н., проф. 
Скрипника А. Ю. (м. Кам’янець-Поділь-
ський), д.т.н., проф., заслуженого
будівельника України Суханова В. Г.
(м. Одеса), к.і.н. Звіряки А. І.

(м. Київ), д.т.н., проф., заслуже-
ного діяча науки і техніки України
Клименка Є. В. (м. Одеса), к.арх., доц. 
Мещерякова В. М. (м. Одеса), д.і.н., 
проф. Цубенко В. Л. (м. Одеса), к.і.н., 
старшого наукового співробітника 
Шевченко В. В. (м. Київ). 14 верес-
ня робота конференції розпочала-
ся презентацією книги д.і.н., проф., 
директора Українсько-польського 
культурно-освітнього центру ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова Любові Жванко
«Видатні поляки і Харків: біогра-
фічний словник (1805–1918)» (м. Харків).

Всі доповіді, підготовлені для кон-
ференції, надруковані у збірнику на-
укових праць до початку роботи кон-
ференції. Всі учасники конференції 
отримали сертифікати учасника кон-
ференції.

Підсумки конференції були підве-
дені 14 вересня на брифінгу.

В. ЦУБЕНКО
доктор історичних наук, 

професор, завідуюча кафедри 
Українознавства
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Профессор кафедры Философии, полито-
логии, психологии и права Ермакова Светлана
Станиславовна принимает активное участие в Нацио-
нальном съезде женщин Украины – Женщины за мир! 

Мир!!! Маленькое слово, но такое значительное и игра-
ющее большую роль в жизни человека. Принять Мир как
личностную ценность, передавать сообщения другим
людям, поддержать миротворческие усилия на каждом
уровне и изменить все происходящие считаю своей
личной задачей.

У нас есть силы, чтобы превратить Мир во всем Мире 
в реальность. Вместе Мы сила. Я знаю: Мы сможем!

С. ЕРМАКОВА,
доктор педагогических наук, профессор кафедры

Философии, политологии, психологии и права
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К Л Ю Ч  К  М И Р У  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С  Н А С

Мы убеждены в том, что одним из 
важнейших качеств современного 
человека является умение компе-
тентно и конструктивно обсуждать 
актуальные проблемы, доказывать и 
убеждать, аргументированно отста-
ивать свою точку зрения. И только 
образованный человек понимает, 
что кроме его собственной позиции, 
существуют и другие точки зрения, 
которые также необходимо учиты-
вать.  20 декабря 2018 г. состоялись 
очередные дебаты. Роль ведущей 
исполнила проф. Кадиевская И.А. 
По результатам жеребьевки была из-
брана тема: «Какова природа чело-
века?».  В качестве оппонентов были 
рекомендованы аспиранты: Худобич 
Артур Александрович, Дунаевский 
Евгений Юрьевич, а также Максюта 
Елена Владимировна. В процессе 
дебатов участники продемонстри-
ровали умение убедительно форму-
лировать и отстаивать свои позиции, 

В  О Г А С А  С О С Т О Я Л И С Ь  П У Б Л И Ч Н Ы Е  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  Д Е Б А Т Ы

а также грамотно вести диалог. За-
служивает позитивной оценки вы-
сокий уровень мировоззренческой 
и коммуникативной культуры наших 
аспирантов. В окончании дебатов 
состоялось голосование, по итогам 
которого был избран победитель. 
Им стала аспирантка Максюта Елена
Владимировна. На предыдущих де-
батах на тему: «Люди меняются к луч-
шему?» убедительную победу одер-
жал аспирант Пищев Давид Олегович.  

Кафедра Философии, политоло-
гии, психологии и права сердечно 
поздравляет победителей дебатов 
и благодарит всех членов Философ-
ского дискуссионного клуба за про-
явленную активность, а также  боль-
шие успехи в освоении философии.

И. КАДИЕВСКАЯ, 
доктор философских наук, 

профессор, заведующая
кафедрой  Философии,

политологии, психологии и права



В І Т А Є М О  З  Н О В И М  Р О К О М  Т А  Р І З Д В О М  Х Р И С Т О В И М

Інженерно-будівельний інститут
Архітектурно-художній

інститут

Будівельно-технологічний 
інститут

Інститут гідротехнічного будівництва
та цивільної інженерії

Навчально-науковий інститут Бізнесу
та інформаційних технологій
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*******
В тревожные дни нас надежда спасает

Сквозь бури и шторм дружелюбно ведёт
Любой человек иногда унывает
Нечаянно падает, снова встаёт!

Так ветер студёный берёзу качает
Он ветви заставит коснуться земли

Пора переждать, шквал уже затихает
Он скоро и вовсе исчезнет вдали!

Останется свежесть приятной прохлады
Берёза сильна, в ней пульсирует сок

Мы тоже должны побороть все преграды
Распутать проблемы как ниток клубок!

Не надо хандрить в ожидании краха
Опасно пассивность в душе поощрять
Не следует демонов злобы и страха

Неверием в сердце своём укреплять!
Мы очень сильны, важно это запомнить!

Давайте любовью рассеивать тьму
Чтоб счастьем заветным друг друга наполнить

Пора жить по совести и по уму!

© Кадиевская И.А.



ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ РОБІТ PROF. ROBERT GEČEK

 МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ  ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА КАРЛСРУЭ KIT (ГЕРМАНИЯ)

16 листопада у Виставковому 
залі кафедри Образотворчого 
мистецтва відбулося відкрит-
тя виставки робіт prof. Robert 
Geček, організованої кафе-
дрою Образотворчого мистецтва 

Одесскую государственную 
академию строительства и ар-
хитектуры посетила делегация 
студентов и преподавателей 
из Технологического института 
Карлсруэ KIT (Германия). Груп-
па из двадцати студентов во гла-
ве с prof. Barbara Engel и Ass.
Prof Nikolas Rogge приняла уча-
стие в архитектурном воркшопе 
«Mapping the intangible fabric of 
large settlements».

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ  ІЗ ЖИВОПИСУ

З 23.10.2018 р. по 30.10.2018 р. про-
фесор кафедри Образотворчого мистецтва 
Горбенко Анатолій Олександрович був за-
прошений до Guangxi Arts University, місто 
Наньнін (КНР) і взяв участь у Міжнародно-
му семінарі школи живопису з нагоди 80-ти 
річчя Guangxi Arts University.
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(ОДАБА) та кафедрою Мульти-
медійних технологій (Універ-
ситет Північ, Хорватія). На 
відкритті виставки були при-
сутні проректор з НПР Крутій 
Юрій Сергійович, директор АХІ 

Уреньов Валерій Павлович, заві-
дуюча кафедри Образотворчого 
мистецтва Герасимова Джавіда 
Львівна, керівник відділу Між-
народних зв‘язків Пандас Ана-
стасія Валеріївна, а також наші 
колеги з University North: ректор 
університету prof. Marin Milkovic, 
проректор prof. Damir Vusic, заві-
дувач кафедри Мультимедійних 
технологій Robert Geček.

На презентації prof. Robert 
Geček розповів про ідейний за-
дум виставки, а також поділився 
досвідом створення логотипів 
для різних державних та приват-
них підприємств у м. Вараждін 
(Хорватія). Під час роботи 
виставки були обговорені пер-
спективи подальшої співпраці за 
програмою Erasmus +.



«КАДРИ-БУДОВАМ»
газета ректорату, профкомів
Одеської державної академії
будівництва та архітектури.

Адреса редакції: вул. Дідріхсона, 4,
каб. 254, тел.: 729-85-38, 9-538;
та у приміщенні Редакційно-видавничого відділу, 
тел.: 729-85-34, 9-534. Для розміщення в газеті
надсилати матеріали на електронну адресу:
rio@ogasa.org.ua.

Редактори: Кадієвська І.А., Письмак Ю.О.
Тех. редактор: Савченко С.В.
Редакція зберігає за собою право скорочення і літературного ре-
дагування прийнятих до друку текстів. Статті та листи друкуються 
мовою оригіналу. Статті можуть містити думки, що не співпадають 
з позицією редакції.

Газета надрукована у редакцій-
но-видавничому відділі ОДАБА.
Обсяг: 1,5 друкованих аркуша.
Наклад: 100 екземплярів.
Зам. №17-96Е. Реєстр. Од №83.
Безкоштовно.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ ОГАСА 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ В ОБНОВЛЁННОМ СОСТАВЕ

11 декабря в 15:00, в аудитории 
а360 состоялась конференция, по-
священная выбору главы профко-
ма студентов, а также регистрации 
выбранных глав профбюро и их за-
местителей от каждого института в 
областном комитете студентов. На 
данную конференцию были направ-
лены делегаты от каждого института 
Академии. Из общего количества 
(43 делегатов) присутствовали 42. 

По результатам конференции все 
главы профбюро (и их заместители) 
были утверждены большинством го-
лосов. Елизавета Гайошко - студент-
ка 3 курса СТИ была выбрана главой 
профкома студентов. Должности 
её заместителей заняли: Дмитрий
Романовский - студент 3 курса ИБИТ, 
а также Анастасия Яценко - студент-
ка 3 курса АХИ.

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  О С Е Н Ь  2 0 1 8
10  ноября прошёл традиционный 

конкурс «Студенческая осень 2018». 
По результатам голосования, заняли:

1 место - АХИ
2 место - ИБИТ
3 место - СТИ
4 место - ИГСГИ
5 место - ИСИ
Звание "лучший КВН" получила 

команда АХИ; звание "лучший та-
нец"-  команда ИБИТ; звание "луч-
ший вокал" разделили между собой 
команда СТИ и команда АХИ.

Звание "лучший актёр" присуди-
ли студенту 3 курса АХИ Алексею
Бахтову.

Звание "лучшая актриса" полу-
чила студентка 2 курса ИБИТ София 
Данилец.

Профком студентов ОГАСА по-
здравляет всех участников «Студен-
ческой осени 2018», а также коман-
ду АХИ с победой! Мы желаем вам 
успехов и вдохновения!

К В Е С Т  Д Л Я  П Е Р В О К У Р С Н И К О В

На территории нашей любимой 
Академии прошел квест для перво-
курсников. Это было прекрасное ме-
роприятие, наполненное приятными 
впечатлениями и положительными 
эмоциями! Атмосфера непринуж-
дённости в приятной дружеской 
компании позволила всем участни-
кам и гостям проявить свои лучшие 
качества. Кроме того, квест - это 
прекрасная интеллектуальная тре-
нировка, способная приносить боль-
шое удовольствие!

24 ноября 2018 г. в ОГАСА прошёл 
очередной День открытых дверей. 
Наши потенциальные абитуриенты 
имели возможность написать проб-
ное ЗНО по английскому языку и 
математике. За лучшие результаты 
были вручены сертификаты, среди 
которых 01.09.2019 г. будут разы-
грываться ноутбуки. Приятным сюр-
призом стал мастер-класс, который 
успешно провели наши преподава-
тели, продемонстрировав, как мож-
но построить свой дом с нуля в про-
грамме Revit .

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» И «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ»  2018 ГОДА

20 сентября состоялось знамена-
тельное событие, посвящённое дости-
жениям наших студентов и препода-
вателей. На конкурс «Лучший студент 
2018 года» были номинированы 23 
студента в категориях: научная дея-
тельность, спортивная деятельность, 
культурно-массовая жизнь, обще-
ственная жизнь.

Тщательный отбор также прошли 
все преподаватели нашей Академии. 
По результатам студенческого голосо-

вания, была выбрана десятка лучших 
преподавателей Академии, а именно:

Нахмуров Александр Николаевич,
Лещенко Дмитрий Давидович,
Довгань Ирина Валентиновна,
Васильева Наталья Семеновна,
Кушнир Алексей Михайлович,
Шишкин Михаил Иванович,
Колыханин Сергей Павлович,
Курган Павел Григорьевич,
Токарь Виктор Александрович,
Пандас Анастасия Валерьевна.


