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Третього квітня 
святкує свій День 

народження ректор 
нашої Академії 

професор 
Анатолій 

Володимирович 
Ковров

Коли ми розмірковуємо 
про роль особистості у 
розвитку суспільства, дер-
жави, галузі або підприєм-
ства, мусимо визнати: від 
особистості керівника ба-
гато залежить. Як відомо, 
живемо ми у непростий час. 
А коли він був простий? 
Наш час, вимоги сьогоден-
ня, необхідність модерні-
зації країни та її інтеграції 
у європейські і світові ор-
ганізації, підвищені вимо-
ги до освітнього процесу і 
наукової діяльності змушу-

ють до напруженої роботи. 
Наша Академія має славет-
ну історію і величні досяг-
нення. Ми впевнені у тому, 
що, незважаючи на усі пе-
репони і складнощі, Одесь-

ка державна академія бу-
дівництва та архітектури 
під керівництвом свого 
талановитого, прогресив-
ного і людяного ректора 
Анатолія Володимировича 

Коврова стане ще кращою, 
посяде гідне місце серед 
вищих навчальних за-
кладів нашої держави і 
усього Світу. А щоб досяг-
нути цього, слід сумлінно, 
віддано і наполегливо пра-
цювати кожному з нас.

Вельмишановний 
Анатолію 

Володимировичу! 
Щиро вітаємо Вас з Днем 

народження і бажаємо Вам 
і Вашим близьким усьо-
го найкращого: міцного 
здоров’я, щастя, добробу-
ту, здійснення заповітних 
мрій, натхнення на нові ве-
личні звершення на благо 
рідної Академії і України!

З глибокою повагою і 
вдячністю,  

Колектив Академії

18 квітня – 
Міжнародний день 

пам’яток і визначних 
місць

Цей день відзначається 
з ініціативи Міжнарод-

ної ради з питань охоро-
ни пам’ятників і визначних 
місць (ICOMOS), внесеної 
18 квітня 1982 року. Рі-

шення про відзначення цієї 
дати було прийняте Гене-
ральною Асамблеєю ЮНЕ-
СКО у 1983 році. В Україні 
цей день має назву «День 
пам’яток історії та культу-
ри» і встановлений Указом 
Президента України від 23 
серпня 1999 р. №1062/99. В 
нашій державі його відзна-

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
чають щорічно 18 квітня (у 
2019 році вже вдвадцяте). 

Архітектурні пам’ятки 
Півдня України є цінною 

складовою Європейської 
культурної спадщини. Віки 
і тисячоліття залишили нам 
матеріальні свідоцтва нат-
хненної праці, величних 
прагнень і сподівань, талан-
ту й майстерності зодчих, бу-
дівельників, митців минулих 
часів. Ми мріємо про вклю-
чення історичної забудови 
центра Одеси до основного 
Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, сподіваємось, що в 
Одеській державній академії 
будівництва та архітектури 
нарешті почнуть готувати ви-
сококваліфікованих фахів-
ців-реставраторів. Багато 
нерухомих об’єктів культур-
ної спадщини потребують не-
гайних дій щодо запобігання 
їх руйнації, проведення кон-
сервації, а у перспективі і на-
укової реставрації. Співпра-

ця з нашими 
колегами і 
однодумця-
ми в Україні і 
за її межами, 
з а л у ч е н н я 
студентської 
молоді до пам’яткоохоронної 
діяльності і початку науко-
вих досліджень у цій царині, 
підтримка з боку Українсь-
кого товариства охорони 
пам’яток історії та культу-
ри, творчих спілок, органів 
державної влади, місцевого 
самоврядування, громадсь-
ких організацій, дозволяє 
нам сподіватись на пози-
тивні зміни, зміни на краще. 

                 
  Юрій Письмак, 

член Правління і Науково-
методичної ради

Одеської обласної
організації Українського 

товариства Охорони
пам’яток історії та культури

Ректор Академії, професор Ковров А.В.
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ПОДЯКА, ПОЗДОРОВЛЕННЯ І НАЙКРАЩІ ПОБАЖАННЯ
З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОГО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ                                                                            

СВІТЛАНИ ПАВЛІВНИ СТАСЕЛЬКОВОЇ

27 березня 2019 року
Світлана Павлівна Стаселько-
ва, яка працювала редактором
нашої газети «Кадри – будовам» 
45 років, відзначає Ювілейний 
День народження.

Важко переоцінити внесок ре-
дактора Світлани Павлівни 

Стаселькової у справу висвітлен-
ня і віддзеркалення життя нашої 
Академії на сторінках улюбленої 
газети «Кадри – будовам». Про-
тягом перших двадцяти років 
(1974-1994) С. П. Стаселькова 
випускала газету щотижня, буду-
чи єдиним штатним працівником 
і перебуваючи у скрутній жит-
тєвій ситуації (вона залишилась 
вдовою з двома дітьми). Незва-
жаючи на це, вже у 1983 році 
видання отримало ІІІ місце на 
ІІІ республіканському конкурсі 
серед багатотиражних газет ви-
щих навчальних закладів і до-
нині посідає чільне місце серед 
подібних газет України.

До створення газети завжди 
долучалися проректори, 

професори і доценти, викладачі, 
співробітники і студенти, які на-
давали матеріали, писали статті 
і вірші, створювали малюнки і 

всіляко сприяли виходу кожно-
го чергового, дійсно очікуваного 
номера газети. Декілька років 
тому у газеті з’явилася колонка 
редактора. На сторінках нашої 
газети традиційно багато уваги 
приділялося проблемам збере-
ження та відновлення пам’яток 
архітектури. Авторами таких 
матеріалів, як правило, виступа-
ли науковці Академії, які брали 
безпосередню участь у розроб-
ці унікальних  проектів, що нині 
втілені у життя. Це надзвичай-
но важливо для Одеси, відомої 
своїми шедеврами архітектури 
та містобудування. Викликали 
інтерес читачів статті, присвя-
чені ветеранам війни та праці, 
які багато років пропрацювали в 
Академії, передавали свої знан-
ня і досвід майбутнім фахівцям. 
Завжди виходили спеціальні, 
особливі випуски газети, при-
свячені Дню Перемоги, Дню 
визволення Одеси та іншим да-
там, пов’язаним з подіями Дру-
гої світової війни. Багато уваги 
традиційно приділялося історії, 
культурі, патріотичному, мораль-
ному, естетичному вихованню 
молоді. Неодмінно висвітлю-

валися досягнення і здобутки 
викладачів і студентів, спортивні 
досягнення і урочисті заходи. На 
вимоги часу в газеті засновува-
лись нові актуальні рубрики. Без 
сумніву, наша газета «Кадри – 
будовам» виконувала і виконує 
консолідуючу роль у великому 
колективі Академії, висвітлюю-
чи значні події наукового, гро-
мадського, культурного життя
ОДАБА. Завдяки професіоналізму, 
організаторським якостям, вмін-
ню Світлани Павлівни залучати 
до співпраці багатьох авторів, 
«Кадри – будовам» залишали-
ся цікавим сучасним виданням, 
зберігаючи при цьому традиції 
авторитетного вищого навчаль-
ного закладу. Незмінно позитив-
ні відгуки колег про професій-
ну діяльність С. П. Стаселькової 
підтверджено багатьма нагоро-
дами і відзнаками самої редак-
торки і нашої газети – справи 
її життя. Ще у 1987 році ім’я
С. П. Стаселькової було внесе-
не до Почесної книги Одесь-
кої обласної організації Спілки 
журналістів «за плідну роботу, 
творчу ініціативу та ефективні 
виступи» поряд з іменами голов-

них редакторів «великих» газет, 
таких як «Вечірня Одеса», «Чор-
номорська комуна», «Захисник 
Вітчизни». Крім того, її ім’я було 
внесене до Почесної книги газе-
ти «Вечірня Одеса» (з присвоєн-
ням почесного звання «Золоте 
перо»). З нагоди 75-річчя газе-
ти «Кадри – будовам» Одеська 
регіональна організація На-
ціональної Спілки журналістів 
України присвоїла виданню по-
чесне звання «Газета народної 
довіри», а редактора нагородила 
знаком-медаллю «Журналістсь-
ка гідність». У 2009 році газета 
«Кадри – будовам» здобула ІІІ 
місце на щорічному конкурсі 
серед газет вищих навчальних 
закладів України, який проводив 
Київський національний універ-
ситет ім. Т. Г. Шевченка. У тому 
ж році С. П. Стаселькова стала 
лауреатом Всеукраїнського кон-
курсу «Українська мова – мова 
єднання», а у наступному 2010 
році отримала відзнаку «Крок 
до єднання» за програмою між-
народної акції «Преса як фак-
тор довіри між народами». 2012 
року, у зв’язку із 80-річчям газети 
«Кадри – будовам», Світлану Пав-
лівну було відзначено Премією 
Профспілки працівників освіти і 
науки України і трьома Почесни-
ми Грамотами (від ректора Ака-
демії, Одеської обласної органі-
зації Профспілки працівників 
освіти і науки України і Голови 
Одеської обласної державної 
адміністрації). Серед нагород
С. П. Стаселькової: Почесна від-
знака Міністерства освіти і нау-
ки України «Відмінник освіти» і 
Почесна Грамота Національної 
Спілки журналістів України «За 
вагомий внесок у розвиток мас-
медіа України».

Шановна Світлано Павлівно! 
Щиро вітаємо Вас з Днем
народження і бажаємо Вам і
Вашим близьким усього
н а й к р а щ о го :  з д о р о в ’ я ,
благополуччя, багато радісних, 
світлих і щасливих років.

Колектив Одеської державної 
академії будівництва та

архітектури, Одеська регіональна 
організація Національної Спілки 
журналістів України, Редакційна 

рада газети «Кадри – будовам»

На фото: Спадкоємність поколінь: член Міжнародної федерації журналістів 
Ю. О. Письмак вітає з Днем народження С. П. Стаселькову 
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІД РУЙНАЦІЇ ПЕРЛИНИ
АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ – 

ПАЛАЦУ І. КУРІСА

Палац Івана Куріса у с. Пе-
трівці (Лиманського району 

Одеської області) – це справжня 
перлина архітектурної спадщи-
ни Півдня України. Формування 
палацово-паркового ансамблю 
відбувалося з 20-х років ХІХ 
століття. Цей садибний ком-
плекс досяг найвищого розквіту 
наприкінці ХІХ століття, коли під 
керівництвом відомого одесько-
го зодчого Миколи Толвинського 
палац набув свого завершеного 
вигляду. Замовником значних 
архітектурних перетворень був 
власник маєтку – проводир гу-
бернського дворянства, знаний 
колекціонер мистецьких творів, 
онук героя російсько-турецьких 
кампаній Іван Іраклієвич Куріс. 
Ранній період будівництва пала-
цу деякі дослідники гіпотетично 
пов’язують з ім’ям Георгія Івано-
вича Торічеллі – прославленого 
одеського архітектора, уроджен-
ця швейцарського міста Лугано. 
До речі, саме Торічеллі одним з 
перших на півдні імперії почав 
проектувати і зводити будівлі у 
романтичному стилі, під впли-
вом британських взірців. Відо-
мо, що серед його замовників 
були і представники родини 
Курісів. Вивчення творчої спад-
щини цього видатного одеського 
зодчого переконує у тому, що він, 
італієць з Тессінського кантону 
Швейцарії, виконав багато своїх 
проектів під впливом британсь-
кої архітектури. Підтверджен-
ня цьому – гравюри, рисунки, 
живописні твори, які зберегли 
пейзажі Одеси першої поло-
вини та середини ХІХ століття. 
Але найбільш переконливим 
підтвердженням цієї гіпотези 

є архітектурна графіка самого 
Г. Торічеллі, яка зберігається 
в фондах Одеського істори-
ко-краєзнавчого музею та Алуп-
кінського палацово-паркового 
музею-заповідника. Ювелірна 
майстерність, філігранне проро-
блення та бездоганний смак, що 
відображені в аркушах проектів 
Торічеллі, справляють незглади-
ме враження. В Алупкінському 
палаці-музеї зберігається 38 
проектів архітектора, більшість 
з яких виконана у 20-х роках ХІХ 
століття на замовлення графа 
М. С. Воронцова. У 1823-1824 
рр. Г. Торічеллі виконав низку 
проектів православних церков, 
в зовнішньому вигляді яких 
упізнається вплив англійської 
готики: домінуючі вхідні дзвіни-
ці, зубчасті завершення, стріл-
часті віконні прорізи, портали з 
тюдорівськими арками.  У цьому 
зв’язку викликають інтерес його 
нездійснені проекти церков 
для Ялти і Алушти 1823 року. В 
цих проектах Торічеллі виявив 
глибоке розуміння художніх і 
конструктивних принципів се-
редньовічної архітектури. Опу-
бліковані на сторінках лондон-
ського часопису “Gentleman’s 
magazine” за перше півріччя 
1829 року зображення готичних 
церков Англії багато в чому пе-
рекликаються з проектами, які 
створив Торічеллі для Півден-
ного узбережжя Криму у 1823-
1824 та у 1828 рр. У 1829-1832 
рр. за проектами Торрічеллі бу-
дуються: церква св. Захарія та 
Єлизавети в Ак-Мечеті (маєток 
М. С. Воронцова неподалік від 
Євпаторії) і церква св. Федора 
Стратилата в Алушті з дзвіницею 
готичної архітектури. 

За проектами Г. Торічеллі були 
збудовані також: церква св. 

Іоанна Златоуста в Ялті (1832-
1837 рр. будував архітектор 
К. Ешліман), Преображенська 
церква в Мошнах (1840 р. була 
збудована на кошти М. С. Во-
ронцова), церква в маєтку Ком-
стадіусів Фалєєвка-Садове у 
Херсонській губернії. В архітек-
турі цих православних храмів 
простежується трансформоване 
запозичення архітектурних за-
собів та форм, що раніше знай-
шли своє втілення у проекті па-

лацу М. С. Воронцова для Алупки 
архітектора Едуарда Блора 
(1787-1879). Синтез англійської 
готики та елементів арабської 
та індо-мусульманської архітек-
тури досить екзотичний, якщо 
брати до уваги, що мова йде про 
православні церкви. Розгляда-
ючи проект церкви св. Іоанна 
Златоуста для Ялти, з численни-
ми декоративними деталями, що 
оздоблюють фасади, розумієш, 
що саме у цей період, ще у рам-
ках романтизму, в архітектурі 
зароджувався еклектизм. У 
цьому проекті, дуже близькому 
до архітектури Преображенсь-
кої церкви у Мошнах, Торічеллі 
менш стриманий, ніж Блор та 
Гунт, що його надихнули. 

У своєму зовнішньому вигляді 
палац Куріса поєднав роман-

тичні риси англійської архітекту-
ри середньовіччя і тюдорівської 
доби з орієнтальними мотивами. 
Саме це споріднює палац Куріса 
з всесвітньовідомим ансамблем 
Воронцовського палацу в Алуп-
ці (Південне узбережжя Криму, 
1830-1848 рр., архітектори Еду-
ард Блор та Уільям Гунт). Зуб-
часті завершення багатогранних 
башточок будівлі, характерні 
брівки над віконними проріза-
ми, велична ніша порталу го-
ловного входу, яка дуже нагадує 
пештак мечеті – усі ці деталі 
підтверджують унікальність па-
лацу Куріса – пам’ятки архітек-
тури національного значення.  
Аналіз стилістичних, морфоло-
гічних та композиційних особ-
ливостей будівлі палацу І. Курі-
са, а також порівняння його з 
видатними пам’ятками архітек-
тури України та інших держав, 
дозволяє стверджувати, що цей 
палац – шедевр, який потребує 
негайних заходів з консервації, 
реставрації, реабілітації та від-
творення втрачених елементів. 
Цей цінний об’єкт архітектурної 
спадщини необхідно врятува-
ти, надати йому нового дихання 
життя, зробити знов корисним 
для людей. Палац має стати 
привабливим центром тяжіння 
у системі культурного туризму, 
знов постати величним взірцем 
втілення людських талантів, 
який здатний пробуджувати і 
виховувати в людині любов до 

багатої історії рідного краю, до 
великих досягнень мистецтва 
архітектури, що знайшли від-
дзеркалення у розкішній будівлі 
старовинного маєтку на Півдні 
України. На жаль, до недавньо-
го часу палац був у жахливому 
стані. Внаслідок пожежі, майже 
три десятиліття тому, були втра-
чені дах, перекриття, деталі ін-
тер’єрів, вікна і двері...

Добре, що є небайдужі люди, 
які звернули увагу громад-

ськості та влади до проблеми 
необхідності порятунку від руй-
нації видатної пам’ятки архітек-
тури і історії та перспектив її ви-
користання з великою користю 
для багатьох людей, для майбут-
ніх поколінь. 

Юрій Письмак,
член Правління і Науково-
методичної ради Одеської 

обласної організації
Українського товариства 

охорони пам’яток історії
та культури

Світлини Н. Гром
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С У Б Ъ Е К Т И В Н О Е  М Н Е Н И Е

В то время, когда масшта-
бы уныния в украинском 

обществе  достигли критиче-
ского уровня, каждый яркий 
пример активной оптимисти-
ческой жизненной позиции 
вызывает особенный инте-
рес. Ирина Аркадиевна согла-
силась поговорить с нами о 
своей методике и некоторых 
секретах построения счастли-
вой жизни. 

- Ирина Аркадиевна, мы 
знаем, что сегодня появи-
лось огромное количество 
разнообразных психологи-
ческих методик, тренингов, 
техник и книг, направлен-
ных на то, чтобы помочь лю-
дям продвинуться к успеху, 
обрести счастье, избавиться 
от переживаний, но тем не 
менее количество людей, 
довольных своей жизнью, 
к сожалению, не велико. В 
чем причина?

- Действительно, в услови-
ях экономической и полити-
ческой нестабильности мы 
наблюдаем широкое распро-
странение пессимистическо-
го, трагического и депрессив-
ного мировосприятия среди 
населения. Все больше людей 
испытывают подавленность, 
раздражительность, неуве-
ренность и тревожность. К 
сожалению, многие не справ-
ляются с трудностями, испы-
тывая духовное опустошение 
и резкое понижение уровня 
адаптивности к стрессам. В 
этих условиях многие специа-
листы предлагают людям бо-
лее активно работать с плани-

рованием целей. Такая работа 
сопровождается накачивани-
ем энергетики на тренингах. 
В результате наблюдаются 
быстрые положительные ре-
зультаты, но потом так же 
быстро наступает спад. Тогда 
возвращается прежняя неу-
веренность и человек нужда-
ется в повторной накачке. С 
моей точки зрения ресурсы  
позитивной психологии могут 
быть гораздо более эффек-
тивными, особенно если они 
применяются в сочетании с 
методами внушения и самов-
нушения. 

- Ирина Аркадиевна, рас-
скажите о цели создания 
вашей программы?

- Целью программы являет-
ся развитие основных навы-
ков позитивной психологии, 
формирование положитель-
ных эмоций и установок, 
способствующих счастливой, 
продуктивной и успешной 
жизни. Предлагаемые тре-
нинги и семинары, включаю-
щие мини-лекции, творческие 
упражнения, медитации гар-
монизации сознания, а так же 
специально подготовленные 
мной  стихотворения-настрои 
уже помогают многим лю-
дям стать более здоровыми и 
счастливыми.

- С чего обычно начинает-
ся работа по самопрограм-
мированию на позитив?

- В силу того, что наше со-
знание очень сильно защи-
щено от изменений, в начале 
работы обычно возникает 
довольно сильное сопротив-
ление. Но постепенно я прак-
тически обучаю своих слуша-
телей использовать простые, 
но эффективные методики 
самовнушения и самопро-
граммирования для того, что-
бы убрать страхи, изменить 
негативные убеждения о себе 
и поднять самооценку. Но ко-
нечно главным условием до-
стижения успеха является то, 
чтобы человек начал система-
тически  работать над собой.

- Я знаю, что вы категори-
чески не согласны с теми, 
кто объясняет неудовлет-

ворительное физическое и 
душевное состояние воз-
растными изменениями. Ка-
кие же причины, по вашему 
мнению, чаще всего приво-
дят к плохому самочувствию 
и настроению?

- Чем больше негативных 
эмоций накопил в себе че-
ловек, тем хуже его состоя-
ние. Многие люди ошибочно 
объясняют свое неудовлет-
ворительное физическое и 
душевное состояние возрас-
том. Но основной причиной 
обессиленного состояния 
является нехватка как жиз-
ненной, так и созидающей 
творческой энергии. К сожа-
лению, существует множество 
как объективных, так и субъ-
ективных причин, способ-
ных приводить к такому со-
стоянию. Наш век наполнен 
скоростью, широким распро-
странением техники.  Стресс 
регулярно сопровождает со-
временного человека. Осо-
бенно в больших городах. 
Работа, быт, рутина – одноо-
бразный образ жизни быстро 
нагнетает состояние стресса. 
Бешенный ритм жизни не по-
зволяет современным людям 
качественно расслабиться. 
Но самое главное это то, что 
в современном информаци-
онном обществе практически 
все оказались безоружными 
перед лицом массированных 
информационных воздей-
ствий. Нас постоянно атакует 
огромное количество темной, 
мрачной, негативной инфор-
мации, способной вызывать 
панические настроения, уны-
ние, подавленность и т.д. С 
моей точки зрения одной из 
важнейших причин обесси-
ленного состояния является 
неумение людей полноценно 
отдыхать и пополнять запасы 
так необходимой нам созида-
ющей энергии. 

- Что на ваш взгляд явля-
ется самым важным в жиз-
ни человека?

- Любовь может дать каждо-
му человеку самое полноцен-
ное комплексное удовлетво-
рение, улучшая физическое и 

психическое состояние, при-
ятно возбуждая и успокаивая, 
тонизируя, ободряя, утешая, 
добавляя оптимизма и на-
дежды в лучшее. Поэтому я 
убеждена в том, что любовь – 
лучший доктор. Она является 
тонким искусством, предпола-
гает творческое взаимодей-
ствие, без дополнительных 
волевых усилий позволяет 
стать добрее и конечно избав-
ляет от одиночества. С рассу-
дочной точки зрения не суще-
ствует никаких объективных 
оснований полагать, что кто-
то в состоянии разрешить 
чужие внутренние противо-
речия и ответить на любые 
вопросы, однако сущность 
любви как раз и заключает-
ся в убежденности в совер-
шенных качествах любимого. 
Это конечно не означает, что 
любить можно только сверх-
человека или ходячую энци-
клопедию. Нет. Думаю, что 
скорее можно полюбить ре-
ального несовершенного че-
ловека, познавшего моменты 
страданий и неуверенности.

Работин Юрий Анатольевич
Председатель Одесской 

региональной организации 
НСЖУ, заслуженный
журналист Украины

Кадиевская Ирина 
Аркадиевна

Зав. каф. Философии, 
политологии,

психологии и права ОГАСА
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День відкритих дверей в Одеській
національній науковій бібліотеці - традиція

Інженерно-будівельного інституту

Навчання у закладі вищої 
освіти для сучасної мо-

лодої людини - один з най-
важливіших періодів її життя, 
особистісного зростання та 
становлення як фахівця з ви-
щою освітою. Пошук шляхів 
успішної адаптації до зміне-
них соціальних умов та нової 
діяльності є важливим питан-
ням для кожного, хто пересту-
пив поріг ВНЗ. На першому 
курсі формується загально-
культурна основа майбутньої 
професійної діяльності, став-
лення до навчання, активний 
пошук можливостей саморе-
алізації. Успіх навчально-ви-
ховної діяльності студента-
першокурсника багато в чому 
залежить від плідної роботи 
куратора. Саме тому органі-
заційно-виховна робота в Ін-

женерно-будівельному інсти-
туті триває. Напередодні Днів 
відкритих дверей до Одеської 
національної наукової бібліо-
теки  завітали студенти-пер-
шокурсники та їх куратори:   
С.В. Бикова, В.І. Шеховцов, 
І.А. Огороднійчук  

Під час екскурсійної про-
грами студенти мали наго-

ду більше дізнатися про істо-
ричне минуле ОННБ, отримати 
інформацію про особливості 
роботи відділів, а також оз-
найомитися з інформаційним 
простором бібліотеки, який 
допомагатиме їм у подальшо-
му навчанні.

Незважаючи на те, що в су-
часних умовах більшість 

інформації студенти отриму-
ють через мережу Інтернет, 
значення друкованої книги 

не має бути знівельоване. В 
ОННБ створені чудові умови 
для користування фаховою 
науковою літературою за всі-
ма спеціальностями найнові-
ших видань, вільним доступом 
до Інтернет-ресурсів тощо.

Відвідування Одеської На-
ціональної наукової бібліо-

теки студентами та викладача-
ми - кураторами ІБІ (Семина 
Ю.А., Король І.В, Чучмай А.М., 
Ковальова Г.В., Бабій І.М.) ста-
ло доброю традицією. Із року 
в рік ми маємо можливість 
задовольнити інформаційні 
потреби, розвивати світогляд, 
користуватись інтернет - ре-
сурсами і архівом бібліотеки.

Плануючи виховну куратор-
ську діяльність, викладачі 

передусім орієнтуються на 
стратегію сучасного вихован-

ня, підпорядковують свою ро-
боту реальним запитам та по-
требам, враховуючи вікові та 
психофізіологічні особливості 
студентів. Важливим завдан-
ням проведення бібліотечних 
заходів є виховання у сту-
дентів загальнолюдських ду-
ховних і моральних цінностей 
та норм:  доброти, чесності, 
здатності до співчуття, толе-
рантності, відповідальності, 
почуття справедливості та 
патріотизму, громадянської 
самосвідомості. Серед форм 
виховної роботи найбільшою 
популярністю користуються: 
бесіди, розповіді, дискусії, 
презентації книг. В основі 
передусім лежить «слово», 
яке потрібно підібрати таким 
чином, щоб вплинути на сві-
домість студентів.

Розширення кругозору, 
підвищення громадської 

свідомості, жага до нових 
знань – мають бути запорукою 
успіху студентів. Це і сприяє 
організації таких заходів для 
студентів.

Бикова С.В
зам.директора ІБІ 

з виховної роботи,
к.психол.наук.

Огороднійчук  І.А.
куратор гр. 165т

к.пед.наук
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НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Есть люди от Бога в своей про-

фессии, в своих поступках, и 
у каждого из нас по жизни есть 
ангел-хранитель. А на нашей 
кафедре Водоснабжения анге-
лом-хранителем для всех нас 
был, есть и всегда будет Петр 
Александрович Грабовский.

За свой многолетний труд в 
ОГАСА (48 лет)  я не помню 

случая, чтобы хоть один заве-
дующий кафедрой при жизни 
уступил место своему ученику. 
А зав. кафедрой водоснабже-
ния д.т.н. П.А. Грабовский усту-
пил свое место своему ученику 
профессору д.т.н. В.И. Прогуль-
ному Также он передал своему 
ученику много своих знаний, 
свое умение и видение, свое 
отношение к людям, все цен-
ности и традиции кафедры, 
заложенные предыдущими  
зав. кафедрой Г.Э. Бассом и 
Г.П. Владыченко. И то, что со-
трудники кафедры с 1976 г. хо-
дят на могилу Г.М. Басса, и с 
1986 г. два раза в год ходят на 
могилу к Г.П. Владыченко – 
тоже его заслуга.

Не менее ценно то, что его 
ученик В.И. Прогульный, очень 
способный, умеющий руково-
дить кафедрой, с первого и до 
последнего дня советовался со 
своим учителем П.А. Грабов-
ским. Для него это было очень 
важно, хотя он и сам принимал 
правильные решения. Однако, 
мнение и совет Учителя для него 
всегда были очень важны.

Родился П.А. Грабовский 8 
сентября 1941 г. в Новочер-

касске, Ростовской области 
раньше времени, прямо на вок-
зале, не доехав до пункта на-
значения г. Ургенч УзССР, куда 
эвакуировались из Одессы его 
мама и бабушка. После освобо-
ждения Одессы от немецких и 
румынских захватчиков они вер-
нулись домой (1944 г). А со своим 
отцом, Александром Маркови-
чем Грабовским, он познакомил-
ся в 5 лет, когда отец вернулся 
с фронта. Александр Маркович 
был на фронте с первых дней 
войны (1941-1945), был награж-
ден орденом «Красной Звезды» 
и медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией».

До войны, с 1933 по 1938 гг,  
Александр Маркович учился на 

вечернем отделении Одесского 
Инженерно-строительного 
института. С 1939 г. – аспирант 
и ассистент кафедры гидрав-
лики ОИСИ. В 1947 г. началась 
его трудовая деятельность в 
Одессом Политехе, сначала ас-
систентом, затем профессо-
ром, зав. кафедрой гидравлики 
много лет. Был автором боль-
шого количество методических 
указаний, более 165 научных 
трудов, нескольких учебных по-
собий. Являлся членом Методи-
ческой комиссии по гидравлике 
Минвуза УССР и СССР.

Мама Петра Александровича 
Грабовского – Ада Петровна 

Арбисман (1915 г.р.) тоже инже-
нер-строитель, окончила Одес-
ский институт гражданского и 
коммунального строительства. В 
1939 г поступила в аспирантуру 
по кафедре канализации, но во-
йна помешала защитить диссер-
тацию. Она много лет работала  
инженером-проектировщиком 
в Горкоммунотделе, проектиро-
вала восстановленный фонтан 
на Соборной площади. А отец  
– Александр Маркович Грабов-
ский – проектировал фонтан в 
Городском саду. С 1962 г. она 
преподавала в профессиональ-
ном училище №1. Петр Алексан-
дрович вырос в интеллигентной 
семье преподавателей.

В среднюю школу № 92 посту-
пил в 1948 г., окончил в 1958 г. 
В аттестате все пятерки, только 
одна четверка по русскому язы-
ку (которым он владел в совер-
шенстве). Эта единственная чет-
верка не дала ему возможность 
получить аттестат с отличием и 
золотую медаль. Но это его не 
сломило.

В 1958 г. П.А. Грабовский по-
ступил в Одесский инже-

нерно-строительный институт, 
который окончил в 1963 г. В 
эти годы студенты стационара 
учились и работали. В 1959 г. он 
работал слесарем-монтажником 
ОСУ-511, 1962 – крановой филь-
тров водопроводной станции 
«Днестр» Одесского водопрово-
да, затем начальником района 
водопроводных сетей УВКХ г. 
Кишинева, инженер проектного 
института «Укрюжгипрокоммун-
строя». В 1965-1966 гг. служил 
в Советской Армии в г. Красно-
даре, где проектировал фонтан, 
помимо основной службы. По-
лучил звание "инженер-капитан".

В конце 1967 г. поступил в 
аспирантуру Ленинградского 

инженерно-строительного ин-
ститута. В 1970 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Исследование некоторых за-
кономерностей движения жид-

кости в рассеивающем выпуске 
и начального разбавления сточ-
ных вод в море», которая нашла 
практическое применение при 
проектировании ряда выпусков 
сточных вод (выпуск в г. Кали-
нинграде, выпуск в р. Северная 
Двина, экспериментальный вы-
пуск в г.Ялта).

Трудовая деятельность в ОИСИ 
началась в 1971 г. в долж-

ности старшего преподавателя 
кафедры водоснабжения. Он 
продолжил и развил дело свое-
го учителя Г.М. Басса, создав на-
учную школу, известную рабо-
тами в области интенсификации 
фильтровальных сооружений 
(полимербетонные дренажи, 
водовоздушная, чередующая-
ся промывка, работа фильтров 
с падающей во времени про-
изводительностью). С 1976 г. 
работал доцентом кафедры, и 
заведующим кафедрой Водо-
снабжения с 1991 по 1996 гг. 

Не менее успешно Петр Алек-
сандрович защитил доктор-

скую диссертацию на тему  «Ин-
тенсификация скорых фильтров 
совершенствованием регене-
рации загрузки и конструкций 
дренажей». Защита докторской 
диссертации состоялась в 1990 г, 
а в 1991 г. ему присуждена уче-
ная степень доктора техниче-
ских наук. В 1992 г. решением 
Ученого совета Министерства 
образования ему присвоено 
звание профессора кафедры 
Водоснабжения. Под его руко-
водством защитили кандидат-
ские диссертации: Г.М. Ларкина 
(1975), В.В. Реброва (1976), 
В.И. Прогульный (1989 канд. и 
2007 докторская), И.П. Карпов 
(1996), А.И. Горобченко (2007), 
Н.А. Гуринчик (2010), а также 
главный инженер проектного 
института «Укркоммунстрой» 
В.Ф. Тюрев (1994).

П.А. Грабовский уделял боль-
шое внимание научной работе, 
был научным руководителем 
многих работ по важнейшей 
тематике по программам Госу-
дарственного комитета по на-
уке и технике СССР. Автор 12 
изобретений в области очистки 
воды фильтрованием. Одно из 
основных направлений НИР – 
интенсификация работы скорых 
водоочистных фильтров.

Профессор, доктор технических наук Грабовский П.А.
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Это направление включало в себя 
большой комплекс исследова-
ний:

- изучение фильтрования с 
переменной производительно-
стью;

- интенсивные способы про-
мывки скорых фильтров;

- разработка конструкции 
дренажей скорых фильтров из 
пористого полимербетона.

Все перечисленные разработ-
ки были успешно внедрены на 
станции «Днестр» Одесского во-
допровода.

Помимо этого Грабовским 
была разработана  теория  

регенерации  зернистых филь-
тров и методика оптимального 
проектирования пористых дре-
нажей. Результаты  руководи-
мых им исследований внедрены 
в производство на водопрово-
дах 16 городов Украины и стран 
СНГ – 170 открытых и 60 напор-
ных фильтров общей площадью 
около 12 тыс. м2  суммарной 
производительностью пример-
но 2 млн. м3 в сутки.

Аналогичные разработки 
кафедры – полимербетонные 
дренажи работают и поныне на 
многих водоочистных станциях: 
г. Кишинева (Молдова), Унгены 
(Молдова), Тбилиси (Грузия), г. 
Килия, г. Киев, г. Ленинград, г. 
Николаев, г. Уфа и других.

Помимо научной работы Петр 
Александрович вел боль-

шую методическую работу. Он 
не только сохранил дух и тра-
диции основателей кафедры 
Г.М. Басса и Г.П. Владыченко, 
но и разработал новые учебные 
планы, новые учебные курсы с 
учетом современных тенденций 
в развитии водопроводной тех-
ники. По его инициативе были 
открыты две специализации: 
«Компьютерные технологии си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения» и «Интенсификация 
и реконструкция сооружений 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства». Много време-
ни Петр Александрович уделял 
подготовке молодых преподава-
телей. Им опубликовано 220 пе-
чатных работ, в том числе 4 нор-
мативных документа, 4  учебные 
пособия с грифом Министерства 
образования и науки Украины, 
в том числе «Водоснабжение. 
Технико-экономические расче-
ты», «Водопроводные сети горо-
да», «Очистка природных вод»,

«Реконструкция и интенсифи-
кация сооружений водоснабже-
ния и водоотведения». Он был 
автором обзоров «Конструк-
ции дренажно-распредели-
тельных систем водоочистных 
фильтров», «Промывка скорых 
фильтров», а также организато-
ром большого количества науч-
но-технических конференций. 
Особенно запомнилась Между-
народная конференция, приу-
роченная к 50-летию его родной 
кафедры водоснабжения. Мно-
го лет он возглавлял методиче-
ский совет ОГАСА.

На протяжении десятка лет 
он являлся членом Высшей 

аттестационной комиссии 
Минвуза УССР по присвоению 
ученых степеней. П.А.Грабов-
ский являлся действительным 
членом Академии строительства 
Украины, членом  специализи-
рованных советов по защите 
докторских диссертаций в вузах  
Одессы и Ровно, членом  сове-
та Ассоциации производителей 
водоочистной техники и воды 
(АВТ), заместителем  предсе-
дателя консультативного сове-
та АВТ, членом редакционной 
коллегии Вестника Одесской 
государственной академии 
строительства и архитектуры, а 
также Информационного бюл-
летеня АВТ. Он был обладателем 
большого количества авторских 
свидетельств на изобретения, в 
том числе: «Фильтр для очист-
ки воды», «Фильтр для очистки 
жидкости», «Дренажное устрой-
ство для фильтров», «Способ 
регенерации фильтров с зерни-
стой загрузкой», «Дренаж для 
фильтров» и многие другие. Так-
же он - автор патента на полез-
ную модель – конструкцию для 
удаления крупной суспензии и 
планктона.

О его работоспособности мож-
но много рассказывать. Петр 

Александрович был неординар-
ным человеком. Ученый с боль-
шой буквы, он мог и работал и 
днем, и ночью. В 1989 г. стал 
инициатором нового направле-
ния в обеспечении населения 
высококачественной питьевой 
водой, основная идея которого 
– создание автономных систем 
питьевого водоснабжения, ма-
лая производительность кото-
рых позволяет применять самые 
современные технологии очист-
ки воды. П.А. Грабовский разра-

ботал установки для доочистки 
водопроводной воды типа КВУ 
и ЛВУ, рекомендованные к вне-
дрению Министерством охраны 
здоровья Украины. Эти установ-
ки эксплуатируются в жилых до-
мах в Одессе и других городах. 
Кроме того, сформулированы 
требования к  конструкциям и 
технологиям очистки воды для 
систем питьевого водоснабже-
ния (СПВ) и рекомендации по 
проектированию, монтажу и 
эксплуатации СПВ. Как только 
одна его идея воплощалась, он 
сразу же начинал работать над 
новой, и так без остановки.
Вот некоторые из них:

- реализация воды населению 
из локальных станций;

- бутылирование воды;
- квартирные установки;
- установки доочистки в жи-

лых зданиях;
- изготовление установок до-

очистки воды и обеспечение 
ими дошкольных, медицинских 
и др. учреждений (одна из та-
ких установок есть на кафедре);

- сервисное обслуживание 
установок и т.д.

Последние его идеи и разра-
ботки касались повторно-

го использования сточных вод 
для технических целей в связи 
с тем, что уже давно существу-
ет нехватка чистой воды во всех 
странах.

Еще одно научное направле-
ние, которым занимался Гра-
бовский – это математическое 
моделирование работы водо-
проводно-канализационных 
сооружений. Им создан ряд мо-
делей и методик для расчета на-
порных и безнапорных систем 
транспортировки жидкости для 
потоков правильной и непра-
вильной форм, в том числе при 
движении с переменным по 
пути расходом.

П. А. Грабовский награж-
ден Серебряной медалью ВДНХ 
СССР (1985), нагрудным знаком 
«За отличные успехи в работе» 
(1986), медалью «Ветеран тру-
да» (1987).

Немногие знают, что Петр 
Александрович был мастером 
спорта по настольному тенни-
су. Его ракетка с китайскими 
шариками сохранилась. О его 
человеческих качествах можно 
говорить бесконечно. Но луч-
ше, чем написала в некрологе 
доцент кафедры Н.А. Гуринчик 

(его аспирантка), не скажешь: 
«Его знали и любили все – от 
студентов до экспертов Ака-
демии наук, от коллег до руко-
водства страны (был венок от 
вице-премьера Украины по кап.
строительству В.Е. Кистиона). 
Несмотря на свои статусы и 
звания, это был очень простой 
и открытый человек, который 
всегда выслушает, проникнется 
вопросом. Он подсказывал пути 
решения и выхода из «ступора» 
как научного, так и жизненно-
го.  Его искрометное чувство 
юмора и позитив всегда подни-
мали настроение и вселяли уве-
ренность и стимул стремиться к 
большему. А каким преданным, 
искренним, заботливым, добро-
желательным и любящим дру-
гом он был! Всегда приходил 
на помощь, проявлял внимание 
и заботу. Он показал пример 
взаимоотношения в коллективе, 
почитание традиций, отношения 
к работе и неугасимого опти-
мизма по жизни…»

Лекции, которые он читал на 
высоком профессиональ-

ном уровне, сопровождаемые 
классической музыкой, запом-
нились студентам надолго. И 
еще сдача экзаменов (у неко-
торых не менее 6 заходов) не 
вызывала обиды, т.к. со своим 
неиссякаемым юмором он доби-
вался от них желаемых резуль-
татов и понимания предмета.
Он жил и всегда поступал так:
Нужно жить так,
Чтобы было хорошо
Тебе и тем
Кто рядом с тобой
И еще:
Мы на Земле – составные части 
целого – Вселенной,
Необходимые друг другу, 
Связанные друг с другом,
Как сообщающиеся сосуды,
И поэтому по жизни должны 
идти с Любовью и Добром, по-
могая друг другу и совершен-
ствуя  друг друга.
И делать это нужно с Удоволь-
ствием!
Только при этих условиях тебе 
сопутствует удача.

Глядя на фото Петра Алексан-
дровича, на его улыбающиеся 
глаза и улыбку, мы улыбаемся 
ему в ответ и даем отчет, кото-
рый он ждет от нас.

Алла Решетникова
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ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних з 01.09.2019 року посад 
науково-педагогічних працівників академії:

10 квітня 2019 року виповнюєть-
ся 75 років з дня визволення Оде-
си від фашистських загарбників. 
Трагедія Другої світової війни, 
з її незчисленними жертвами і 

75 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ ОДЕСИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
руїнами – пересторога усьому 
Світу. Політичні амбіції, агре-
сивні загарбницькі дії, людино-
ненависницькі ідеології, марші 
бритоголових молодиків зі смо-
лоскипами 30-х – 40-х років ХХ 
століття призвели до всесвітньої 
трагедії і вкрили руїнами Євро-
пу і не тільки. А чи не пора вже 
припинити курити фіміам перед 
ідолами загарбників різних часів: 
Наполеона, Олександра Македон-
ського та їм подібних? Першого 
вересня цього року буде відзна-
чатися ще дуже сумна і трагічна 
дата – 80 років від початку Другої 

світової війни. Ми повинні зроби-
ти важливі висновки з історичного 
досвіду. Не обожнюйте агресорів, 
загарбників, жорстоких тиранів і 
катів! Бережіть рідну землю і тво-
рить добро на благо людства. Не 
забувайте про десятки мільйонів 
жертв і героїв тієї страшної вій-
ни і бережіть Мир, як зіницю ока! 

Юрій Письмак, член Одеської 
обласної ради Миру, володар 

Гран-Прі конкурсу образотвор-
чого мистецтва «Рисунки

у боротьбі за Мир» 1985 року 

Щомісячне видання. Розповсюджується безкоштовно.
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 асистент;
по кафедрі містобудування:
 старший викладач,
 старший викладач,
 старший викладач;
по кафедрі архітектурних конструк-
цій:
 старший викладач;
по кафедрі дизайну архітектурного 
середовища:
 доцент,
 доцент;
по кафедрі рисунку, живопису та 
архітектурної графіки:
 старший викладач,
 старший викладач;
по кафедрі образотворчого мис-
тецтва: 
 старший викладач;
по кафедрі процесів та апаратів в 
технології будівельних матеріалів:
 доцент;
по кафедрі міського будівництва та 
господарства:
 доцент,
 доцент,
 старший викладач;
по кафедрі виробництва будівель-
них виробів і конструкцій:
 завідувач кафедри,
 доцент;
по кафедрі хімії та екології:
 завідувач кафедри,
 асистент;
по кафедрі фізики:
 професор,
 доцент,
 доцент,
 доцент,
 старший викладач;

по кафедрі технології будівельного 
виробництва:
 професор,
 професор,
 доцент,
 доцент; 
по кафедрі опору матеріалів:
 доцент;
по кафедрі фізичного виховання та 
спорту:
 завідувач кафедри,
 старший викладач,
 старший викладач,
 викладач,
 викладач;
по кафедрі організації будівництва 
та охорони праці:
 завідувач кафедри,
 доцент,
 доцент,
 старший викладач;
по кафедрі теоретичної механіки:
 завідувач кафедри;
по кафедрі залізобетонних кон-
струкцій та транспортних споруд:
 завідувач кафедри,
 професор,
 доцент, 
 доцент;
по кафедрі будівельної механіки:
 доцент,
 доцент;
по кафедрі вищої математики:
 завідувач кафедри,
 професор,
 професор,
 доцент,
 доцент,
 старший викладач;
по кафедрі філософії, політології, 
психології та права:
 доцент;
по кафедрі теплогазопостачання і 
вентиляції:
 завідувач кафедри,
 доцент;

по кафедрі іноземних мов:
 доцент,
 доцент;
по кафедрі основ і фундаментів:
 доцент,
 старший викладач;
по кафедрі автомобільних доріг та 
аеродромів:
 доцент;
по кафедрі машинобудування:
 доцент,
 старший викладач;
по кафедрі гідротехнічного будівни-
цтва:
 доцент,
 доцент,
 асистент,
 асистент,
 асистент;
по кафедрі українознавства:
 асистент;
по кафедрі менеджменту і марке-
тингу:
 завідувач кафедри,
 професор,
 доцент,
 доцент;
по кафедрі інженерної геодезії:
 завідувач кафедри,
 професор,
 професор,
 доцент,
 старший викладач,
 старший викладач;
по кафедрі землеустрою та кадастру:
 професор,
 асистент;
по кафедрі мовної підготовки:
 завідувач кафедри,
 старший викладач,
 старший викладач.

У конкурсі можуть брати участь 
громадяни України, які вільно во-
лодіють українською мовою, мають 
вчене звання професора, доцента, 
науковий ступінь доктора або канди-
дата наук, а також особи, які мають 
ступінь магістра, спеціаліста.

Строк подання заяв з дня 
опублікування оголошення до 
03.05.2019 р. включно.

Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають такі документи:
заяву, особовий листок з обліку 
кадрів з фотографією, засвідчені 
згідно з вимогами чинного законо-
давства України (відділом кадрів 
установи, де працює претендент, чи 
нотаріально засвідчені) копії ди-
пломів про повну вищу освіту, на-
укові ступені, учені звання, копію 
трудової книжки, документи, які під-
тверджують підвищення кваліфікації 
протягом останніх п’яти років (ди-
пломи, сертифікати, свідоцтва, інші 
передбачені чинним законодавством 
України документи), список друко-
ваних праць і винаходів, завірених у 
встановленому порядку.

Науково-педагогічні працівни-
ки, які працюють в академії, для 
участі в конкурсі подають на ім’я 
ректора заяву, звіт про проведену 
роботу за останній термін, на який 
вони обиралися, звіт про виконан-
ня ліцензійних умов, список дру-
кованих праць і винаходів, завіре-
них у встановленому порядку.

Заяву на участь у конкурсі пода-
вати у загальний відділ (к. 131) 

на ім´я ректора академії
за адресою: 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 
4, тел. 723-33-42


