
№6-7 (1773-1774) ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2019 РОКУ

6 червня в нашій державі від-
значається День журналіста 
України

Слід відзначити, що у цьому 
році День журналіста – особли-
вий. Адже ж ми пам’ятаємо, що 
2019 рік – це рік 60-річчя від часу 
створення вітчизняної журналіст-
ської творчої організації, яка у 
наш час відома як Національна 
Спілка журналістів України. Наша 
Академія узами дружби і співпраці 
пов’язана з творчою організацією 
журналістів, а також багатьма ре-
дакціями газет, журналів, теле-
бачення. А головним осередком 

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ 
журналістики в нашій Академії, 
звісно, є наша газета «Кадри 
– будовам» – газета Народної 
довіри. Ціла плеяда викладачів 
і співробітників Одеської дер-
жавної академії будівництва та 
архітектури – активні члени На-
ціональної Спілки журналістів 
України. Ми пишаємось, що го-
лова Правління Одеської регіо-
нальної організації Національ-
ної Спілки журналістів України, 
заслужений журналіст України 
Ю. А. Работін – випускник нашо-
го вищого навчального закладу. 
Впевнений, що День журналіста 
України стосується кожного з 
нас. Усі вчені і викладачі – авто-
ри публікацій в наукових і науко-
во-популярних виданнях. Наші 
збірники наукових праць і жур-
нали мають державну реєстрацію 
як засоби масової інформації.

На сторінках нашої рідної га-
зети друкуються статті і видатних
науковців – професорів і докторів

наук, і студентів. З нагоди Дня 
журналіста України ректор на-
шої Академії професор Анатолій      
Володимирович Ковров нагоро-
див Почесними Грамотами най-
більш активних авторів і творців 
нашої газети: завідувачку кафе-
дри Філософії, політології, психо-
логії і права, доктора філософсь-
ких наук, професора Кадієвську 
Ірину Аркадіївну, кандидата тех-
нічних наук, доцента кафедри 
ПАТБМ Гедуляна Сергія Івановича, 
провідного інженера кафедри Во-
допостачання та водовідведення 
Решетникову Аллу Михайлівну. 
Щиро дякуємо усім, хто причет-
ний до створення нашої газети і 
запрошуємо до творчої співпраці.

З повагою, 
Юрій Письмак,

редактор газети «Кадри будо-
вам» член Міжнародної Федерації      

журналістів (IFJ), 
лауреат  Муніципальної премії 

«Культурна столиця»   

НАКАЗ
від 20 травня № 285/вк

Про заохочення

НАКАЗУЮ: 
За активну участь в ство-

ренні газети "Кадри будовам", 
творчу професійність та з на-
годи Дня журналіста України, 
нагородити Почесними Грамо-
тами Одеської державної ака-
демії будівництва та архітектури
Кадієвську Ірину Аркадіївну 
- д.т.н., проф., звідуючу ка-
федрою Філософії, політо-
логії, психології та права;
Гедуляна Сергія Івановича - 
к.т.н., доцента кафедри ПАТБМ; 
Решетникову Аллу Михайлівну - 
провідного інженера кафедри Во-
допостачання та водовідведення.

Ректор академії            А. В. Ковров

220 років від Дня народження 
Олександра Сергійовича Пушкіна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

1 липня - День архітектури
України

День архітектури України – 
це особливе свято, яке одно-
часно є і професійним святом 
зодчих, і визначним днем для 
усіх людей, хто бере безпосе-
редню участь у втіленні сміли-
вих проєктів архітекторів, хто 
причетний до їх професійної 
підготовки, хто любить і цінує 
найкращі прояви мистецтва 
Архітектури і вболіває за збе-
реження дорогоцінної архі-
тектурної спадщини.

Дорогі друзі, шановні      
колеги! Щиро вітаємо Вас з 
нагоди Дня архітектури Украї-
ни і бажаємо Вам усього най-
кращого: натхнення і наснаги, 
втілення сміливих творчих 
задумів, активної та плідної 
творчої праці, щастя, здоров’я 
і добробуту!

Ректорат, профспілкові комі-
тети співробітників і студентів, 

дирекція АХІ, редакція газети 
«Кадри будовам» 

6 червня 2019 р. виповнилося 220 
років від Дня народження геніально-
го і всесвітньовідомого поета Олек-
сандра Сергійовича Пушкіна (1799-
1837). Одеса пишається тим, що він 
жив і творив у нашому місті і увічни-
ла його пам’ять у монументах і назві 
однієї з найкращих вулиць.

Бюст О. С. Пушкіна на фасаді будівлі 
Одеського театру опери і балету

Пам’ятник О. С. Пушкіну, встановлений у 
1999 році (до 200-річчя від Дня народжен-
ня) на вул. Пушкінській в м. Одесі. Скуль-

птор О. П. Токарев, архітектор В. Л. Глазирін

Пам’ятник О. С. Пушкіну, встановлений на 
Думській площі м. Одеси вдячними містяна-
ми у 1888 році. Скульптори: Ж. Полонська 

(бюст поета), Реутов (морські істоти),
архітектор Х. Васильєв
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ВСЕУКРАИНСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ДНЕПРЕ
Кафедра Философии, поли-

тологии, психологии и права 
ОГАСА выражает сердечную 
благодарность кафедре Со-
циально-гуманитарных дис-
циплин ДГУВД за блестящую 
организацию Всеукраинской  
научно-практической конфе-
ренции в Днепре!

Кафедра Социально-гумани-
тарных дисциплин Юридического 
факультета Днепропетровского 
государственного университета 
внутренних дел 28 марта 2019 

года блестяще организовала и 
провела Всеукраинскую науч-
но-практическую конференцию 
«Социально-гуманитарное из-
мерение правового государства: 
эволюционная парадигма». Клю-
чевой целью конференции стала 
постановка и обоснование наи-
более важных проблем взаимо-
действия философии, образо-
вания и права, а также вопросы 
внедрения принципов гендерно-
го равенства в секторе безопас-
ности и обороны Украины.

Организаторам конференции 
удалось успешно провести се-

рьезное научное мероприятие, 
благодаря которому специали-
стам  была предоставлена воз-
можность поделиться опытом, 
обсудить наиболее актуальные 
научные вопросы. Научно-прак-
тическая конференция в Днепре 
собрала ведущих научно-педа-
гогических сотрудников высших 
учебных заведений, среди ко-
торых: Национальный универ-
ситет обороны Украины им. Ивана 
Черняховского, Таврический 
национальный университет им. 
В.И. Вернадского, Харьковский 
национальный университет воз-

душных сил им. Ивана Кожедуба, 
Одесская государственная акаде-
мия строительства и архитекту-
ры. 

З а в е д у ю щ а я  к а ф е д р о й      
Философии ОГАСА д. филос. наук, 
проф. Кадиевская И. А. выступила 
на пленарном заседании с докла-
дом на тему: «Когнитивный дис-
сонанс в развитии современного 
украинского образования».

Делегация кафедры Филосо-
фии ОГАСА (проф. Кадиевская И.А., 
доц. Быкова С.В., доц. Огород-
нийчук И.А)  благодарит орга-
низаторов мероприятия за пре-
красную возможность принять 
участие в интересной работе 
научно-практической конферен-
ции. 

Щиро вітаємо доцента кафе-
дри Архітектурних конструкцій 
Коробко Оксану Олександрівну, 
яка захистила дисертацію за 
спеціальністю «Будівельні ма-
теріали та вироби» та здобула 
науковий ступінь доктора тех-
нічних наук (на підставі рішення 
Атестаційної колегії Міністер-
ства освіти і науки України від 
23 квітня 2019 р.) і отримала від-
повідний диплом.

Ректорат, Профспілковий 
комітет співробітників, колектив 

кафедри Архітектурних кон-
струкцій, редакція газети «Кадри 

будовам» 

17 липня 2019 р. виповнило-
ся 80 років від Дня народження 
доцента кафедри Архітектурних 
конструкцій Олександра Івано-
вича Буреніна.

Олександр Іванович – випуск-
ник нашого вищого навчального 
закладу. У 1963 році він закінчив 
Одеський інженерно-будівель-
ний інститут за спеціальністю 
«Промислове та цивільне будів-
ництво». У 1990 році одержав 
вчене звання доцент. О. І. Бу-
ренін – автор близько 100 науко-
вих і науково-методичних праць, 
у тому числі – співавтор книги 
(монографії) «Попередження де-
формацій і аварій будівель та спо-
руд» (Київ: Будівельник, 1984 р., 
у співавторстві з В. А. Лісенко) 
та навчального посібника «Обо-
лонки та куполи» (Київ, 1992 р., 
у співавторстві з М. Й. Осьмині-
ним і Г. П. Коломийчуком), автор 
6 довідково-нормативних доку-
ментів. Галузь наукових інтересів 
Олександра Івановича Буреніна – 
використання полімерних компо-
зиційних матеріалів при будівни-
цтві, реконструкції і реставрації 
будівель і споруд. За десятиліття 
викладацької роботи, Олександр 
Іванович Буренін заслужив авто-
ритет і велику повагу серед колег. 
Він – дуже досвідчений викладач, 
доброзичлива людина, наставник 
молоді. Нагороджений медаллю 
«Ветеран праці» і медаллю ВДНГ 
УРСР (1982 р.). 

Вельмишановний Олександре  
Івановичу! 

Щиро вітаємо Вас з Ювілеєм і 
бажаємо Вам усього найкращого: 
міцного здоров’я, активного дов-
голіття, добробуту, натхнення на 
подальші звершення у шляхет-
ній справі підготовки високо-
кваліфікованих фахівців у галузі 
будівництва та архітектури. Ми 
вдячні Вам за вашу багаторічну 
працю і відданість рідній Alma 
mater!

Ректорат, Профспілковий 
комітет співробітників, колектив 

кафедри Архітектурних кон-
струкцій, редакція газети «Кадри 

будовам» 

25 червня 2019 р. в Золотому залі 
Одеського літературного музею від-
булися звітно-виборчі збори Одесь-
кої обласної організації Національ-
ної спілки художників України. При 
рекордно високій явці членів Спіл-
ки, на новий термін головою Одесь-
кої обласної організації Національ-
ної спілки художників України знов 
був обраний Народний худож-
ник України, професор кафедри
Обра зотворчого мис тецтв а
Одеської державної академії бу-
дівництва та архітектури Анатолій 
Олександрович Горбенко. Щиро 
вітаємо Анатолія Олександровича з 
обранням і бажаємо натхнення і на-
снаги на нові звершення задля ро-
звитку і процвітання головної твор-
чої організації митців Одещини. 

Редакція газети
«Кадри будовам» 

Буренін Олександр Іванович,
доцент кафедри Архітектурних 

конструкцій

Коробко Оксана Олександрівна,
доцент кафедри Архітектурних 

конструкцій, д.т.н.
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И  звестный киевский архи-
тектор, профессор Николай 

Демин, обсуждая невежественные 
тенденции в застройке столицы 
Украины, образно заметил: "Это не 
архитектура, а кубатура". Действи-
тельно, о какой архитектуре мож-
но вести речь, если нет красоты? 
Еще в 30-е годы прошлого века, 
когда небоскребы только стали 
входить в моду, выдающийся ар-
хитектор Ле Корбюзье сказал: "Не 
забывайте, дорогие коллеги, что 
мы смотрим на мир со своих метра 
семидесяти". Человек был свое-
образным "соизмерением" еще в 
Древней Греции и Риме.

В Великобритании под руко-
водством архитектора с мировым 
именем Нормана Фостера, автора 
лондонского Сити-холла и моста 
Миллениум, сегодня создает свои 
проекты Мария Филатова, выпускни-
ца Архитектурно-художественного 
института Одесской государственной 
академии строительства и архитек-
туры. Недавно из Испании посту-
пило предложение принять участие 
в конкурсе проектов жилого дома. 
Наши студенты разработали 12 ва-
риантов, удивив заказчиков своим 
творческим подходом и получив от 
них хорошие премии. Кроме того, мы 
заключили договор с Высшей архи-
тектурной школой Марселя (ВАШМ) 
и каждый год отправляем туда 5 на-
ших бакалавров, где они осваивают 
уровень магистра, получая два ди-
плома: ОГАСА и ВАШМ. А когда был 
объявлен конкурс проектов застрой-
ки одесского побережья, наш инсти-
тут направил конкурсной комиссии 
свои предложения. И мы победили. 
В частности, удалось отстоять парк 
"Юбилейный", защитив его от за-
стройки небоскребами...

УРОКИ ЗАСТЫВШЕЙ МУЗЫКИ
Днепропетровске, Одессе. После экс-
курсии по лаборатории архитектур-
ного моделирования и знакомства с 
выставкой макетов дипломных про-
ектов выпускников ОГАСА, ведущий 
профессор Кембриджского универ-
ситета был приятно удивлен: "Мы 
объездили многие именитые архи-
тектурные школы Европы и считаем, 
что Одесская архитектурная школа - 
одна из лучших".

Лаборатория архитектурного мо-
делирования пока единственная в 
Украине. Она создана и успешно ис-
пользуется в учебном процессе в Ар-
хитектурно-художественном институ-
те ОГАСА.

 В отличие от моделирования на 
компьютере, работа над созданием 
реальных макетов проектируемых 
объектов - это особая методика, по-
зволяющая лучше и нагляднее вос-
принимать и представлять харак-
теристики здания или комплекса в 
реальном пространстве.

Архитектурному моделированию 
студенты обучаются в течение 4 се-
местров. Они с удовольствием дела-
ют своими руками макеты, представ-
ляя их во время защиты курсовых и 
дипломных проектов. В этой лабо-
ратории мы проводим научно-прак-
тические конференции, а также 
своеобразные экскурсии и мастер- 
классы для украинских и зарубежных 
зодчих.

Еще в первых классах школы я ус-
лышал напутствие: "Больше изобре-
тайте, но меньше конструируйте". 
Позже, уже работая над первыми 
проектами, стал осознавать глубокий 
смысл этой фразы. Ведь изобретать 
- это творить, создавать что-то свое, 
новое. Конструировать - делать из 
чего-то что-то. Творчество - это со-
стояние души, перед которым отсту-
пают возраст, обыденность, суета. И я 
на собственном опыте убедился: чем 
больше создаешь, тем больше полу-
чается, тем больше хочется создавать 
и хочется жить.

Макетирование - один из лучших 
наглядных инструментов воплощения 
творческого замысла. И все студенты 
нашего института с интересом осваи-
вают этот курс. Посмотрите, сколько 
в нашей лаборатории неповторимых 
макетов, в которых отображен полет 
творческой мысли. Здесь только одно 
ограничение - площадь. А это уже 
стимул задуматься о расширении.

НАПУТСТВИЕ ДЕПУТАТАМ
Прежде всего, думайте не только 

о том, что наобещать перед выбо-
рами, а о том, как реализовывать то, 
что крайне необходимо для плодот-
ворного развития общества, города, 
региона, страны. Любите свой город, 
проявляя любовь полезными делами, 
а не пустословием. Прислушивайтесь 
к профессионалам, которые любят и 
умеют творить застывшую музыку, 
как образно называют архитектуру.

По материалам журнала
"ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС”

тельным советам настолько урезали 
полномочия, что они могут только 
"советовать", а не контролировать 
ситуацию. Убежден: объединяя уси-
лия общественности, власти, про-
фессионалов, можно решать вопро-
сы градостроения в Одессе в едином 
архитектурном ансамбле.

Кстати, новым генеральным пла-
ном развития нашего города пред-
усмотрены два ареала - историче-
ский центр и Французский бульвар. 
В этой части Одессы позволяется 
поднимать этажность размером не 
больше ширины улицы. В глубине 
застройки можно вводить коэффи-
циент 1,5. Вот такое табу. А для же-
лающих "расти вверх" есть районы 
новостроек - поселки Котовского и 
Таирова. Обсуждается освоение и 
других участков. Речь о прибрежных 
промышленных зонах, таких как Пе-
ресыпь, Жевахова гора, поля филь-
трации.

О РЕКОНСТРУКЦИИ И ПОВОДАХ 
РАЗРУШАТЬ

Недавно смотрел по телевидению 
интервью с начальником управления 
охраны исторической среды Львова. 
И меня приятно удивило, что, по его 
словам, в старой части этого пре-
красного города не восстановлено 
всего 4-5 объектов. Откровенно го-
воря, я в добром смысле позавидо-
вал такому положению вещей.

А что же у нас, в Одессе? Око-
ло 1400 памятников архитектуры 
нуждаются в серьезном ремонте или 
реставрации! Если мы будем дви-
гаться такими темпами, как сегодня, 
то сможем "догнать" Львов только 
через 50-60 лет. А за это время мно-
гие здания рискуем безвозвратно по-
терять.

Хуже всего, что далеко не все заин-
тересованы в восстановлении архи-
тектурного наследия. Действительно, 
это недешевый и кропотливый про-
цесс. Для многих современных праг-
матиков, которым достается тот или 
иной памятный объект, проще найти 
повод разрушить его и возвести на 
том месте сооружение, соответству-
ющее определенным бизнес-ин-
тересам. И способы находят один 
изощреннее другого: от порчи инже-
нерных коммуникаций до умышлен-
ного поджога и т. д. А ведь восстано-
вить можно любой объект, на любой 
стадии разрушения. Дело упирается 
только в желание и в средства.

TEMPUS И ЛАБОРАТОРИЯ АРХИ-
ТЕКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В программе Европейской ко-

миссии TEMPUS, содействующей 
сотрудничеству в сфере высшего 
образования, участвуют 8 стран: Ве-
ликобритания, Франция, Испания, 
ФРГ, Италия, Португалия, Болгария, 
Греция.

Недавно делегация из этих госу-
дарств посетила 4 ведущих украин-
ских вуза архитектурно-строитель-
ного направления: в Киеве, Харькове, 

НЕВЕЖЕСТВО - БЕДА СОВРЕМЕН-
НОГО ГРАДОСТРОЕНИЯ

Меня очень беспокоит вопрос раз-
мещения современной архитектуры 
в исторической среде. Возмущает 
ситуация, сложившаяся в нашем го-
роде. Многие из тех, кто купил ку-
сок земли под застройку или стал 
собственником дома, считают себя 
"выдающимися архитекторами", не 
имея ни малейшего представления 
об основах и особенностях нашей 
профессии.

А ведь в старой Одессе периме-
тральная застройка. Влево- вправо 
не развернешься. Остается расти 
вверх. Но что означает "подсадить" 
высотку туда, где самой историей 
уже определен масштаб? Из-за это-
го меняется все: восприятие про-
странства, среды. Но хуже всего, по-
сле первой высотной "ласточки" и у 
других желающих появляется повод 
"продолжить начатое". А ведь архи-
тектура решает три задачи: польза, 
прочность, красота. Как-то мой друг, 
известный киевский архитектор, 
профессор Николай Демин, обсуж-
дая невежественные тенденции в 
застройке столицы Украины, образ-
но заметил: "Это не архитектура, а 
кубатура". Действительно, о какой 
архитектуре можно вести речь, если 
нет красоты? Еще в 30-е годы про-
шлого века, когда небоскребы только 
стали входить в моду, выдающийся 
архитектор Ле Корбюзье сказал: "Не 
забывайте, дорогие коллеги, что мы 
смотрим на мир со своих метра семи-
десяти". Человек был своеобразным 
"соизмерением" еще в Древней Гре-
ции и Риме.

А некоторые предприимчивые ин-
весторы находят пути "нарастить" 
несколько этажей к уже построен-
ным или строящимся зданиям. Эти 
случаи не единичны. Среди них пе-
чально известный дом "Орфей" воз-
ле Оперного театра, "выросший" на 
два этажа. Такая же картина с биз-
нес-центром "Марсель" на Тирас-
польской площади. Если подобные 
тенденции не остановить, Одесса 
просто потеряет "свое лицо".

Как член Градостроительного со-
вета при Одесском горсовете часто 
спрашиваю проектировщиков и за-
стройщиков: "Почему вы это несо-
вершенство возводите?" В ответ 
слышу: "Так хочет заказчик..."

Вот такое нелепое оправдание 
глупости и невежества. Чтобы этого 
избежать, необходимо все значи-
мые объекты в Одессе, особенно в 
исторической черте, проектировать 
и возводить только на конкурсной 
основе. К сожалению, это еще не 
стало правилом. Но даже удачный 
проект воплощается подрядчиками 
с нарушениями и упрощениями. И 
далеко не каждый архитектор согла-
сится, чтобы его имя было указано на 
здании, якобы возведенном по его 
проекту. Тем более что Градострои-

Валерий    Павлович   УРЕНЁВ, 
директор Архитектурно-худо-
жественного института Одес-
ской государственной академии 
строительства и архитекту-
ры, Заслуженный архитектор         
Украины, доктор архитектуры, 
профессор
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В октябре 2017 года побра-
тим Одессы польский город 

Гданьск простился с  выдающим-
ся инженером, ученым, почетным 
доктором многих европейских 
университетов (в том числе по-
четным профессором Одесской 
государственной академии строи-
тельства и архитектуры), доктор-
ом технических наук Болеславом 
Мазуркевичем. 9 мая 2018 года 
ему бы исполнилось 87 лет.

Большую часть своей жизни 
профессор Мазуркевич был 

связан с Гданьским Техническим 
Университетом, оставив после 
себя впечатляющее наследство 
как проектировщик, ученый, со-
ветник и международный эксперт 
в области геотехники, морского 
гидротехнического строитель-
ства, а также как неоценимый 
деятель в национальных и меж-
дународных академических цен-
трах и организациях, разносто-
ронний общественник, яхтенный 
капитан, ценитель и документатор 
истории. В 1981-84 годах он был 
проректором, а с 1987 по 1990 
год ректором Гданьской Политех-
ники. С 1983 года и до ухода на 
пенсию в 2001 году возглавлял 
кафедру Морского Строительства 
– единственную такого профиля в 
Польше. За это время из-под пера 
профессора вышло огромное ко-
личество трудов, охватывающих 
вопросы фундаментостроения, 
проектирования судостроитель-
ных и портовых конструкций, 
портов и яхтенных клубов, до-
бывающих морских платформ, 
строительства морских трубопро-
водов, а также берегозащиты и 
океанотехники. Всего около 450 
публикаций, в том числе 14 книг 
общим объемом более 4000 стра-
ниц. Более половины своих работ 
профессор написал на иностран-
ных языках, способствуя знаком-
ству инженерной общественно-
сти с достижениями польской 
технической мысли и усилению 
ее позиций на международной 
арене. Достаточно сказать о фун-
даментальном труде Профессора 
„Design and construction of dry 
docks”, относящимся к вопросам 
проектирования и строительства 
сухих доков, изданном в Германии 
(1980), Канаде и США (1981), ко-
торый до сегодняшего дня являет-
ся самой ценной публикацией по 
этой проблеме в международной 
технической литературе. Эта кни-
га, обобщила, в том числе, и лич-

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
БОЛЕСЛАВА МАЗУРКЕВИЧА (1931-2017)

ный опыт профессора, приобре-
тенный на строительствах сухих 
доков в Швеции и Гдыне в 1970-
1977 годах.

Без преувеличеня можно утвер-
ждать, что уникальным в миро-

вом масштабе трудом профессора 
Мазуркевича является также «Эн-
циклопедия морской инженерии», 
изданная в 2009 году, в которой 
он ввел и дал новые определения 
и терминологию, не встречаемые 
ранее в мировой литературе. По 
инициативе профессора и его 
главном участии в 2006 году были 
изданы «Рекомендации по проек-
тированию и строительству мор-
ских гидротехнических сооруже-
ний», являющиеся нормативным 
документом в Польше. Нельзя не 
вспомнить огромный вклад про-
фессора и в создание европейских 
рекомендаций по проектирова-
нию портовых гидротехнических 
сооружений “Recommendations 
of the Committee for Waterfront 
Structures Harbours and Waterways 
EAU” (1996).

Можно сказать, что следы дея-
тельности профессора Мазур-

кевича находятся практически во 
всех польских портах и судостро-
ительных заводах, а также во мно-
гих местах на свете. Профессор 
более 20 лет работал экспертом 
ООН в области проектирования 
гидротехнических сооружений в 
Турции, Иране, Югославии, Индо-
незии, Кубе, Сейшельских остро-
вах, а также техническим совет-
ником при строительстве сухих 
доков в Турции, Иране, Индии, 
Германии и Норвегии.

Нельзя не вспомнить заслуги 
профессора в области органи-

зации и развитии международно-
го сотрудничества университетов: 
в 1984-1994 годах он являлся чле-
ном Правления конференции рек-
торов Европы (KRE), а в 1990-2000 
Членом Правления Международ-
ной ассоциации университетов. 
Именно тогда Профессор Мазур-
кевич стал главным инициатором 
приема нашей Академии (тогда 
ОИСИ), в состав KRE в 1990 году в 
качестве третьего (после Москов-
ского и Ленинградского Универси-
тетов) вуза СССР! Среди воспитан-
ных профессором 12 кандидатов 
и 5 докторов технических наук 
есть также и выпусник Гидротех-
нического факультета нашей Ака-
демии. В университетах Штуттгар-
та (в течение 25 лет), Дармштадта 
(8 лет) профессор вел регулярные 
занятия в области морского стро-
ительства, а в качестве визитиру-
ющего профессора читал лекции 
в 18(!) высших учебных заведе-

ниях Европы и Америки. Заслуги 
профессора в организации меж-
дународного сотрудничества и в 
области подготовки инженерных 
кадров были подтверждены мно-
гочисленными свидетельствами 
наивысшего признания, которым 
является получение звания По-
четного Доктора (doctor honoris 
causa) пяти зарубежных вузов, в 
том числе Технического универ-
ситета в Санкт Петербурге (1989), 
Одесской государственной акаде-
мии строительства и архитектуры 
(1995) и Университета в Карлсруе 
(1997), а также трех польских: Во-
енно-морской академии в Гдыне 
(1997), Технического универси-
тета в Щецине (1999) и Техниче-
ского университета в Гданьске 
(2007). Особенно профессор гор-
дился высоким званием, которым 
был отмечен в своем родном вузе. 
Профессор Мазуркевич являлся 
также членом многих зарубежных 
Академий, в том числе Академии 
транспорта Украины.

За свою необычайно активную 
и плодотворную деятельность 

в таких различных областях (нет 
возможности в этой статье пере-
числить все), профессор Мазур-
кевич был отмечен высокими 
государственными наградами 
– Золотым Крестом Заслуги, Ка-
валерским Крестом, Командор-
ским Крестом со звездой ордена 
Возрождения  Польши (2004), а 

также Крестом Большого ордена 
Возрождения Польши (2011).

Профессор Мазуркевич неодно-
кратно бывал в Одессе, всегда 

очень тепло отзывался о нашем 
городе, любил вспоминать свои 
выступления с лекциями в нашем 
вузе и встречи со своими одес-
скими друзьями. При всей своей 
постоянной занятости, величии 
дел и задач, которым он посвещал 
так много времени, в жизни про-
фессор Мазуркевич оставался до-
ступным, сердечным, удивительно 
скромным и доброжелательным 
человеком с потрясающим чув-
ством юмора. Воистину, чем бо-
лее велик человек, тем более он 
учтив и прост в обращении.

Таким он и запомнится навсегда 
всем тем, кто имел огромное 

счастье встречаться и называть 
профессора Мазуркевича своим 
учителем и другом.
PS В последние годы, подводя 
итоги своей непростой и до пре-
дела насыщенной жизни, профес-
сор написал и издал 4 книги сво-
их воспоминаний, объединенных 
общим названием «Держитесь, не 
поддавайтесь» („Trzymajmy si, nie 
dajmy si”). Думаю, что в пережи-
ваемые сейчас сложные времена, 
эти слова могут быть лозунгом и 
его добрым напутствием для всех 
нас…

Александ Шипилов,
Владимир Осадчий
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145–й річниці від дня народ-
ження присвячується

Федір Абрамович Троупянський 
був одеситом. Він народися в 

нашому славному місті 14 травня 
1874 р. в родині робітників. Піс-
ля закінчення школи, майбутній 
архітектор вступив до Одеського 
художнього училища, яке закінчив 
у 1893 р. Проте талант архітекто-
ра вимагав професійно вдоскона-
лювати свої знання і того ж року
Ф.А. Троупянський вступає до Архі-
тектурного факультету Санкт-Пе-
тербурзької Академії мистецтв. 
Вчителями Федора Абрамовича 
були видатні педагоги-архітектори 
кінця ХІХ ст.: О. Бруні, Р. Залеман,

АРХІТЕКТОР ФЕДІР АБРАМОВИЧ ТРОУПЯНСЬКИЙ

Г. Котов, Л. Бенуа, О. Памеранцев,
В. Бєрнгард. У 1899 р.
Ф. А. Троупянський захищає ди-
пломну роботу, тема якої мала 
назву «Курорт на Півдні Росії». 
Після закінчення Академії вже про-
фесійний архітектор повертаєть-
ся в рідну Одесу. Спочатку Федір 
Абрамович змінював місця робо-
ти: помічник міського архітектора                                                                                        
В. Домбровського (1900 р), завіду-
вач майстерні міського архітектора 
В. Домбровського (1901 р .) та ін.

До 1910 р. молодий архітектор 
отримав підготовку в галузі проєк-
тування, укладання робочих крес-
лень, кошторисів та керівництва 
будівництвом. У 1910-1917 рр. 
архітектор працював над новими 
проєктами та втілював їх у життя, 
керуючи процесом будівництва.

В період до 1941 р. Федір 
Абрамович працював архітек-
тором Облздороввідділу (1923 
р.), архітектором завтехвідділом 
Курортного відділу (1925 р.). В 
цей період митець побудував за 
своїми проєктами значну кіль-
кість житлових, громадських та 
промислових будівель в Одесі, 
Києві, Керчі та інших містах. Ф.А. 

Троупянський активно займався 
громадською діяльністю: був се-
кретарем архітектурного відділу 
Технічного товариства та членом 
правління Товариства архітек-
торів-художників. Консультант 
в різних проектних організаціях 
(1933-1941 рр.). У 1930-1941 
рр. працював в Одеському ін-
ституті інженерів цивільного та 
комунального будівництва. Його 
призначено професором і заві-
дувачем кафедри архітектури, 
яку Федір Абрамович очолював 
до 1941 р. У 1937 р. він отримав 
диплом професора. Федір Абра-
мович вів педагогічну роботу. Він 
був засновником та завідувачем 
будівельного відділу Народного 
університету (1917-1924 рр.). З 
1918 р. зодчий розпочинає свою 
педагогічну діяльність. 1928-1930 
рр. Ф.А. Троупянський - професор 
Політехнічного інституту. Архі-
тектор брав активну участь в ор-
ганізації діяльності цього вишу. 
У 1922-1930 рр. перебував на 
посаді викладача, а згодом про-
фесора будівельного технікуму в 
Індустріальному інституті. Під час 
Другої світової війни в період з 

1941 до 1944 рр. Федір Абрамович 
був евакуйований в місто Орен-
бург. Тут архітектор брав участь 
у реставрації декількох будівель 
історичного значення, розпочав 
будувати за своїм проєктом бу-
динок з індивідуальними квар-
тирами, був членом Президіуму 
науково-технічного комітету, чле-
ном Правління Спілки радянських 
архітекторів, членом Архітектур-
ної ради при головному міському 
архітекторі.

У 1944 р Федір Абрамович по-
вертається до Одеси і працює на 
посадах професора та завідувача 
кафедри Архітектури Одеського 
інституту інженерів цивільного 
та комунального будівництва. Він 
був членом правління Будинку 
вчених.

Цікаве коло наукових інтересів 
Ф.А. Троупянського: будівництво 
дерев’яних будівників для ку-
рортної зони, методи збільшення 
житлового фонду, використання 
вапняку-черепашнику у будівни-
цтві житлових комплексів. Федір 
Абрамович - автор більше 40 на-

укових праць. За його проєктами 
будувались: будинки-садиби го-
лови з’їзду мирових суддів, пров. 
Барятинський,1 їдальня на 450 
місць на Лермонтовському ку-
рорті (1930 р.), Пролетарському 
бульварі, гуртожиток Інституту 
зв’язку в Одесі ( 1934 р.), світ-
ловий фонтан на курорті Аркадія 
(1936 р.), Ремісниче училище, Му-
зична школа ім. проф. Столярсь-
кого (1939 р.), павільйон Одесь-
кої виставки (1910 р.), павільйон 
Київської виставки (1912 р.), Фі-
зио-терапевтичний інститут на 
Лермонтовському курорті (1927 
р.), 3 санаторії в Аркадії, 2 сана-
торії на Хаджібейському лимані, 
музична раковина для симфоніч-
ного оркестру в парку на Куяль-
нику, меморіал жертвам погрому 
1905 р., Російський драматичний 
театр, Водолікарня в санаторії 
вчених України. Взагалі зодчий 
побудував близько 100 житлових, 
громадських та промислових бу-
дівель. Помер Ф. А. Троупянський 
у 1949 р. в Одесі, 70 років тому.

Макушина Г. І., к.і.н., доцент 
кафедри Українознавства

Музична школа імені Столярського

Селянський банк, м. Одеса

Учбово-лабораторний корпус №2 Одеської державної академії 
будівництва та архітектури
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Нинішній 2019 рік багатий на «кру-
глі» дати від народження видат-

них людей. Чи могли ми забути про 
те, що 420 років тому, 6 червня 1599 
року в Андалузії, у прекрасному місті 
Севілья з’явився на світ Дієго Ве-
ласкес?  

Як художник Дієго Веласкес фор-
мувався у той період, коли май-

стерність була в ціні. Навчався він 
спочатку у Франсіско Хоррери Стар-
шого, а потім у Франсіско Пачеко. 
Творчість великого Караваджо від-

ЖИВОПИСЕЦЬ ІСТИНИ
чутно вплинула і на розвиток іспан-
ського живопису, котрий входив у 
свій золотий вік. Взірцем раннього 
періоду творчості Веласкеса є кар-
тина «Сніданок» (близько 1617-1618 
рр. Зберігається у зібранні Держав-
ного Ермітажу в Санкт-Петербурзі). 
Це – своєрідне поєднання побуто-
вого жанру і натюрморту. Різкі кон-
трасти світла і тіні виявляють форму. 
Персонажі ще дещо скуті. Більш віль-
на живописна манера прийде до Ве-
ласкеса згодом. А поки що молодий 
член гільдії Св. Луки, яка об’єднувала 
живописців Севільї, багато працює. У 
1622 році він приїжджає до Мадри-
да, де отримує можливість копіюва-
ти картини королівського зібрання. 
У наступному році Веласкес вдало 
виконує відповідальне замовлен-
ня – портрет короля верхи на коні. 
За цю роботу він отримав звання 
королівського живописця, а в 1627 
році, за картину «Вигнання маврів» – 
придворне звання гофмейстера. 

У 1628 році з дипломатичною 
місією до Мадрида прибув фла-

мандський художник Петер Пауль 
Рубенс (1577-1640).    Знайомство і 
спілкування з маестро вплинуло на 

рішення Веласкеса їхати до Італії, де 
він прожив три роки, вивчаючи спад-
щину великих родоначальників ре-
алізму – Тіціана, Тінторетто  і Вероне-
зе (у Венеції) і Караваджо (в Римі). В 
оновленій манері створюються нові 
твори художника: «Кузня Вулкана» 
та ін. Можна перераховувати десят-
ки картин майстра, більшість з яких 
добре відомі любителям мистецтва, 
вивчені і докладно описані історика-
ми мистецтва. Для нас же становить 

інтерес той вплив, котрий відчува-
ли під час спілкування з творами 
Веласкеса відомі художники більш 
близьких до нашого часу століть.

Під час перебування в Римі в 1884 
році живописець Василь Іванович 

Суриков оглянув палаццо Доріа-Пам-
філі. Він був вражений зустріччю з 
шедевром роботи Веласкеса – пор-
третом папи Інокентія Х. Захоплював-
ся «блискучим талантом» Веласкеса 
й Ілля Юхимович Рєпін. У Мадриді, в 
музеї Прадо, де зберігається дуже ба-
гата колекція робіт великого іспанця, 
Рєпін писав копію картини «Меніни». 
Видатний художник Іван Миколайо-
вич Крамськой писав про своє сприй-
няття творчості Веласкеса у листі до 
відомого художнього критика        Во-
лодимира Васильовича Стасова 9 
липня 1876 року: «…Все перед ним 
дрібно і блідо, і убого…».

У Києві, в Національному музеї ми-
стецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків зберігається шедевр Дієго 
Веласкеса – портрет інфанти Мар-
гарити – один з найкращих дитячих 
портретів в історії світового мис-
тецтва. 

Юрій Письмак   

Веласкес Д. Автопортрет Веласкес Д. Портрет
Папи Інокентія Х

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 220-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Двадцатого мая 2019 года в читаль-
ном зале библиотеки нашей Академии 
состоялась литературная конферен-
ция, посвященная 220-летию со дня 
рождения Оноре де Бальзака, одного 
из самых известных писателей-реа-
листов Франции XIX века. Признание, 
слава и популярность пришли к пи-
сателю еще при жизни. Его книгами 
зачитывались по всей Европе и в цар-
ской России. Оноре де Бальзак часто 
бывал в Санкт-Петербурге, где его 
очень тепло и радушно принимали. 
Однажды произошла встреча  Баль-
зака с молодым Достоевским. Они по-
знакомились, пообщались и под впе-
чатлением этой встречи Достоевский 
сделал литературный перевод романа
«Евгения Гранде».

В жизни Оноре был эпистоляр-
ный роман длиною в семнадцать лет 

с польской аристократкой графиней 
Эвелиной Ганской, которая была  за-
мужем за очень богатым помещиком, 
имевшим большие  угодья в Украи-
не. По приглашению Ганской Бальзак 
приезжал в Украину, бывал во многих 
городах и селах. Его восхищали наши 
просторы и нивы, златоглавые  храмы, 
но особенно он полюбил наш народ с 
его певучим украинским языком.

В литературной конференции уча-
ствовали сотрудники библиотеки, 
преподаватели, но самое активное 
участие приняли студенты  Гидротех-
нического строительства и граждан-
ской инженерии под руководством  
заместителя директора по воспита-
тельной работе Вишневской Ольги 
Витальевны. Студенты подготовили 
интересные доклады  о творчестве пи-
сателя, о его жизненном пути, о люби-

мых произведениях Бальзака. Так, на-
пример, Дарья Иванова (гр. ТВ-211т) 
рассказала о становлении Оноре как 
писателя, о его первых шагах в лите-
ратуре. Дмитрий Андрейченко (гр.
ТВ-211т) и Ирина Чухрий (гр. ТВ-211т) 
познакомили нас с некоторыми ро-
манами из «Человеческой комедии». 
Особенно хорошо выступил и запом-
нился присутствующим студент гр. 
ОТНБ-101т Сергей Заболотный.

Стоит отметить, что Ольга Витальевна 
всегда откликается на нашу просьбу в 
проведении мероприятий, привлека-
ет разные группы студентов, интере-
суется нашими планами по массовой 
работе, организовывает студентов на 
экскурсии в библиотеку художествен-
ного абонемента.

В конце мероприятия все желаю-
щие могли познакомиться с выставкой 

произведений писателя, которые есть 
у нас в библиотеке.

Библиотекарь 1 категории
Галина Ролевич

Интересно отметить, что ещё 
до открытия нашей литератур-
ной конференции, уже была 
свёрстана и подготовлена к
опубликованию в газете «Ка-
дри будовам» (№ 5 (1772), стр. 
4) большая статья (на украинс-
ком языке) её редактора
Ю. А. Письмака «Бальзак і Україна». 
Юрий Александрович с энтузиазмом 
откликнулся на приглашение принять 
участие в конференции и выступил с 
докладом. В прошлом 2018 г. в зару-
бежном научном журнале, который 
индексируется целым рядом наукоме-
трических баз данных, была опубли-
кована его статья об искусстве Фран-
ции первой половины XIX столетия. 
Автор статьи исследовал «характер-
ные произведения искусства «эпохи 
Бальзака» во французской культуре».

До 420-річчя від дня народження Дієго Веласкеса 
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Одесская государственная ака-
демия строительства и архитекту-
ры – один из лучших технических 
вузов Украины. В свое время (до 
Второй мировой войны) на базе 
Одесского художественного учи-
лища функционировал Художе-
ственный институт, который давал 
высшее художественное образова-
ние. Нашей задачей было вернуть 
Одессе эту престижную специаль-
ность по подготовке художников. 
Кафедра Изобразительного ис-
кусства была создана в 2007 году, 
с целью возрождения высшего 
художественного образования на 
Юге Украины  в составе передовой 
Строительной академии. 

Коллектив нашей кафедры 
объединяет в своем составе вы-
сококвалифицированных худож-
ников-педагогов, получивших 
художественное образование в 
ведущих высших учебных заве-
дениях Украины и России. На ка-
федре Изобразительного искус-
ства преподаются практические 
дисциплины: рисунок, живопись, 
композиция, скульптура, проекти-
рование интерьера, дизайн инте-
рьера и экстерьера, а также исто-
рия изобразительного искусства 
и другие специальные предметы. 
Педагоги-художники понимают 
и осознают новые тенденции и 
пути развития изобразительного 

искусства. Поэтому в  препода-
вательской деятельности совме-
щают их с богатейшим опытом 
одесских традиций и знаниями 
прошлых лет для передачи навы-
ков и умений ученикам.

Кафедра Изобразительного ис-
кусства выпускает всесторонне 
развитых художников, деятелей 
изобразительных искусств. Наши 
выпускники могут работать в со-
вершенно разных направлениях. 

Подтверждением тому служит 
защита дипломов бакалавров 
2019 года, где студенты предста-
вили работы в таких направлени-
ях как: монументальная живопись, 
станковая живопись, графика, ви-
траж  и даже барельеф. 

Также стоит отметить, что все 
выпускники, независимо от вида 
выпускной работы, разрабаты-
вают проект дизайна интерьера 
для размещения созданного ими 
произведения искусства. Направ-
ление дизайна так же важно и 
актуально, как и направление ре-
алистической, академической жи-
вописи на нашей кафедре.  

Итог проделанной работы сту-
дентов и преподавателей был пред-
ставлен на защите дипломных ра-
бот бакалавров изобразительного 
искусства. В этом году наши выпуск-
ники порадовали разнообразием 
выбора тем и материала исполне-

ния дипломных работ. Экзамена-
ционной комиссии было представ-
лено 13 тематических станковых 
композиций, 2 монументальные ро-
списи, 5 серий графичных работ, 1 
витраж и 2 барельефа. Все работы 
выполнены на хорошем професси-
ональном уровне и получили оцен-
ки «хорошо» и «отлично». 

Защита дипломов кафедры Изо-
бразительного искусства открыта 
для посещения. Атестация осу-
ществляется публично и открыто. 
В этом году среди гостей были мно-
гие выдающие художники и скуль-
пторы нашего города, в том числе 
заслуженный художник Украины, 
скульптор Коваль А.И., заместитель 
директора Музея современного ис-
кусства  Заева Л. И.

Решением экзаменационной 
комиссии, лучшей работой была 
признана тематическая компози-
ция «В ритме джаза» (в интерьере 
Арт-кафе «Диван») выпускницы 
Огородниковой С. В. (руководи-
тель диплома старший препода-
ватель  Краня В. К.),   Светлана
Огородникова является старостой 
курса и принимает активное уча-
стие в жизни ОГАСА, а также капи-
таном команды черлидинга нашей 
Академии и принимает активное 
участие в профориентационной 
работе.

Одной из интересных работ 

была тематическая композиция 
«За игрой» выпускницы Загрызлой      
В. В. (руководитель диплома стар-
ший преподаватель Краня В.К.). 
Прототипами персонажей жанро-
вой композиции послужили пре-
подаватели кафедры Изобрази-
тельного искусства. С них и были 
написаны портреты и образы глав-
ных героев. Работа выполнена на 
хорошем уровне, передано пор-
третное сходство. Процесс соз-
дания полотна и окончательный 
результат работы  увлекательны и 
интересны. 

Подводя итоги, можно  ска-
зать, что Одесская государствен-
ная академия строительства и 
архитектуры выпускает талант-
ливые, всесторонне развитые 
кадры. Наши художники, обуча-
ясь в составе технического вуза, 
становятся не только професси-
ональными мастерами изобра-
зительного искусства, дизайне-
рами интерьера и экстерьера, но 
и дизайнерами, которые могут 
работать во всех направлениях 
этой профессии. Наша Академия 
возрождает традиционную школу 
живописи, идет в ногу со време-
нем и готовит художников с широ-
ким спектром деятельности.

Евгения Божко, ассистент
кафедры Изобразительного 

искусства, член НСХУ

Бакалавры изобразительного искусства

Экзаменационная комиссия. Выступление ректора ОГАСА,                 
профессора А. В. Коврова. Автор фото Краня В. К.

Бакалавры и преподаватели кафедры Изобразительного
искусства. Автор фото Александр Пихун

Дипломница Огородникова  С. В., тематическая композиция
«В ритме джаза». Фотограф Александр Пихун

Выпускница Загрызлая В.В., тематическая композиция
«За игрой». Автор фото В. Полнобродский
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Miські олімпіади з креслення 
в Одесі мають давню традицію. 
Традиційно в олімпіаді з крес-
лення беруть участь не лише 
школярі міста Одеси, але й учні 
інших міст України. Широка 
географія дозволяє проводи-
ти змагання на високому рівні, 
а головне, допомагає з’єднати 
молодь, захоплену  вивченням 
міжнародної мови, якою є мова 
графіки. Одеська державна ака-
демія будівництва та архітекту-
ри веде свій відлік з 1930 р., а у 
1991 р. Академія стала членом 
Європейської асоціації універ-
ситетів. У 1994 р. Академія була 
ліцензована за вищим ІV рівнем 
акредитації. Завдяки цьому, 
міські олімпіади з креслення 
проходять саме в ОДАБА. 

Традиційно у проведенні олім-
піади бере участь ректор Академії 
професор, Ковров А.В., прорек-
тор, професор Крутій Ю.С., ди-
ректор АХІ професор Уреньов 
В.П. Таке відношення до олім-
піади школярів з боку керів-
ництва склалось не сьогодні i 
воно не випадкове. Креслення за-
раз - "ахілесова п'ята" школярів. 
Інженер без креслення - це 
не інженер зовсім. Зрозуміло, 
що в проведенні олімпіади бе-
руть участь викладачі кафедри
Нарисної геометрії та інже-
нерної графіки під керівни-
цтвом її завідувачки доцента 
Перпері А.О.

Але, важливо, що в прове-

денні олімпіади активно бе-
руть участь студенти (учорашні 
школярі), причому, на вcix ета-
пах підготовки i проведення 
цього заходу. Це не тільки ор-
ганізаційна робота виконав-
ців, а це й розробка завдань, i 
участь в перевірці, реєстрації 
i нагородженні. Для студентів 
перед олімпіадою проводять-
ся майстер-класи з організації 
подібного заходу - презентацій, 
конференцій тощо. На практиці 
вдосконалюється вміння пра-
цювати у команді. Вміння струк-
турувати організацію заходу, 
спілкування з учасниками i го-
стями, брати участь в перевір-
ці конкурсних завдань разом з 
педагогами. Як показала бага-
торічна практика проведення, 
олімпіади проходять на мажор-
ному емоційному фоні. Досвід 
роботи студента в команді за-
лишається з ними на довгі роки 
i буде корисним в подальшій 
роботі, не кажучи про те, що їх 
знання з інженерної графіки 
обов'язково покращаться.

Тепер про завдання. Умовно, 
завдання олімпіади школярів 
з креслення можна розділи-
ти на дві групи: перша - типові 
завдання, в основі яких лежить 
побудова 3-х проекцій деталі i 
аксонометрії. Друга група - це 
завдання на кмітливість, нестан-
дартне мислення, логіку тощо. 
Зрозуміло, постановка i склад-
ність типових завдань першої 

групи, мов би класичних, теж 
специфічна, бо кожне завдання 
має свою родзинку. Перша гру-
па завдань вимагає теоретичних 
знань в межах шкільної про-
грами i навичок користування 
креслярськими інструментами.

До другої групи входить, на-
приклад, робота з дротяними 
моделями, знайти закономір-
ність в зображенні трикут-
ників, зробити розкрій трапеції, 
підібрати третій вигляд моделі 
з багатоваріантних пропозицій 
тощо. У цій гpyпи завдань оці-
нюється уважність, просторове 
мислення, логіка, неординар-
ність підходу до завдань.

Олімпіада з креслення в Одесі 
проходить за активної підтрим-
ки  Управління освіти Одеської 
міської ради.

Як відомо, слово, так само як 
i малюнок (креслення), є функ-
цією другої сигнальної систе-
ми людини (за І.П. Павловим). 
Саме тому, відповідно до даних 
ЮНЕСКО, уміння працювати з 
графічною інформацією є од-
нією з характеристик інтелекту. 
Так що ж з інтелектом? Зараз 
час звернути увагу на пробле-
му: без інженерної графіки не 
може бути яскравих технологіч-
них проривів у країні. Майбут-
нє – за інноваційними техноло-
гіями. Їх може створити лише 
грамотний інженерний корпус. 
Можна поставити co6i безглуз-
де питання: «Чому не почати 

навчати розмовляти, малювати, 
читати лише у ЗВО?». Bpeштi-
решт, це мало чим відрізняється 
від того, що зробили з графіч-
ною писемністю у школі. У ЗВО 
мають знайтись місце i час для 
навчання роботі з графічною ін-
формацією, звичайно, якщо нас 
цікавить результат - інноваційні 
прориви в науці i техніці. Зви-
чайно, можна скоротити, якщо 
є що скорочувати. Але вимоги 
до інженерів сьогодні зроста-
ють! У цілому, більшість шкіл не 
має креслення - це факт (лише 
де-інде - факультатив). Адже, 
ЗВО повинен підняти студента 
спочатку до рівня школи, а по-
тім вже давати рівень академії. 
Загальний висновок: в школах 
кресленню бути! 

Олімпіада проводилась - 
12.05.2019 р. Брали участь - 31 
учень. Перше місце: Слободя-
ник А.В., Федан Д.Г., друге міс-
це: Клочко К.О., Боляндра М.І., 
трете місце: Лісова А.П., Кли-
менко Д.В. 

Взагалі олімпіаду вдалось 
провести завдяки сумлінній 
праці всієї групи студентів ЗТК 
120. Слід відзначити найбіль-
шій вклад : Воронюк І.В., Бол-
гар Е.Д., Кравец В.О., Єндзевіч 
І.А., Силаєва К.С., Шерен А.В,.
Закальської К.Ф.

Вікторов О. В., доцент      ка-
федри Нарисної геометрії та 
інженерної графіки

Традиційна міська олімпіада з креслення серед 
школярів відбулася 12 травня 2019 року
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