
№11  (1802) ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

22 листопада 2021 р. рек-
тор нашої Академії професор 
Анатолій Володимирович Ков-
ров (у складі делегації рек-
торів українських закладів ви-
щої освіти, яку очолив міністр 
освіти і науки України) взяв 
участь у Міжнародному тижні 
інноваційних ідей «InnoWeek. 
Uz-2021» в столиці Республіки 
Узбекистан Ташкенті. 

Міністр освіти і науки Украї-
ни Сергій Миколайович Шкар-
лет зазначив: «Республіка 
Узбекистан – стратегічний пар-

ВІЗИТ ДО УЗБЕКИСТАНУ. НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА. 

Заступник Прем’єр-міністра 
Республіки Узбекистан 

Абдухакімов Азіз Абдукахарович 

Міністр вищої та середньої спеціальної освіти 
Республіки Узбекистан Тошкулов Абдукодир Хамі-

дович і міністр освіти і науки України 
Шкарлет Сергій Миколайович

тнер щодо залучення студентів 
і популяризації закладів ви-
щої освіти України. Країна за-
цікавлена у відкритті філіалів 
українських університетів, а 
також створенні спільних про-
грам, які сприятимуть розвитку 
економіки обох країн». Наш 
міністр – уродженець міста Ко-
канд Ферганської області Узбе-
кистану, де він з’явився на світ 
19 жовтня 1972 року. 

«InnoWeek. Uz-2021» – це 
щорічна виставка, яку органі-
зовує Міністерство іннова-
ційного розвитку Республіки 
Узбекистан для представлен-
ня потенціалу та результатів 
діяльності у сфері науки, ви-
соких технологій, інновацій та 
інвестиційних проєктів. 

Метою цієї робочої поїздки 
є розвиток українсько-узбе-
кистанського освітнього, нау-
ково-технічного та інновацій-
ного співробітництва, а також, 

визначення подаль-
ших заходів, спря-
мованих на розвиток 
та підвищення ефек-
тивності двосто-
ронньої співпраці. 
22 листопада 2021 
р. українська деле-
гація зустрілася з 
міністром вищої та 
середньої спеціаль-
ної освіти Респу-
бліки Узбекистан 
паном Тошкуловим 
Абдукодиром Хамі-

довичем, а також заступником 
Прем’єр-міністра Республіки 
Узбекистан – міністром туризму 
та спорту, ректором Міжнарод-
ного університету «Шовковий 

шлях» паном Абдухакімовим 
Азізом Абдукахаровичем. Та-
кож учасники мали змогу 
відвідати технопарк «INNO» у 
м. Ташкент. Це сучасний інно-
ваційний центр, який облашто-
ваний передовими техноло-
гіями в галузі робототехніки, 
енергетики, електротехніки та 
біотехнологій. Під час перебу-
вання у Технопарку, українська 
делегація ознайомилася із ла-
бораторіями зварювання, елек-
троерозійної обробки, обробки 
дерева та пластмаси, примі-
щенням для стартапів. Парк 
також має навчальні класи та 
коворкінг-простір, кабінети 
робототехніки, стандартизації, 
спортивні зали, адміністрацію, 
бібліотеку, офіси. 

Завершальна частина пер-
шого дня Міжнародного тижня 
була присвячена форуму рек-
торів українських та узбецьких 
університетів на базі Ташкент-
ського державного транспорт-
ного університету «Перспек-
тиви співробітництва вищих 
навчальних закладів Респу-
бліки Узбекистан та України». 
23 листопада ректор ОДАБА 
А. В. Ковров взяв участь у від-
критті «InnoWeek. Uz-2021». 

Ректор ОДАБА проф. Анатолій Володимирович Ковров серед учасників міжнародного форуму. 

Технопарк «INNO» у м. Ташкент
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В Варшаві відбувся Польсько-
український форум ректорів. 

9 листопада 2021 р. ректор нашої 
Академії професор Ковров Анатолій 
Володимирович взяв участь у роботі 
Польсько-українського форуму рек-
торів, який відбувся на базі Варшав-
ського політехнічного університету 

ВІЗИТ РЕКТОРА НАШОЇ АКАДЕМІЇ ДО ВАРШАВИ

(м. Варшава, Польща). 
Форум ректорів – це підсумковий 

захід проєкту «Польсько-українська 
співпраця представницьких органі-
зацій ректорів задля вдосконалення 
діяльності закладів вищої освіти». 

Форум був організований у гі-
бридній формі за участю близько 
40 ректорів з Польщі та України. Під 
час зустрічі учасники змогли обгово-

рити нові програмні позиції на 2022 
р. У рамках польсько-українського 
проєкту учасникам були представ-
лені нові цілі щодо подальшої спі-
впраці, а саме: 

- Обмін інформацією щодо 
змін у системі вищої освіти Польщі 
та України.

- Представлення партнерами 
власного досвіду, вдалих практик 

у сфері діяльності різних типів за-
кладів вищої освіти в обох країнах.

- Обмін досвідом щодо діяль-
ності національних конференцій 
ректорів. 

- Розвиток управлінських та 
лідерських компетенцій керівних ка-

дрів. 
- Поширення інформації про 

системні рішення, запроваджені 
в Європейському просторі вищої 
освіти. 

Також на форумі були представ-
лені нові заходи, умови та пропози-
ції для університетів-партнерів на 
2022-2024 роки. Учасники форуму 
відвідали Варшавський універси-

тет природничих наук. Керівництво 
університету представило гостям 
Водний центр, у тому числі лабо-
раторію води та осаду стічних вод, 
лабораторію якості води та лабо-
раторію механічних властивостей 
ґрунтів та гірських порід. Учасники 
познайомилися з лекційними залами, 
спортивними спорудами та студент-
ським гуртожитком.  

П’ЯТЬ ДНІВ У ЖЕШУВІ                                                       
(АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ)

З 15 по 19 листопада 2021 року у 
рамках проєкту Європейського союзу 
Erasmus+ KA1 між Одеською державною 
академією будівництва та архітектури 
та Жешувським технічним універси-
тетом (м. Жешув, Польща) (Rzeszow 
University of Technology) відбулась ака-
демічна мобільність к.т.н., доцента ка-
федри залізобетонних конструкцій та 
транспортних споруд Чернєвої Олени 
Станіславівни.

Мобільність стала результатом плід-
ної співпраці доцента Чернєвої О. С. та  
колег з кафедри Будівельних конструк-
цій Жешувського технічного універси-
тету. Загалом напередодні мобільності 
були опубліковані 3 спільні наукові 
статті та 2 методичні розробки. Завдя-
ки такій колоборації, а також плідній 
роботі та підтримці відділу міжнарод-
них зв’язків  ОДАБА між нашими ЗВО 
була підписана угода про співпрацю 
та розпочалась робота над проектом 
Erasmus+ KA1. 

За п’ять днів перебування у Жешув-
ському технічному університеті була 
проведена чимала робота. По-перше, 
це лекції для викладачів та студентів 
факультету Цивільної інженерії та сту-
дентів архітектурного спрямування 
(загальна кількість слухачів сягала 100 
присутніх). Лекції проводились виклю-
чно англійською мовою на наступні 
теми: 

• Introduction of Odessa 
State Academy of Civil Engineering 
and Architecture: Study Programmes, 

Scientific Researches, International 
Relations. 

• Preservation and Maintenance of 
the Odesa’s Historical Building Heritage. 

• The Residual Bearing Resource 
of Damaged Structures. 

Під час лекцій були підняті актуаль-
ні питання збереження та відновлення 
архітектурних пам’яток, методи їх від-
новлення та реставрації. Студенти мали 
змогу ознайомитись з сучасними науко-
вими розробками кафедри Залізобетон-
них конструкцій та транспортних споруд 

ОДАБА.
По-друге, програма мобільності 

включала дискусійні зустрічі та обгово-
рення наявних проблем вищої освіти. 
В рамках програми відбулись зустрічі з 
деканом Факультет цивільної інженерії, 
довкілля та архітектури (The Faculty of 
Civil and Environmental Engineering and 
Architecture)  prof. Lech LICHOŁAI, PhD, 
DSc, Eng.

Сучасний стан та розвиток наукових 
досліджень обговорювали на зустрічі 
з завідувачем кафедри Будівельних 

конструкцій Lucjan ŁlŁczka,  associated 
professor, PhD. Результатом обговорен-
ня є рішення про подальшу співпрацю 
і спільну участь у конференції «Сучасні 
конструкції з металу та дерева» у якості 
співорганізаторів та членів наукового 
комітету конференції, яка відбудеться 
9-11 червня 2022 року на базі Одеської 

державної академії будівництва та архі-
тектури.

Колеги з Жешувського Технічного 
Університету також поділились своїми 
науковими доробками: відбулась екс-
курсія до лабораторії кафедри Будівель-
них конструкцій, де наша співробітниця 
взяла участь у проведенні випробувань 
фібробетонної плити мостової споруди.

В результаті цієї мобільності був 
закладений фундамент подальшого 
розвитку освітнього, науково-техніч-
ного та інноваційного співробітництва 
між ОДАБА та Жешувським технічним 
університетом, заплановані подаль-
ші заходи, спрямовані на розвиток та 
підвищення ефективності двосторон-
ньої співпраці.
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5 грудня 2021 р. відзнача-
ла свій особливий, Ювілейний 
День народження чудова лю-
дина – завідувачка кафедри 
архітектурних конструкцій, 
доктор технічних наук Короб-
ко Оксана Олександрівна. Ви-
пускниця нашої Академії, О. 
О. Коробко присвятила своє 
життя шляхетній справі підго-
товки висококваліфікованих 
фахівців для будівельної галузі 
і науково-дослідній роботі. Ок-
сана Олександрівна Коробко 
– авторка більш ніж 150 дру-
кованих наукових праць, серед 
яких 7 статей, опублікованих в 
виданнях, які індексуються на-
укометричною базою Scopus, 1 
монографія, 3 навчальні посіб-
ники та 24 методичні вказівки. 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

В її творчому доробку особ-
ливої уваги заслуговує книга 
«Діагностика, оцінка та методи 
обстежень», яка вийшла дру-
ком у 2005 році і була рекомен-
дована Міністерством освіти 
і науки України як навчаль-
ний посібник для студентів 
вищих технічних навчальних 
закладів. О. О. Коробко – від-

повідальна особа, яка забезпе-
чує діяльність спеціалізованих 
вчених рад в Одеській дер-
жавній академії будівництва 
та архітектури для атестації 
здобувачів вищої освіти ступе-
ня доктора філософії. Вже під 
керівництвом Оксани Олексан-
дрівни, кафедра архітектурних 
конструкцій досягла значних 
успіхів. Значним досягненням 
стало успішне проходження 
акредитації ОП «Архітектур-
но-будівельний інжиніринг» 
(магістерський рівень) і її за-
твердження Галузевою екс-
пертною радою. Ця ОП – перша 
в Україні нестандартна про-
грама у галузі будівництва, яка 
пройшла акредитацію на тако-
му високому рівні. 

Шановна 
Оксано Олександрівно! 

Щиро вітаємо Вас з Ювілей-
ним Днем народження! Ба-
жаємо Вам усього найкращого: 
міцного здоров’я, щастя, добро-
буту, натхнення і наснаги на 
нові творчі звершення, знач-
них досягнень і здійснення за-
повітних мрій! 

Ректорат, Профспілковий 
комітет співробітників, 
Дирекція Архітектурно-

художнього інституту, 
колектив кафедри архітек-

турних конструкцій, редакція 
газети «Кадри – будовам»

19 грудня 
в Україні відзначається 

професійне свято – 
День адвокатури. 

З цієї нагоди, щиро вітаємо 
великого друга і захисницю 
одеських художників, керуючу 
партнерку АО «Нумінум», ад-
воката, членкиню Національ-
ної спілки журналістів України, 
видавницю журналу про мис-
тецтво «ART CHILI» Вікторію 

ВІТАЄМО З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ І НАРОДНИМ ВИЗНАННЯМ!
Нестеренко. 10 грудня 2021 
р., в урочистій обстановці, Вік-
торія Нестеренко отримала на-
городу – Диплом переможниці 
в номінації «За підтримку куль-
турних і мистецьких проєктів» 
21 рейтингу популярності «На-
родне визнання – Одесит року-
2021». 

Редакція газети 
«Кадри – будовам»

Вікторія НЕСТЕРЕНКО та її нагорода 

У рамках реалізації Програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в місті Одесі на 
2019-2021 рр. Одеською місь-
кою радою проведено конкурс 
«Кращий інноваційний проєкт». 

Конкурсною комісією було 
прийнято до участі в конкурсі 26 
заявок від громадян та юридич-
них осіб за номінаціями:

ПІДСУМКИ МУНІЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ»

- «Краща інноваційна 
ідея» (19 заявок);

- «Краща соціальна інно-
вація» (5 заявок);

- «Успішний старт іннова-
ційного проєкту» (2 заявки). 

17 грудня 2021 р. у Великій 
залі Одеської міської ради відб-
увся захід, присвячений підбит-
тю підсумків конкурсу «Кращий 

інноваційний проєкт», на якому 
було нагороджено переможців 
та учасників конкурсу. Серед 
них – співробітники нашої Ака-
демії:

В номінації «Краща інновацій-
на ідея»: 

ІІ місце – Тихонюк Сергій 
Анатолійович (ОДАБА) з проєк-
том «Ремонтний склад для бу-
дівель з вапняку-черепашнику»;

ІІІ місце – колектив авторів 
Одеської державної академії 
будівництва та архітектури: 
Галушко Валентина Олексан-
дрівна, Кирилюк Станіслав Во-
лодимирович та Уваров Денис 
Юрійович з проєктом «Зміцнен-
ня схилів»;

Поряд з цим, дипломами учас-
ника конкурсу «Кращий іннова-
ційний проєкт» по номінаціях 
були нагороджені:

- Пандас Анастасія Ва-
леріївна (ОДАБА) за проєкт 
«Розробка концепції редевело-
пменту промислової зони «Пе-

ресип» у м. Одесі»;
- Снядовський Юрій 

Олександрович (ОДАБА) за 
проєкт «Пропозиції щодо впо-
рядкування забудови та благоу-
строю приморських схилів Оде-
си»;

- Афанасьєв Борис Ана-
толійович (ОДАБА) за проєкт 
«Сонячні теплові та фотоелек-
тричні системи, інтегровані у 
фасадні конструкції будівель»;

- Церковна Оксана Геор-
гіївна (ОДАБА/НАУ) за проєкт 
«Потенціал великого овального 
фонтану у забезпеченні сталого 
розвитку «знакового простору» 
(м. Одеса)».

Вітаємо наших переможців і 
учасників і бажаємо нових твор-
чих звершень.

За матеріалами офіційного 
сайту Одеської міської ради.

Світлина 
Олександра Синельникова
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Минуло майже століття, як пішов 
із життя скульптор Борис Вільямович 
Едуардс (1860–1924). Гнаний з Бать-
ківщини трагічними обставинами 
Громадянської війни, він назавжди 
втратив надію повернутися до рідної 
Одеси і  знайшов вічний спокій під 
небом Мальти.

Вулиці та сквери, музейні експо-
зиції Одеси й інших міст України, 
Росії, Англії,  Мальти прикрашають 
твори майстра, які є предметом гор-
дості одеситів та всіх, хто шанує ми-

ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В ОДЕСІ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ 
СКУЛЬПТОРУ БОРИСУ ЕДУАРДСУ

стецтво. Найбільша високохудожня 
колекція творів Едуардса нині збері-
гається в Одеському національному 
художньому музеї.  Жителі  та гості 
міста-мільйонника щодня милуються 
його творами, віддаючи данину шани 
автору. Але до цього часу на його бу-
динку – пам’ятці архітектури місце-
вого значення, відсутня меморіальна 
дошка, гідна пам’яті майстра. 

Відрадно, що до 160-річчя від дня 
народження Б.В. Едуардса було опу-
бліковано ряд нових досліджень ми-
стецтвознавчого характеру, видано 
першу монографію. Ім’я скульптора 
стало більше відоме загалу.

У вересні на черговому засіданні 
історико-топонімічної комісії було 
задоволено клопотання ініціатив-
ної групи, підтримане Одеською об-
ласною організацією Національної 
спілки художників України щодо 
встановлення меморіальної дошки 
на будинку скульптора у провулку 
Ляпунова, № 3. 29 жовтня 2021 року 
вийшло відповідне розпорядження 
за підписом одеського міського го-
лови (№ 949). Були взяті до уваги 
запропонований текст та ескізний 
варіант майбутньої  дошки, а також 
відповідний кошторис  майбутніх 
робіт на суму 30 тис. грн. 

Текст затверджений у такій редак-

ції: «У цьому будинку з 1893 по 1919 
роки  жив український скульптор, 
член Товариства південноросійських 
художників, академік Борис Едуардс 
(1860–1924)».

Збір коштів на проєкт зі встанов-
лення мармурової меморіальної 
дошки під назвою «Борис Едуардс: 
повернення» оголошено на крау-
дфандинговій платформі Громад-
ської організації «Соціальна плат-
форма “Моє місто”». Банківські 
реквізити: IBAN: UA 34 328209 
0000026001010009167 в АБ ”Півден-
ний” МФО 328209 ЄДРПОУ 40007279. 

Призначення платежу: Благодійна 
допомога проєкту «Борис Едуардс: 
повернення» . Без  ПДВ.

Настала пора віддати належне 
видатному скульптору, який підняв 
пластичне мистецтво Одеси на не-
бувалу до того висоту, тим самим 
прославивши наше місто. Це на часі, 
який би несприятливий він не зда-
вався. Благому ділу не властивий ро-
зрахунок і зволікання.

Ініціативна група:
Анатолій Горбенко, голова ООО 

НСХУ, професор Архітектурно-ху-
дожнього інституту ОДАБА,  народ-
ний художник України;

Володимир Кудлач, мистецтвоз-
навець, член НСХУ, НСЖУ, лауреат 
муніципальної премії ім. К.Г. Пау-

стовського, автор монографії про 
Б.В. Едуардса;

Ольга Тарасенко, доктор мис-
тецтвознавства, професор ПНПУ 
ім. К.Д. Ушинського;

Тарас Максим’юк, колекціонер, 
заслужений працівник культури 
України;

Наталія Майданюк, завідувач 
редакційного відділу ОННБ, член 
НСЖУ;

Лариса Дем’янишина,  мистки-
ня, член правління НСХУ, лауреат 
обласної премії народних майстрів 
ім. Ростислава Палецького;

Микола Потужний, художник, 
член НСХУ, доцент кафедри обра-
зотворчого мистецтва Архітектур-
но-художнього інституту ОДАБА.

Коваль Олександр Іванович 
(18.01.1955-27.11.2021) 

Підступна хвороба вирвала зі спілчан-
ських лав талановитого митця і педагога 
Олександра Коваля (1955–2021), який 
відійшов у вічність 27 листопада 2021 р. 
на 67 році життя. Це велика втрата для 
української культури, для Одеси, для на-
шої спілки, для сім’ї, яка була предметом 
його постійних турбот. Не стало самоб-
утнього, відповідального, високопро-
фесійного художника, надійного друга, 
прекрасного сім’янина, дисципліновано-
го і відданого спільній справі члена ху-
дожньої корпорації – Одеської обласної 
організації Національної спілки худож-
ників України, у якій він очолював сек-
цію скульптури. 

Олександр покинув цей світ у розквіті 
творчих сил, сповнений великих творчих 
планів. Для нього мистецтво було покли-
канням і сенсом життя, якому він відда-
вався сповна, не рахуючись з умовами, 
часом, не зупиняючись перед масштабні-
стю і складністю поставлених технічних 
і творчих задач. Його відрізняли також 
широка ерудиція, знання європейської 
культури, часткою якої він себе усвідом-
лював. 

Олександр Коваль залишив висо-
кохудожні твори у жанрах камерної, 
станкової та меморіальної скульптури, 
медальєрного мистецтва, які відрізняє 
досконалість форми і техніки, образність 
і розкриття провідної ідеї. Достатньо 
згадати виконані ним, проникнуті ем-
патією меморіальні рельєфи художни-

кам Діні Фруміній, Герасиму Головкову і 
Альбіну Гавдзинському, історику Михай-
лу Слабченку. 

Олександр не стояв осторонь тих про-
цесів, які відбувалися у нашому суспіль-
стві з його відкриттями і турбулентністю. 
Він був гідний син своєї країни, справж-
ній український патріот, який з честю ніс 
звання «заслужений художник України». 

Вічна пам'ять тобі, дорогий, незабут-
ній друже! Спочивай з миром: ти чесно і 
достойно прожив життя. 

Земля тобі пухом!

 Володимир КУДЛАЧ, 
мистецтвознавець, 

член Національної спілки 
художників України
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Юрій Володимирович 
Нікулін 

(18 грудня 1921 – 
21 серпня 1997) 

Народний артист СРСР, 
Герой Соціалістичної Праці, 

учасник бойових дій 
Великої Вітчизняної війни

200 років 

від Дня народження 

Миколи Олексійовича 
Некрасова

10 грудня 2021 р. виповнило-
ся 200 років від Дня народження 
видатного поета, письменника і 
публіциста Миколи Олексійовича 
Некрасова.

 Він народився в українському 
м. Немирові (Брацлавській повіт, 
Подільська губернія).

100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УЛЮБЛЕНОГО АКТОРА 

Портрет М. О. Некрасова. Художник 
Крамськой І. М. 1877 р. ДТГ.

16 ноября 2021 г., в День рожде-
ния известного историка, краеведа 
Олега Иосифовича Губаря, умерше-
го весной от последствий ковида, 
пресс-служба Одесского горсовета 
сообщила о создании фонда, кото-
рый будет заниматься популяризаци-
ей наследия знатока Одессы.

Олег Иосифович Губарь – историк 
и краевед, журналист и археолог, ар-
хивист и писатель, эрудит, Почётный 
гражданин Одессы. В память о нем 

СОЗДАН ФОНД ОЛЕГА ГУБАРЯ
друзья и коллеги Олега Губаря высту-
пили с инициативой создания «Фонд 
Олега Губаря».

Фонд ставит перед собой задачи 
обобщения, осмысления и популя-
ризации публицистического и лите-
ратурного наследия Олега Губаря. 
В планах: проводить исследования 
в области истории Одессы, её ар-
хитектуры и градостроительства; 
заниматься подготовкой и издани-
ем собрания его научных трудов и 

литературных произведений; орга-
низовывать и проводить ежегодный 
конкурс краеведов памяти Олега 
Губаря и «Губаревские чтения» с 
участием исследователей истории и 
градостроительства Одессы и многое 
другое.

По материалам 
«Пресс-курьер» 

На фото с сайта Odessit.ua 
Почетный гражданин Одессы Олег 

Иосифович Губарь

«Так склалось в моїй політич-
ній кар’єрі, що я безпосередньо 
працював з тими людьми, які були 
в самісінькому пеклі Чорноби-
лю – це Віталій Олександрович 
Приймак і Василь Васильович 
Дурдинець. І вони мені багато 
розказували про ту трагедію і той 
героїзм, який виявили вони, тоді 
ще молоді хлопці. Сьогодні го-
ловна задача обласної державної 
адміністрації, виконавчих органів 
і влади на місцях – це звичайно 
ж соціальний і медичний захист 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Для 
цього приймаються відповідні 
програми, які, на жаль, не завжди 
виконуються, як хотілось би, але 
повірте мені, що в пам'ять про 
друзів ми робимо все для того, 
щоб максимально полегшити ваші 
умови життя»

Сергій Рафаїлович 
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, голова 

Одеської обласної державної 
адміністрації («Вечерняя Одес-

са» № 141-142 // 
16 грудня 2021 р.)

14 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

Голова ООДА С. Р. ГРИНЕВЕЦЬКИЙ

КУЦЕНКО Г.Э.

ДОЛГИХ Н. Т. Обложка книги  

ДОЛГИХ Н.Т. 

ПРОШЛЕЦОВ А.А.

Коли Чорнобиля набат
На сполох бив зорі ранковій

Полки, пліч-о-пліч ставши в ряд,
Були до подвигу готові!

В этот день вспоминаю свих однопол-
чан – воинов-чернобыльцев в/ч 3031 
(17-го «атомного» спец. полка). Полков-
ники в отставке: Геннадий Эдуардович 
Куценко, Анатолий Александрович Про-

шлецов, Николай Тимофеевич Долгих, 
Владимир Анатольевич Деркач, Алек-
сандр Константинович Линник.  

Солдаты: Роман Цветков, Сергей 
Ильин, Захар Ароманеси, Виталий Шере-
мет, Анатолий Кушниренко, Сергей Сара-
пулов, Тимофей Арискин, Борис Бондин 
и многие другие наши однополчане. 

В этом году автор-составитель книги 
о нашем чернобыльском полку «17-й 
«атомный»», героический воин-черно-
былец, полковник в отставке Н. Т. Дол-
гих был удостоен за неё звания Лауре-
ата XXII Общенационального конкурса 
«Українська мова – мова єднання», по-
священного 30-летию Независимости 
Украины. Год 35-летия Чернобыльской 
катастрофы оканчивается памятной да-
той – 35-летием завершения сооруже-
ния объекта «Укрытие» – саркофага над 
разрушенным 4-м энергоблоком (важ-
ной вехи в героической эпопее ликвида-
ции последствий крупнейшей техноген-
ной аварии). 

Дорогие побратимы, воины-черно-
быльцы! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, мира и благополучия. Мы бла-

годарны Вам за Ваш подвиг и сделаем 
всё возможное для увековечения памя-
ти о нём. Мне приятно осознавать, что у 
многих из Вас хранится начеканенный 
по проекту автора этих строк нагрудный 
знак «Участнику ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС». 

Светлая память участникам ликви-
дации последствий катастрофы, не до-
жившим до этого дня. Навсегда в нашей 
памяти наши однополчане-одесситы: 
полковник Владимир Матвеевич Юрьев, 
майор Александр Кузьмич Гаврилов-
ский... 

 Юрий ПИСЬМАК, редактор 
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Леоненко Марія. Фото Шайдук О.О.

Вітаю! Мене звати Леоненко 
Марія. Я одна з чотирьох учасниць 
програми «Студентської академіч-
ної мобільності (САМ) Україна». 

«САМ Україна» сприяє міжре-
гіональній академічній співпраці 
між закладами вищої освіти че-
рез короткотермінову академічну 
мобільність в межах України. 

У червні 2021 р. я дізналася 
про програму мобільності між 
Одеською державною академією 
будівництва та архітектури та 
Придніпровською державною 
академією будівництва та архі-
тектури, яка отримала підтримку 
та фінансову допомогу від Бри-
танської Ради та Європейського 
Союзу. Кандидати мали відповіда-
ти таким вимогам: бути студента-
ми 3-го курсу (на момент подачі 
документів) і мати середній бал 
успішності за останній семестр не 
нижче 85 балів. До серпня місяця 

ДОСВІД СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ДНІПРІ 

Знайомство з деканом архітектурного факультету 
ДВНЗ ПДАБА Челноковим О.В.

Фото студенток ОДАБА з деканом та 
заступницею декана Архітектурного факультету ПДАБА

Нагородження учасників професійного воркшопу

ніхто точно не знав, як це відбу-
ватиметься, з’являлося все більше 
питань, паралельно з цим тривали 
пошуки п’ятого учасника.

Отже, 29 серпня 2021 р. я за-
йняла своє місце у потязі до 
Дніпра, через годину після при-
буття якого відбулася зустріч з 
Іриною Анатоліївною Швець. Ми 
підписали всі необхідні докумен-
ти та отримали ключі від кімнат. 

Наступного дня нам надіслали 
розклад занять, тому 1 вересня 
ми пішли на пари. 

Так вийшло, що я не була знай-
ома з дівчатами, які приїхали з 
Одеси. Ми були у різних групах та 
на різних потоках. Але той факт, 
що ми потрапили у новий універ-
ситет разом, допоміг нам швидко 

знайти спільну мову. 
Пам’ятаю, як ми вперше прийш-

ли до Придніпровської академії і 
почали шукати необхідну нам ау-
диторію. Незважаючи на те, що 
ми встановили додаток з мапою 
навчального закладу, пошуки не-
обхідного кабінету займали ба-
гато часу. Особливо важко було, 

якщо у розкладі зазначалася одна 
аудиторія, а заняття проводили в 
іншій. Одного разу ми навіть про-
слухали частину не тієї лекції, що 
була у розкладі, через плутанину з 
кабінетами. Але нам сподобалося, 
тому, коли почалося дистанційне 
навчання, лектор вмикав запис 
екрану та надсилав нам збере-
жені відео, щоб у нас була змога 
відвідувати його лекції у зручний 

студенти надсилали на пошту, в 
Viber або Telegram. Коли я поча-
ла використовувати Teams, то ста-
ло легше і складніше одночасно: 
зручно, коли можна побачити, 
яка в тебе наступна пара, просто 
відкривши необхідне вікно, але в 
нас були пари з різними групами, 
тому висвічувалося значно біль-
ше предметів, ніж ми вивчали, а 
бувало таке, що якийсь предмет 

не з’являвся взагалі. 
Ми відвідували дисципліни ра-

зом із різними курсами (від 2-го 
до 5-го). З п’ятим курсом у нас 
був архітектурний проєкт, бо було 
прийнято рішення розробляти 
проєкт культурного центру у м. 
Києві.

В нас було трохи менше двох мі-
сяців на створення роботи, яку ми 
потім представили на архітектур-
ному конкурсі «Steel Freedom». 

За цей час ми спробували різні 
підходи до створення проєктів, 
декілька разів переробили 3D- 
модель, знайшли чудові приклади 
цікавих будівель, що вже існують 
у світі, та дослідили різні кон-
структивні рішення, ознайомили-
ся із потрібною нам літературою, 
будівельними нормами та дійшли 
до того, що спочатку уявляли, як 
впливає конструкція на зовнішній 
вигляд, а лише після цього роз-
робляли фасади. Ми намагалися 
розібратися з функціональним 

призначенням приміщень, ста-
вили себе на місце відвідувача, 
розробляли різні сценарії, ство-
рювали унікальні куточки та на-
магалися їх логічно пов’язати з 
іншими приміщеннями. 

Про розробку нашого проєкту 
можна писати дуже довго, але це 
пов’язано з тим, що я дізналася 
багато нового, навчилася працю-
вати в незнайомій команді, пояс-

для нас час.   
Під час введення карантину, 

коли було заборонено відвіду-
вати академію, нам створили об-
лікові записи у Microsoft Teams. 
Минулого року в ОДАБА викладачі 
проводили відеоконференції на 
онлайн-платформах ZOOM або 
Google Meet, а домашні завдання 

нювати свою точку зору та при-
слухатися до інших учасників, бо 
так більше шансів зрозуміти один 
одного та створити щось незви-
чайне; тримати себе у руках, не 
хвилюватися та вірити, що ви все 
встигнете; а головне, не чекати 
на відповідь, якщо вона не прий-
шла найближчим часом, а одразу 
починати шукати інформацію та 
намагатися зрозуміти знайдене, 
не боятися просити про допомогу 

Київ. Steel Freedom. Фото Несмашної Д. А.

та звертатися до різних фахівців.
Дніпро – це не лише Академія. 

Коли я приїхала з Одеси, то од-
разу побачила різницю. Все по-
чалося з громадського транспор-
ту: інші маршрутні таксі, вужчі 
трамваї, наявність метро. Інакша 
архітектура та значні перепади 
рельєфу. Складається враження, 
що у Дніпрі більше зелених на-
саджень, ніж в Одесі, бо профілі 
центральних вулиць прикрашають 
дерева, які об’єднують між собою 
парки та сквери. Також мені спо-
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 Музей історії Дніпра

Шайдук О., Леоненко М. та Олейні-
ченко О. біля Миколаївської церкви у 

Китай-городі

Святкування захисту проєкту та завершення воркшопу. Командне фото

Зібрання команди навколо тьютора Дербіна Сергія

Огляд експозиції музею у рамках програми воркшопу

добалося вирішення пішохідних 
зон міста: кола Катеринославсь-
кого бульвару, штучний струмок 
на Південній вулиці та вогні вул. 
Короленка. 

Річка Дніпро є важливою місто-
будівною лінією, вздовж якої 
активно розвивається життя. На-
бережна цього міста вважається 
найдовшою у Європі. Коли нам 
необхідно було відволіктися від 
роботи, ми збиралися та йшли на 
прогулянку набережною або на 
Монастирський острів. 

Мені до вподоби те, що у Дніпрі 
святкування визначних дат також 
відбувається біля води. На День 

міста святковий концерт було 
організовано на Фестивальному 
причалі. Вздовж берега відбува-
лися активні дійства: ярмарок, 
фаєр-шоу, конкурси для дітей та 
дорослих, лунала різна музика, а 
ввечері з набережної можна було 
побачити салют та лазерне шоу. 

Викладачі Академії організува-
ли для студенток з Одеси декілька 
екскурсій. Саме на одній із них 
я дізналася про проєкт дніпро-
петровської «Корони». Також ми 
відвідали Музей історії Дніпра та 
перевірили свої знання історії, 
пройшлися біля маловідомих 
пам’ятників та більше дізналися 
про заснування та розвиток міста. 

Наступного разу Тамара та В’я-
чеслав Товстик розповіли нам про 
Старий Кодак. Ми побачили за-
лишки фортеці Кодак та Кодаць-

кого некрополю. Ще ми відвідали 
Палац здоров’я, який зараз зна-
ходиться не у найкращому стані. 
Дуже цікаво було відвідати Пе-
триківку та познайомитися з ві-
домими майстрами, прогулятися 
біля церков та храмів Китайгоро-
да та помилуватися живописними 
сільськими будинками. 

Перед від’їздом ми виріши-
ли долучитися до професійного 
воркшопу «VORONTSOVKA_2.0_
ДНІПРО». Шість днів ми займа-
лися розробкою проєкту, сьомий 
день – пояснення та захист вико-
наної роботи (7.12-13.12.2021). 
Усього було чотири команди, кож-

Шайдук Олена, Олейніченко Олександра, Товстик В'ячеслав і Тамара, 
Леоненко Марія, Старі Кодаки

ну з яких курирував тьютор та 
його помічник. Маестро нашої ко-
манди – Сергій Дербін, а його за-
ступниця – Євгенія Самойленко. 

За цей тиждень ми обмінялися 
досвідом; цікаво було поєднувати 
різні процеси та навчитися швид-
ко переключатися з креслення на 
прослуховування лекцій та до-
повідей, спілкуватися з представ-
никами різних архітектурних шкіл 
України, постійно рухатися та вдо-
сконалювати свої навички. 

Після цього в нас залишилося 

декілька днів для того, щоб зда-
ти сесію, але ми встигли. Частину 
екзаменів та заліків нам вдалося 
скласти зранку у дні проведення 
воркшопу, я навіть змогла поєдна-
ти роботу над проєктом та виступ 
на міжнародній конференції. 
Тому все, що нам залишалося пе-
ред від’їздом, це презентація, у 
якій мали відображатися наші 
враження від участі у програмі 
мобільності. 

Отже, що б я хотіла сказати 
від себе особисто: так, можливо, 
їхати у інше місто та навчатися у 
«новому» навчальному закладі не 
зовсім комфортно, але це чудова 
можливість поєднувати навчан-
ня та подорожі, пізнати країну 
та людей, які в ній живуть, кра-
ще навчитися, знаходити спільну 
мову, стати більш відкритою лю-
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диною та знайти нових знайомих 
і друзів, зрозуміти, чого ти вартий 
та чого прагнеш, вірогідно, про-
сто відпочити від вже звичного 
оточення та надихнутися новими 
можливостями. 

Деякі з моїх одногрупників, 
коли дізналися про цю програму 
сказали: «Якби це була програ-
ма мобільності між університе-
тами Одеси та Києва, то я б дуже 

хотів поїхати». Через те, що я вже 
мешкала та навчалася у Черні-
гові, Києві, Одесі та Дніпрі, можу 
стверджувати, що неважливо у 
якому місті ми отримуємо освіту, 
важливо те, які знання залиша-
ються у наших головах. Для того, 
щоб стати гарним архітектором, 
у будівлях якого люди почувати-
муться, як вдома, майбутній май-
стер має хоча б трохи розуміти 

людей для яких він проєктує, їх 
потреби та вподобання, а для 
цього важливо, щоб він або вона 
мали уявлення, як різні люди жи-
вуть та чим займаються. 

Хотіла б подякувати організато-
рам та іншим учасникам програми 
«САМ Україна»: Одеській держав-
ній академії будівництва та архі-
тектури, Придніпровській дер-
жавній академії будівництва та 

архітектури, Британській Раді та 
Європейському Союзу, також дуже 
вдячна Швець Ірині Анатоліївні, 
Пандас Анастасії Валеріївні та 
Товстик Тамарі Миколаївні.

Марія ЛЕОНЕНКО, студентка 
4-го курсу АХІ ОДАБА, лауреат-
ка XXII Загальнонаціонального 

конкурсу «Українська мова – 
мова єднання»
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