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і авторитетною освітньою
кузнею висококласних кадрів
галузі, які успішно працюють як на
Батьківщині, так і за її межами.
Літопис цього славного навчального
закладу писали видатні вчені і педагоги, які
внесли вагомий вклад у розвиток вітчизняної
науки, будівельного виробництва та архітектури,
заклали фундамент науково-дослідної та навчальновиховної роботи вишу. Серед них: академік АН
УРСР Г. М. Савін, член-кореспондент АН УРСР
Г. Д. Дібров, професори М. A. Буданов, О. A. Гармаш,
С. П. Гомеля, Г. К. Міцкевич, A. B. Сильвестров,
О. П. Прусаков, П. Т. Резніченко, М. Я. Розкін,
О. Б. Петров, Г. Ф. Дьогтев, А. Б. Моргаєвський,
П. П. Шабанов, О. A. Мірошниченко та багато інших.
Традиції, створені старшими поколіннями
науковців, викладачів і студентів ПДАБА, успішно
розвиваються і сьогодні. Вчені ПДАБА беруть
активну участь у вирішенні численних наукових
проблем сучасної України. У сфері їхньої діяльності:
надання рекомендацій щодо стану фундаментів усіх
АЕС країни; пошук оптимальних архітектурних
та інженерних рішень стосовно реконструкції
п’ятиповерхових будинків перших масових
серій (1960); участь у розробці наноматеріалів
для будівництва і машинобудування тощо. До
того ж, мрійливі науковці академії розглядають
можливість будівництва нових, екологічно чистих
міст, а також гіпотезу про будівництво на Місяці та
інших планетах.
Завдяки
наполегливій,
цілеспрямованій
та самовідданій праці всього професорськовикладацького колективу, незважаючи на складну
економіко-політичну ситуацію в державі, академія
на високому фаховому рівні навчає молоді
покоління, а також досліджує існуючі та шукає
нові шляхи розвитку будівельної освіти. Так,
головна діяльність ПДАБА зосереджена у межах
двох напрямів:
1.	Якісна підготовка високоосвічених інженерівбудівельників.
2. Активний і різноплановий науковий пошук,
зокрема й тісна співпраця із закордонними
університетами Європи, Північної і Південної
Америки, Африки та Азії.
Велична будівничо-архітектурна академія,
пройшовши довгий і тернистий історичний шлях,
перетворилася на сучасний навчально-науковий
комплекс з усіма умовами для підготовки справжніх
професіоналів будівельної сфери. Нині в академії за
різними формами навчання будівельну професію
опановують близько 6 тис. юнаків і дівчат, серед
яких — громадяни країн Африки, КНР, Близького

Шановні читачі!
Придніпровська державна академія будів
ництва та архітектури 10 листопада 2016 р.
відсвяткувала 100-річчя з дня заснування вищої
будівельної освіти на теренах Катеринославщини — Дніпропетровщини (1916–2016).
Студенти, викладачі та всі співробітники
академії пишаються багатими традиціями, що
сформувалися в процесі багаторічної, ефективної
й
результативної
підготовки
інженерівбудівельників як фахівців, котрі повсякчас мають
великий попит на ринку праці.
Основи цієї творчої за змістом і точної за формою
професії насамперед були закладені протягом 1916–
1921 рр. у Катеринославському політехнічному
інституті (інженерно-будівельне та архітектурне
відділення). Впродовж 1921–1930 рр. традиції
розвивалися у Катеринославському вечірньому
робітничому будівельному технікумі, в 1930–1994 рр. —
у
Дніпропетровському
інженерно-будівельному
інституті, а відтоді й дотепер — у Придніпровській
державній академії будівництва та архітектури.
Сьогодні ПДАБА — один із провідних ВНЗ
будівельного профілю в Україні, що є досвідченою
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будівництво»,
«Архітектура»
та
«Економіка підприємництва»,
а також у двох англо-українських
проектах на спеціальностях «Міжнародна
економіка» та «Прикладне матеріалознавство».
Загалом за цими спеціальностями, станом на
листопад 2016 р., навчається понад 400 студентів.
Успішна участь академії в чотирьох
міжнародних навчальних проектах за програмою
TEMPUS дала змогу не тільки підтримати розвиток
активної міжнародної діяльності, а й зміцнити
матеріально-технічну базу, здійснити підготовку
досвідчених викладачів, забезпечити мобільність
студентів, аспірантів та молодих викладачів.
Нинішнє покоління студентів — будівельників,
архітекторів, механіків, економістів, екологів,
матеріалознавців, архітекторів та дизайнерів,
успішно продовжує чудові традиції академії
і гідно несе передану їм естафету поколінь. Їхні
досягнення є результатом кропіткої багаторічної
роботи професорсько-викладацького складу ВНЗ,
постійного вдосконалення навчально-виховного
процесу задля формування фундаментальних
знань, умінь і навичок майбутніх зодчих України.
Ювілей — не тільки час осмислення пройденого
шляху, підведення підсумків, а й можливість
сміливо зробити крок у майбутнє, не зупиняючись
на досягнутому.
Ми чітко бачимо наші перспективи, віримо
в свої сили та впевнено дивимося в майбутнє рідної
академії! Тому що переконані: будівельник — це
найблагородніша і найпотрібніша професія на
землі. Не менш чудова і професія наставника,
вчителя. Ми щасливі, що вибрали саме ці професії.
Святкуючи 100-річчя будівельної освіти
в Дніпрі, хочеться привітати усіх творців її історії
з ювілеєм, подякувати за плідну навчально-наукову
та виробничу працю, гідно оцінену українським
та закордонним товариством, і побажати міцного
здоров’я, творчих успіхів, продуктивної праці,
невичерпної енергії, бадьорості духу, вагомих
напрацювань та здобутків задля добробуту
України!

Сходу і країн
СНД.
Підготовка
фахівців у ПДАБА здійснюється
за 21 спеціальністю на 39 кафедрах,
26 з яких — випускові. В академії плідно
працюють докторантура й аспірантура. Тільки
за останні п’ять років викладачами, аспірантами,
докторантами і здобувачами було захищено 21
докторську та 142 кандидатські дисертації.
Щорічно майже 1 500 студентів академії беруть
участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді,
міжнародних, всеукраїнських та регіональних
науково-практичних конференціях і семінарах.
Вихованці ПДАБА зарекомендували альмаматер як виш зі значним науково-педагогічним
потенціалом, головним принципом діяльності
якого є рух вперед.
Починаючи з 2001 р., спостерігається тенденція
сталого
зростання
фінансових
показників
наукової діяльності. Сьогодні обсяги виконання
госпдоговірних робіт складають понад 7 млн грн.,
фінансування бюджетної програми — майже
2 млн грн.
Упродовж останніх п’яти років подано
400 заявок на винаходи та корисні моделі,
отримано 310 патентів України. Науковцями
академії видано 83 монографії, 88 підручників
і навчальних посібників, опубліковано майже 6000
статей у вітчизняних та закордонних періодичних
виданнях і тематичних збірниках.
Академія сьогодні — це один із провідних
закладів вищої освіти на Південно-Східній Україні.
Одночасно зі стрімким і динамічним розвитком
ПДАБА вигідно вирізняється серед інших вищих
шкіл міцними та довгостроковими зв’язками із
зарубіжними партнерами. Міжнародна співпраця,
членство у Всесвітній організації університетів
та Університетському агентстві франкомовних
ВНЗ, участь у міжнародних форумах і конгресах
дозволяють академії перебувати на чільних позиціях
у галузі вищої освіти, знаходитися в авангарді нових
тенденцій розвитку вищої школи, розробляти та
запроваджувати в роботу навчального закладу нові
освітні програми.
У 2002 р. було створено кафедру інтенсивного
навчання іноземним мовам, яка справді стала
кафедрою нового освітнього формату. Успішне
функціонування кафедри дозволило здійснити
низку потужних інноваційних рішень, зокрема
розробити і втілити в життя нові програми
навчання іноземним мовам.
Ідея щодо використання іноземних мов у
академії як навчального інструменту реалізується
шляхом участі в трьох франко-українських
проектах на спеціальностях «Промислове і цивільне
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