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Савицький
Микола Васильович
Проректор з наукової роботи
Доктор технічних наук, професор.
Почесний професор ПДАБА.
Почесний працівник будівництва
та архітектури

Н

ародився 15 січня 1954 р. в с. Богданівка Знам’янського
району Кіровоградської області в сім’ї робітників.
Протягом 1971–1976 рр. навчався в ДІБІ за спеціальністю
«Промислове і цивільне будівництво». Після закінчення
інституту отримав диплом з відзнакою (кваліфікація —
«інженер-будівельник», «інженер-фортифікатор»).
Фахову стежину розпочав старшим інженером галузевої лабораторії тепломонтажних робіт Мінмонтажспецбуду України, асистентом кафедри архітектури в
альма-матер. У 1977–1978 рр. служив у Далекосхідному
військовому окрузі у званні старшого лейтенанта-інженера, був заступником командира роти, виконробом в
Амурській області, в 1978–1980 рр. — керівником групи
проектного інституту Міноборони СРСР у м. Хабаровську.
В 1980–1981 рр. був старшим науковим співробітником у Хабаровському політехнічному інституті.
З 1987 р. знову працював у ДІБІ — на кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій: доцентом, професором, завідувачем (з 1997 р.). У 1996 р. призначений
проректором з наукової роботи, де працює і сьогодні.
Заснував Придніпровський регіональний центр
енерго
досліджень і енергоефективних технологій
в будівництві та комунальному господарстві, Придніпровський науково-освітній інститут інноваційних
технологій в будівництві, Український національний
центр 
екологічної архітектури та зеленого будівництва, Науково-дослідний центр міжнародних наукових
проектів та програм при ДВНЗ «ПДАБА».
Підготував 33 кандидати технічних наук, два доктори
технічних наук, опублікував понад 500 наукових робіт,
п’ять монографій, брав участь у розробці понад 40
нормативно-технічних документів колишнього СРСР,
України, автор більше ніж 50 винаходів. Є керівником

і головним конструктором проектів житлових, громадських та промисловихбудівель і споруд, реалізованих
в Україні та за її межами.
Наукові дослідження М. В. Савицького присвячені
проблемам розвитку екологічної архітектури, «зеленого»
будівництва, раціонального проектування будівельних
конструкцій та споруд при забезпеченні їх життєвого циклу
з огляду на концепцію стійкого (збалансованого) розвитку.
Є сертифікованим експертом, інженером-проектувальником, архітектором. Обраний дійсним членом
Академії будівництва України, Української академії наук,
Міжнародної інженерної академії, Міжнародної академії
біоенерготехнологій. Є членом Президії, головою секції
будівництва і архітектури, головою Ради проректорів
та заступників директорів ВНЗ і науково-дослідних
установ Придніпровського наукового центру НАН
і МОН України, керівником підкомітету «Конструкції
з дерева» Технічного комітету «Будівельні конструкції»
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, головою
Науково-технічної ради академії, головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.
Нагороджений низкою відзнак, серед яких: звання
«Почесний професор ПДАБА», «Почесний працівник
будівництва та архітектури», медалі «За заслуги перед
містом», «За вагомий внесок в розвиток Дніпропетровської області», «За наукові досягнення», «Петро
Могила», «За заслуги перед Придніпровською
державною академією будівництва та архітектури»
та ін. Лауреат премій Академії будівництва України
імені академіка М. С. Буднікова, Міжнародної інженерної академії імені Патона, лауреат «Книги рекордів
України» в категорії «Технології будівництва».
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