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Кіптик
Валерій Антонович
Випускник механічного факультету (1991)

Н

Почесний консул Австрійської Республіки
в Дніпропетровській області. Голова Наглядової
ради Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія».
Кандидат технічних наук

ародився 5 грудня 1965 р. в с. Першотравневе Снігу‑
рівського району Миколаївської області. Рішення здобу‑
ти вищу освіту прийняв самостійно та виважено, маючи за
плечима півроку навчання в Миколаївському будівельному
технікумі та службу в лавах Радянської армії.
Прагнення створювати щось нове стало визначальним
при вступі у 1986 р. на механічний факультет ДІБІ за спе‑
ціальністю «Будівельні та дорожні машини і устаткування»,
який закінчив у 1991 р. Навчання в інституті надало Вале‑
рію Антоновичу не тільки перспективну і актуальну на рин‑
ку праці професію, а й заклало міцний фундамент знань на
майбутнє, що дійсно згодилися в житті, особливо в 90‑х рр.
Важливим уроком інститутської школи була робота в сту‑
дентських будівельних загонах. Ще на І курсі В. А. Кіптик
поїхав рядовим бійцем у їх складі, отримав першу будівель‑
ну професію муляра, в подальшому — муляра 6 розряду.
На ІІ курсі був майстром, на ІІІ — командиром, а на IV став
начальником штабу трудових справ, який у ті роки відпо‑
відав за всі будівельні загони інституту. В кінці IV курсу
з’явилася юридична можливість створення Молодіжного
творчого об’єднання, яке централізовано укладало догово‑
ри з роботодавцем. Таким чином, ще до вручення диплома,
Валерій Антонович вже був директором малого підприєм‑
ства «Студсервісстрой».
Віддавав належне і заняттям спортом, будучи відпові‑
дальним за всі спортивні заходи факультету та допомагаю‑
чи в організації внутрішньофакультетських, внутрішньови‑
шівських і міжвишівських змагань. Він був членом збірної
команди інституту з футболу, паралельно займаючись бага‑
тоборством, дзюдо, бадмінтоном та гірськими лижами. Та‑
кож брав активну участь у громадському житті курсу, був
профоргом групи, займався художньою самодіяльністю.
У ДІБІ В. А. Кіптик, спільно з товаришами-одногрупни‑
ками, пройшов відмінну підготовку висококваліфікованого
фахівця — інженера-будівельника. Безмежну вдячність за
вагому фахову й життєву школу адресує майстерним педа‑
гогам альма-матер, які є глибокими знавцями свого предме‑
ту, володіють широкою ерудицією та чудовими людськими
якостями. Незважаючи на те, що всі студенти були вже до‑
рослими і зрілими людьми, вони прищеплювали їм не лише

любов до навчання, але й формували і корегували їхні по‑
гляди на життя. Особливу подяку висловлює декану меха‑
нічного факультету, д.т.н., проф. В. Г. Заренбіну, проректору
з наукової роботи, д.т.н., проф. Л. А. Хмарі, проректору з на‑
вчально-виховної роботи, к.т.н., доц. І. А. Соколову.
Назавжди залишилися в пам’яті лекції з «Техноло‑
гії будівельних металів» В. І. Большакова, який, попри
блискуче викладання дисципліни, працював над підви‑
щенням культурного рівня своїх вихованців, цитуючи за‑
бороненого тоді Б. Л. Пастернака, чим викликав великий
інтерес аудиторії. За час роботи на посаді ректора Воло‑
димир Іванович зарекомендував себе висококваліфікова‑
ним, енергійним, вимогливим і досвідченим керівником,
наполегливим у виконанні поставлених завдань, умілим
організатором. В. А. Кіптику приємно, що саме рідний ме‑
ханічний факультет висунув кандидатуру В. І. Большакова
на пост ректора в 1987 р.
Сьогодні Валерій Антонович є Почесним консулом Ав‑
стрійської Республіки в Дніпропетровській області та го‑
ловою Наглядової ради Торгівельно-виробничої корпора‑
ції «Ольвія». Названа корпорація була створена в 1997 р. і є
холдинговим об’єднанням юридичних осіб, які здійснюють
виробничий і торговий бізнес у різних секторах зарубіжного
і вітчизняного ринків. Знання передових технологій, ефек‑
тивне управління ресурсами та відкритість для новатор‑
ських ідей дозволяють компанії стрімко розвиватися.
Нині підтримує досить тісні зв’язки з рідним вишем.
Так, студенти факультету промислового і цивільного будів‑
ництва ПДАБА проходять практику в Торгівельно-вироб‑
ничій корпорації «Ольвія», а корпоративна команда капі‑
тана В. А. Кіптика з волейболу двічі на тиждень тренується
в стінах спортивного залу академії.
Вільний час часто присвячує різноманітним захоплен‑
ням, таким як футбол, волейбол, мисливство, рибальство,
дайвінг та сноуборд.
Одружений, має трьох дітей. Його племінник Руслан є
випускником факультету промислового і цивільного бу‑
дівництва ПДАБА (1999), сьогодні — заступник директора
Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія».
Життєве кредо: «Більше діла, менше слів».
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