
Звідки взялася ідея організувати
студію?

Наша студія, можливо, є другою му�
зичною школою для дорослих у столиці.

Понад п'ятнадцять років викладаю фор�
тепіанну гру, значною мірою, мої учні –
зрілі люди, не музиканти. В українській
освіті аматорське музикування серед

дорослих вперто ігнорується, його май�
же не лишилося. Хоча така традиція іс�
нувала: київська консерваторія сто ро�
ків тому, окрім професіоналів, випуска�

ла спеціалістів�недоучок, які не претен�
дували на музику як основну професію.
Сьогодні доросла людина може навча�
тися гри на музичних інструментах в
єдиній вечірній музичній школі ім. К.
Стеценка, а також у приватних вчителів.
Дехто намагається пробитись у дитячі
музичні школи – кому як пощастить. Та�
ким чином, перспектива музичного роз�
витку для дорослої людини досить су�
тужна, отже, прагнемо – поширювати
музичне мистецтво.
Заняття у стінах КНУБА ви проводите
безкоштовно. Це лише альтруїзм чи
щось іще?

Я навчаюсь в аспірантурі Національ�
ного педагогічного університету 
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Цього року вступна кампанія розпоч�
неться 11 липня.

Вищі навчальні заклади будуть прийма�
ти документи від абітурієнтів до 27 липня.

Термін вступної кампанії цього року
буде коротшим. У МОН пояснили, що це
пов'язано зі збільшенням кількості елек�
тронних заяв абітурієнтів, також у зв'яз�
ку з демографією кількість випускників
зменшується, тому відкривати прий�
мальні комісії на триваліший термін не�
доцільно. Але таке рішення не призведе
до великих черг до приймальних комі�
сій, запевняють в Міністерстві. 

Особи, які будуть надходити на ті
спеціальності, на які передбачається
проведення співбесід, екзаменів та
творчих конкурсів, подаватимуть до�
кументи до вузів до 20 липня.

Зарахування на місця держзамовлен�
ня буде здійснено не пізніше 6 серпня.

2016 року останній раз буде здій�
снюватися набір на освітньо�кваліфіка�
ційний рівень молодшого спеціаліста,
спеціаліста. 

Вступники подаватимуть свої заяви
за пріоритетністю, як в минулому році, і
така ж кількість заяв – 15.

Знімається вимога за кількістю вузів,
в які абітурієнт може подати заяви, але
при цьому обмежується кількість спеці�
альностей, на які абітурієнт може пода�
ти заяви – на 5 спеціальностей.

Також під час вступної кампанії 2016
року не буде програми поза конкурсного

вступу. Замість цього буде введена квотна
система для осіб, які страждають від захво�
рювань, що перешкоджають проходженню
ЗНО, дітей�сиріт та учасників бойових дій.

Терміни прийому заяв і документів на
навчання на основі повної загальної серед�
ньої освіти на вечірню, заочну та дистан�
ційну форми навчання визначаються пра�
вилами прийому вищого навчального зак�
ладу, тривалість прийому документів по�
винна становити не більше одного місяця.

Прийом документів починається не
раніше 11 липня 2016 року. Зарахування
проводиться не пізніше ніж через 15
днів після завершення прийому заяв та
документів, протягом яких проводиться
конкурсний відбір.

Однією з важливих особливостей
вступної кампанії у 2016 році є те, що Мі�
носвіти вже не буде здійснювати ручний
розподіл місць держзамовлення.

Для вищого навчального закладу
встановлюється кількість місць за пев�
ною спеціальністю. Абітурієнт, визначив�
ши свою пріоритетність, отримає реко�
мендацію на зарахування. Таким чином,
університет буде знати, скільки абітурі�
єнтів з числа кращих, які отримали право
навчатися на бюджеті за певною спеці�
альністю, у них є. Університети відповід�
но до показників кількості державних
місць, які у них були в минулому році, мо�
жуть додавати до 25% кількості абітурі�
єнтів порівняно з минулим роком.

Підготовлено газетою

НОВИНИ З МІНОСВІТИ
УКРАЇНИ. ВСТУПНА
КАМПАНІЯ 2016 РОКУ

КНУБА РОЗШИРЮЄ
СПІВПРАЦЮ З ВЧЕНИМИ
ІЗ ЗАРУБІЖЖЯ

Доктор Томас Луман

Нещодавно вченому доктору Томасу Луману
з університету прикладних наук міста Ольден�
бург (Федеративна Республіка Німеччина) вру�
чено звання Почесного доктора КНУБА. Прис�
воєння почесного звання науковцям з�за кор�
дону говорить про ефективне співробітництво у
наукових пошуках, розширення та поглиблення
співпраці науковців Київського національного
університету будівництва і архітектури із видат�
ними іноземними колегами. Вітаємо доктора
Томаса Лумана!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

1. Затвердити:
рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спе�
ціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня:
Київський національний університет будівництва і архітектури. 

Троян Вячеслав Васильович,
05.23.05 "Будівельні матеpіали та виpоби"

Робота виконана на кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів та в науково�дослідному інституті в'яжучих речовин 
і матеріалів ім. В.Д. Глуховського. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор кафедри технології будівельних
конструкцій і виробів Рунова Раїса Федорівна.

Затвердити:
рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спе�
ціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня. 

Шарапа Сергій Павлович, 
05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва" 

Робота виконана на кафедрі технології будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітек�
тури. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор цієї кафедри Тонкачеєв Генадій Миколайович.

Білик Андрій Олексійович,
05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва" 

Робота виконана на кафедрі менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури. 
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор цієї кафедри Поколенко Вадим Олегович. 

Дзюбенко Володимир Григорович
05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"

Робота виконана на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Мілейковський Віктор Олек6
сандрович.

Бердинських Святослав Олександрович,
05.01.03 "Технічна естетика" 

Робота виконана на кафедрі архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури. Нау6
ковий консультант: доктор технічних наук, професор цієї кафедри Плоскій Віталій Олексійович, проректор з наукової робо�
ти та міжнародних зв`язків.

Бойко Євгенія Григорівна, 
05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Робота виконана на кафедрі управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури. Науковий
керівник – доктор технічних наук, професор кафедри управління проектами Бушуєва Наталія Сергіївна, Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки.

Куценко Марина Миколаївна, 
05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Робота виконана на кафедрі управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури. Науковий
керівник: доктор технічних наук, професор кафедри управління проектами Бушуєва Наталія Сергіївна, Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки.

Вільдман Ігор Лазаревич, 
21.06.01 "Екологічна безпека"

Робота виконана на кафедрі охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва
і архітектури. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища
Удод Віра Михайлівна.

М. КИЇВ
12.05.2016
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
від 12 травня 2016 року 
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НАКАЗУЮ:

МУЗИЧНИЙ ОСЕРЕДОК УНІВЕРСИТЕТУ – 
ФОРТЕПІАННА СТУДІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

На другому поверсі центрального корпусу біля розкладу та оголошень будівельного факультету тривалий час
стоять два піаніно. Часом хтось доторкнеться до клавіатури, і на весь коридор рознесуться акорди. 
У денний час це турбує працівників закладу, але кожний четвер увечері тут відбувається незвичне явище:
студенти, аспіранти та викладачі будівельно6архітектурного напрямку навчаються гри на фортепіано.
Виявляється, такі заняття тривають більше року. Я не змогла оминути своєю увагою культурний осередок
КНУБА і поспілкувалася з викладачем студії Дмитром Юрійовичем Кудрицьким.

Викладач музичної студії Д.Ю.Кудрицький

Початок, закінчення на стор. 4



В 1986 році трагедія на Чорнобиль�
ській АЕС привернула увагу всього світу
та перевернула наше життя. 

Наприкінці квітня 2016 року, у місті
Славутич відбулася перша міжнародна
конференція "Проблеми виведення із
експлуатації об'єктів ядерної енергети�
ки і відновлення навколишнього сере�
довища" ("INUDECO'16") присвячена
30�річчю аварії. Ми відвідали її у складі:
асистент Л.Г.Соболевська, студенти
Максим Вітьман, Олексій Некрашевич і
Максим Тіщук за запрошенням викла�
дача Славутицької філії КНУУ "КПІ" Мак�
сима Савєльєва. На конференції було
висвітлено багато питань, які пов'язані з
остаточним виведенням з експлуатації
Чорнобильскої АЕС, перетворенням
об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну
зону, проблемами поводження с пали�
вовмісними матеріалами та ін.

Ми зі свого боку були зацікавлені
секцією "Розумне місто", але відвідали і
багато інших доповідей.

В рамках конференції ми відвідали
ЧАЕС, побачили макет четвертого енер�
гоблоку після аварії 1986 року та новий

безпечний конфаймент, який зараз бу�
дується поряд з об'єктом "Укриття".
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Конференції

Максим Савєльєв, викладач Славутицької філії НТУУ "КПІ"

Новий безпечний Конфайнмент – конструкція, яка захищатиме світ від радіаційного
забруднення

За минулий рік значно розширився
склад організаторів та співорганізаторів
конференції, до яких окрім КНУБА, МОНУ
й PAN долучились п'ять провідних інсти�

тутів НАН України, вищі навчальні закла�
ди Києва, Миколаєва, Дніпропетров�
ська, Харкова. До організаційного комі�
тету увійшли ректор КНУБА проф. Петро
Куліков, заступник голови проф. Михай�
ло Сукач, Director Stacja Naukоwa w Kijo�
wie PAN (Polska) prof. Henryk Sobczuk,
Президент Академії будівництва України
проф. Іван Назаренко. Науковий комітет
очолили проф. Михайло Сукач; віце�го�
лова, академік НАН України проф. Віктор
Грінченко директор Інституту гідромеха�
ніки НАН України; vice�chairman, Prof. dr
hab ing. Carsten Drebenstedt Dean Tec�
hnische Universitat Bergakademie Freiberg
(Germany); віце�голова, проф. Володи�
мир Блінцов
проректор з
наукової робо�
ти Національ�
ного універси�
тету корабле�
будування іме�
ні академіка
М а к а р о в а .
М і ж н а р о д н а
рада складала�
ся з представ�
ників 12 країн
світу Швеції, Польщі, Канади, Німеччини,
Ізраїлю, Чехії, Угорщини, Словенії та ін.

Завдання міжнародної конференції
поглиблення інтеграції українських і закор�
донних фахівців та наукових шкіл з роз�
робки теорії, обладнання та методів дос�
лідження робочих процесів, створення но�
вої підводної техніки, практичного засто�
сування інноваційних енергоощадних та
екологічно безпечних технологій в будів�
ництві, пошукових та видобувних роботах,
охорони навколишнього середовища та
інших галузях виробничої діяльності.

До учасників конференції надійшли ві�
тання від ректора КНУБА Петра Кулікова та
проректора з наукових роботи і міжнарод�
них зв'язків Віталія Плоского. З теплими
словами про важливість співпраці між нау�
ковцями України й Польщі до присутніх
звернувся директор Представництва в Ки�
єві Польської академії наук prof. dr hab.
Henryk Sobczuk, який побажав учасникам
творчої наснаги та плідної роботи. Прези�
дент Академії будівництва України Іван На�
заренко розповів про стан справ та пер�
спективи будівельної освіти в сучасних
умовах. Професор Михайло Сукач наголо�
сив на важливості та перспективах тран�
сферу інноваційних технологій, а також
презентував програму розробки та осво�
єння корисних копалин Світового океану.

Проректор з наукової роботи НУК іме�
ні адмірала Макарова проф. Володимир
Блінцов загострив увагу слухачів на су�

часних завданнях розвитку підводної ро�
бототехніки в Україні та презентував роз�
робки фахівців НУК, що вже застосову�
ються та можуть бути корисними у пер�
спективі. Надзвичайно важливим є пи�
тання сполучення між берегами великих
річок та протяжних водойм. Можливості
будування тунельних переходів через річ�
ку Дніпро обґрунтували доцент НТУУ Ки�
ївський політехнічний інститут Геннадій
Гайко та завідувач кафедри КНУБА проф.
Петро Захарченко. Цікаві інноваційні про�
екти та перспективи підводної урбаністи�
ки на початку XXI століття представлено
докторантом КНУБА Людмилою Рубан,
яку із захопленням слухали як досвідчені
фахівці, так і студентська молодь.

На пленарному засіданні також висту�
пили проф. Олександр Безверхий (Інсти�
тут механіки НАН України) з інформацією

про коливання буйково�заякорених сис�
тем загородження на хвилях, к.т.н. Юрій
Стельмахов (Міжнародна неурядова гу�
манітарно�екологічна організація "Інтер�
Чорнобиль") із проектом естакадної до�
роги "Капвей", Dmytro Kokarev (Solar
Energy System Аmkortek�Ukraine, Israel),
який блискуче презентував інноваційні
енергоощадні технології та обладнання
для підігрівання води.

В роботі секційних засідань взяли
участь гості з Національного транспортно�
го університету, Університету митної спра�
ви та фінансів (Дніпропетровськ), ТОВ
"ПРОІНФО", КУТЕП (Київ), НУК імені адмі�
рала Макарова. Низку доповідей пред�

ставлено із Дніпро�
петровщини ДВНЗ
Національного гірни�
чого університету,
ООО Океанмаше�
нерго, Інституту гео�

технічної механіки імені Н.С. Полякова НАН
України. Найбільш чисельна група допові�
дачів була з Київського національного уні�
верситету будівництва і архітектури, Сум�
ського державного університету та ін. Нап�
рям з механічної та електричної інженерії
охоплено 14�ма доповідями представників
кафедри будівельних машин та кафедри
машин і обладнання технологічних проце�
сів КНУБА. Заслухано також презентації,
які з тих чи інших причин не були заявлені у
Програмі, але бажання авторів й потреба
донести інформацію до широкої аудиторії
спонукала їх до спілкування й дискусій за
проблематикою конференції.

Декілька виступів заплановано у виг�
ляді online�конференції, з використан�
ням skype�зв'язку (представники ХНУРЕ
проф. Андрій Тевяшев, Ольга Матвієнко,
Владимир Кобзев, ДП УкрНДПІцивілбуд
Олександр Кобзар, Олег Примаченко,
Міжгалузевого науково�технічного ко�
лективного підприємства "Лана" Микола
Гарницький). На жаль, недостатня швид�
кість інтернет�зв'язку та малий трафік не
дозволили у повній мірі задовольнити

потребу доповідачів та цікавість слухачів
конференції.

Прийнято колегіальне рішення про іні�
ціювання запиту до Київської міської дер�
жавної адміністрації з пропозиціями щодо
супроводження об'єктів підземного будів�
ництва та розробки стратегічного плану
освоєння підземного простору Києва, а
також про використання відновлювальних
альтернативних джерел електричної, теп�
лової, сонячної й механічної енергії, розта�
шованих як на руслі річок, так і на березі.

Усі доповідачі, які безпосередньо бра�
ли участь у роботі Другої міжнародної на�
уково�практичної конференції "Підводні
технології, 2016" отримали Сертифікати
із засвідченням особистої участі на фору�
мі, місця й дати апробації результатів нау�
кової роботи. Найбільш активних учасни�
ків нагороджено Подяками наукового ко�

мітету конференції. Так, за сприяння мо�
лодим науковцям відзначено ректора
КНУБА проф. Петра Кулікова і проректора
з наукової роботи НУК імені адмірала Ма�
карова проф. Володимира Блінцова.

За підтримку української науки та між�
народних зв'язків подяку отримали ди�
ректор Представництва в Києві Польської
академії наук prof. Henryk Sobczuk та го�
лова комісії з моторизації і енергетики
Люблінського відділу Польської академії
наук prof. dr hab. eng. Eugeniusz Krasow�
ski. За сприяння науковій діяльності та
високий професіоналізм подяки вручено
завідувачу кафедри будівельної механіки
проф. Віктору Баженову і завідувачу від�
ділу електропружності Інституту механіки
імені С.П. Тимошенка НАН України проф.
Олександру Безверхому.

Згідно з рішенням конкурсної комісії,
переможцями конкурсу 2015/16 рр. виз�
нано: за номінацією "Презентація" пред�
ставника ізраїльсько�української фірми
"Amkortec�Ukraine" Dmytro Kokarev; за
номінацією кращий "Інноваційний про�
ект" докторанта кафедри ландшафтної
архітектури КНУБА Людмилу Рубан; за
номінацією "Публікація" докторанта ка�
федри охорони праці і навколишнього
середовища КНУБА Тетяну Кривомаз,
яким вручено відповідні Дипломи.

До II МНПК "Підводні технології, 2016"
надійшло понад 60 доповідей від 90 авто�
рів. У презентаціях та обговореннях взя�
ли участь 56 доповідачів, були задіяні
представники 18 вищих навчальних зак�
ладів, 6 інститутів НАН України, 7 вироб�
ничих організацій. Безпосередньо або в
якості асоційованих членів взяли участь 3
міжнародні та 14 іноземних установ.

Вкотре підтверджено актуальність
розглядуваних питань щодо впливу вод�
ного середовища на довкілля та розвиток
інноваційних технологій, зокрема в галу�
зях промислової та цивільної інженерії.
Підтримано ініціативу якомога ширшого
висвітлення проблем, наукових і практич�
них рішень на шпальтах нещодавно зас�
нованого однойменного журналу. Нала�
годжено наукові й ділові контакти поміж
учасниками конференції, намічено пер�
спективи та шляхи подальшого співробіт�
ництва. Наступний захід заплановано під�
готувати та провести на початку 2017 р.

Отже, дякуємо всім за увагу та участь
в міжнародному форумі, проведеному на
теренах Київського національного уні�
верситету будівництва і архітектури. Ба�
жаємо міцного здоров'я, творчих успіхів
та нових наукових досягнень!

Михайло Сукач,
д.т.н., професор

ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТУ
"УКРИТТЯ" В ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНУ ЗОНУ

Пам'ятник ліквідаторам до 206річчя
побудови об'єкта "Укриття"

Учасники конференції, студенти 3 курсу АТП: М Вітьман., О. Некрашевич та М.Тіщук

Взагалі відвідування міста Славутич,
а ми там були вперше, залишило дуже
приємні спогади, навіть від'їжджати до�
дому не хотілось. Славутич – молоде,
дуже чисте та охайне місто, з ввічливи�
ми та милими людьми, яке зараз нама�
гається стати містом для туризму, і від
себе можу сказати: я поїхала б туди

просто так, відпочити, а не тільки зара�
ди відвідування конференції. Дуже дяку�
ємо місту, його людям, та особисто
Максиму Савєльєву за таку можливість!

Л.Г.Соболевська,
асистент кафедри АТП

З 19 по 21 квітня в Київському національному університеті будівництва і
архітектури відбулася Друга міжнародна науково6практична конференція
"Підводні технології, 2016", присвячена 1006річчю від дня народження
члена6кореспондента АН України Ю.О. Вєтрова. Вже традиційно на ній
розглядалися проблеми впливу води на довкілля та інноваційні технології.

Відкриття Другої міжнародної науково6практичної конференції "Підводні технології, 2016"

Dmytro Kokarev (Israel)
отримує подяку

Докторант КНУБА Людмила Рубан

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ "ПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
НАБИРАЄ ОБЕРТИ
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Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від
25 лютого 2016 р. завідувачу кафедри теплогазопостачання і вентиляції
Київського національного університету будівництва і архітектури
Володимиру Борисовичу Довгалюку було присвоєно Вчене звання
професора.

Вітаємо Володимира Борисовича із отриманням  відзнаки � Атестат
професора та бажаємо успіхів і подальших професійних здобутків!

Колеги

13 травня в рамках III Міжнародної науково6практичної конфе6
ренції "Управління розвитком технологій" учасникам предста6
вили доповідь6презентацію міжнародного проекту "GameHub:
Співпраця університетів6підприємств в ігровій індустрії в Укра6
їні". З доповіддю "Ключові етапи та особливості реалізації
проекту GameHub в КНУБА" ознайомив науковців д.т.н., про6
фесор, лідер проекту GameHub від КНУБА А.О.Білощицький. 
Газета університету "Архітектура і Будівництво" звернулася

до одного з авторів проекту, к.т.н., доцента О.Ю. Кучансько6
го з проханням детальніше розповісти про проект, охарак6
теризувати його цілі, дослідницькі, навчальні та технічні
завдання та ін. Читайте!

Юрію Васильовичу, ви пройшли великий шлях:
від інженера, старшого інженера до провідно(
го наукового співробітника, заступника на(
чальника НДСу, (пізніше ГНДКа), декана фа(
культету з підготовки, перепідготовки та підви(
щення кваліфікації ... Судячи по посадах, в вас
присутні лідерські якості?

Вважаю, що так. Завдяки моєму характеру,
люблю бути попереду, починати щось нове, через
деякий час знову шукаю новий вид діяльності ... До
речі, чимало технарів мають якості лідера. Так, під
час навчання в КІБІ в 1964 році на факультеті АБВ
старостою нашої групи (АБВ�2) був Славік Смірнов
– в майбутньому декан факультету Автоматизації і
інформаційних технологій. 
Після закінчення КІБІ ви стали працювати інже(
нером в лабораторії економіки при кафедрі Ор(
ганізації і економіки будівництва, займалися
науковою діяльністю, захистили дисертацію ...

Я потрапив в чу�
дову команду вчених,
яка займалася проб�
лемами застосуван�
ня математичних
методів і обчислю�
вальної техніки в пла�
нуванні діяльності
будівельних органі�
зацій. Науковим ке�
рівником теми на той
час був к.т.н. (згодом
д.е.н) Володимир
Олександрович Мі�
хельс, а керівником
групи – к.е.н. Воло�
димир Миколайович
Погорельцев. Ре�
зультатом роботи
стала кандидатська
дисертація на тему
"Імітаційне моделю�
вання економічної ді�
яльності будівельних
об'єднань", яку за�
хистив на той час у
світовому інтелекту�
альному лідері – Інс�
титуті кібернетики АН
УРСР (директор академік В.М. Глушков, голова нау�
кової ради академік В.С. Михалевич). Цим досяг�
ненням пишаюся.
Юрію Васильовичу, що вдалося Вам за багато
років роботи зробити для підняття популярнос(
ті нашого університету?

Судіть самі, просто перерахую деякі проекти,
які задумав і реалізував.

Серед них: 1. Школа менеджерів. Була створе�
на в нашому вузі і стала однією з перших в Україні,
дала старт організації факультету з перепідготовки
кадрів за фахом "Менеджмент та інформаційні тех�
нології". 2. Положення з госпрозрахункової діяль�
ності науково�дослідних організацій інституту
(1988). Підтримував ідею і сприяв її реалізації попе�
редній проректор, д.т.н. В.А. Баженов. Завдяки
цьому, наукові співробітники інституту отримали
можливість більш вільно розпоряджатися фінансо�
вими ресурсами госпдоговірних тем, і, головне, бу�
ли зняті обмеження по встановленню рівня заробіт�
ної плати виконавців. 3. Диплом про вищу освіту на
госпрозрахункових умовах. Першими на Україні ми

організували при факультеті перепідготовки кадрів
навчання студентів з числа осіб, які мають середню
освіту і незакінчену вищу з метою отримання дип�
лома про вищу освіту. Були створені навчальні цен�
три у Львові, Маріуполі, Луганську, Запоріжжі, Кіро�
вограді, Ржищеві та Києві. Навчено 545 студентів;
викладачі університету мали можливість отримати
додатковий заробіток не на стороні, а у себе і за
підвищеними ставками факультету. 4. Інформацій�
ний центр заочної освіти Фернуніверситету (ФРН) з
1992р., А з 1997 по 2002р. Керівник Центру заочної
освіти, який засновано 1997 року на підставі Угоди
між Фернуніверситетом м.Хаген (ФРН) та Київ�
ським державним університетом будівництва і архі�
тектури для реалізації спільного проекту по органі�
зації заочної освіти у Фернуніверситеті громадян
України. 76 студентів України отримали свідоцтва
про вивчення дисциплін Фернуніверситету. 
5. Вперше виграно грант за міжнародною програ�

мою ТЕМПУС – ТАСІС
– проект "Промисло�
ві відношення та ме�
неджмент персона�
лу", INDUSTMENT
1999 – 2002 T�JEP
10750 – 99. У рамках
цього проекту адап�
товано і опубліковано
19 посібників з нав�
чальної програми
Фернуніверситету.
256 громадян Украї�
ни отримали другу
вищу освіту за цією
навчальною програ�
мою. 6. Ініціював ор�
ганізацію міжнарод�
ного проекту "Зелене
будівництво" (Green
Building) спільно з Ні�
мецьким товарис�
твом міжнародного
співробітництва (GIZ)
– 2010 рік.

В рамках проекту
співробітники уні�
верситету були оз�
найомлені з передо�

вими методами енергоефективного і, головне,
екологічно не шкідливого будівництва. Організова�
но і успішно проведено конкурс для студентів. 
В даний час ведеться робота по встановленню
контактів з університетом м. Мюнхена (ФРН) для
адаптації їх навчальної програми з екологічної бу�
дівельної інженерії.

…"Вчитися і працювати у КНУБА дуже цікаво.
Особисто мені університет допоміг самореалізу�
ватися, довести, що я можу і вмію досягати постав�
леної мети". Так часто говорять про Альма�Матер
студенти, викладачі та співробітники.
Тече людське життя, мов вода, і треба свого
берега триматися, своєї гавані, де й шторм, 
і біду можна перечекати. Так кажуть люди про
сім'ю. Бо сім'я – це Божий дар. Згодні?

Для мене це головне в житті. Завжди поруч дру�
жина Ірина та доньки Іриша та Євгенія, онук Єгор�
ка, зять Костя, їх батьки Люся і Толік. Всі вони –
справжні помічники. Дай бог, всім здоров'я і довгих
і щасливих років життя!

Бесіду вела І.Геращенкова

ВІТАЄМО!

Наші ювіляри

КНУБА – це багатолітня історія, сотні видатних ви6
пускників ... 85 років виповнилося університету в
20156му. Всі вісімдесят п'ять років університет ди6
намічно розвивався, його професори та викладачі,
науковці та фахівці внесли вагомий внесок в усі ве6
ликі справи і звершення будівельної галузі України.
КНУБА – це технічний університет, в якому, за виз6
нанням випускників, вчать всьому, що тільки може
знадобитися з будівельної спеціальності. В першу
чергу, кнубівці – інженери, які вміють і креслити, і
програмувати, і нестандартно мислити.

Газета "Архітектура і Будівництво" продовжує
розповідати про випускників, співробітників,
викладачів нашого вузу за період його існуван6
ня. Сьогодні розповідаємо про Юрія Васильови6
ча Четверікова, доцента кафедри Економіки бу6
дівництва. У ці дні він відзначає ювілей і 50 років
активної, творчої діяльності. Читайте!

Ю. ЧЕТВЕРИКОВ: П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ
НАВЧАННЯ Й РОБОТИ В КНУБА

Сім'я 6 це найдорожче… З дружиною Іриною

Кафедра інформаційних технологій

КНУБА РЕАЛІЗУЄ УНІКАЛЬНИЙ
ДЛЯ УКРАЇНИ ПРОЕКТ

– Київський національний університет будів�
ництва і архітектури є партнером консорціуму по
міжнародному проекту Erasmus+Ка2 "GameHub:
Співпраця університетів�підприємств в ігровій ін�
дустрії в Україні" (Capacity Building in Higher Educa�

tion 56128�EPP�1�2015�1�ES�EPPKA2�CBHE�JP,
співробітництво для інновацій та обміну передо�
вим досвідом, нарощування потенціалу в галузі
вищої освіти). Консорціум складається з 13 євро�
пейських та українських вищих навчальних закла�
дів, а також комерційних компаній.
Назвіть, насамперед, авторів унікального для
України проекту та тих, завдяки кому він зміг
побачити світ.

– Менеджером проекту від нашого університе�
ту є д.т.н., проф. А.О.Білощицький, адміністратив�
не супроводження здійснює д.т.н., проф. О.С.Пет�
раковська, дослідницькі, навчальні та технічні зав�
дання виконують к.т.н. О.Ю.Кучанський, нач. ЦІТ
КНУБА Д.М. Безмогоричний, інж.�прогр. С.В.Пида,
ст. лаб. А.С. Кузьомко. Проект фінансується Євро�
пейською комісією за підтримки європейських
учасників консорціуму.

На ваше
п и т а н н я
про цілі
п р о е к т у
треба наго�
лосити, що
він є стиму�
люванням
вищої осві�
ти у нап�
рямку роз�
витку знань
та навичок
для ство�
рення ста�
б і л ь н о г о ,
динамічно�
го і творчо�
го сектору
української
ігрової ін�
дустрії. 

П р о е к т
– унікаль�
ний для на�
шої держа�
ви, оскільки
на сьогод�
нішній день
в Україні
в і д с у т н я
с п е ц і а л ь �
н і с т ь ,
пов'язана з
ігровим проектуванням і жоден з українських вузів
не готує спеціалістів такого рівня. В рамках реалі�
зації проекту передбачається навчання студентів,
безробітних та ветеранів АТО комп'ютерному ігро�
вому проектуванню, тестуванню та дизайну
комп'ютерних ігор.
Скільки ж коштуватиме оволодіння цією спеці(
альністю, Олександре Юрійовичу?

– Навчання для учасників буде повністю без�
коштовним, за результатами видаватиметься
спільний сертифікат Київського національного уні�
верситету будівництва і архітектури та University of
Deusto (м. Більбао, Іспанія).

І ще. В ході реалізації проекту, учасники навчан�
ня будуть практикуватися на сучасному обладнанні
в ігровій лабораторії GameLab, що буде встановле�

на в КНУБА, зможуть отримати цінні знання та на�
вички і в результаті знайти високооплачувану робо�
ту в компаніях, які задіяні в циклі створення
комп'ютерних ігор.
Тепер хотілося б почути про навчальну поїздку

представників КНУБА до Іспанії, в University of
Deusto (м. Більбао).

– Будь ласка. З 10 по 15 квітня в рамках спів�
праці по проекту делегація від нашого універси�
тету в складі к.т.н., доцента кафедри інформацій�
них технологій Олександра Юрійовича
Кучанського та старшого лаборанта кафедри ІТ
Анастасії Сергіївни Кузьомко відвідала University
of Deusto у місті Більбао. 

Під час перебування делегати відвідали лекції
провідних вчених University of Deusto: Dr. МaLuz Gu�
enaga, MSc O. Dziabenko, Dr. Ana Mtez. Pampliega
тощо. Лекції стосувалися теоретичних та практич�
них аспектів людино�машинної взаємодії, створен�
ня комп'ютерних ігор, зокрема для розвитку нави�
чок в сфері інформаційних технологій у дітей шкіль�
ного віку, а також для адаптації дітей до розлучення
батьків та проблем в сімейних взаємостосунках.

Крім того,
була прове�
дена лекція з
представни�
ком Tuning
Academy Ма�
рією Ярош,
яка розповіла
про особли�
вості реалі�
зації та впро�
в а д ж е н н я
ідей Tuning
Academy як
п о т е н ц і й н о
с в і т о в о г о
орієнтиру в
галузі вищої
освіти, зокре�
ма в галузі
р о з р о б к и
н а в ч а л ь н и х
планів і прог�
рам для від�
повідних ква�
ліфікацій та
проблем, які
пов'язані з
навчанням в
цілому.

Окрім лек�
ційних за�
нять, були
п р о в е д е н і

практикуми з представниками ігрових компанії,
які розповіли про технології VWLabs, WIMI5, MO�
OC Scratch тощо.

Ми разом з координатором проекту Ольгою
Дзябенко відвідали лабораторії Deusto FabLab та
Deusto Tech та познайомились, зокрема, з дослід�
женнями в галузях розробки комп'ютерних ігор для
реабілітації людей з обмеженими можливостями та
особливостями розвитку. В рамках візиту було про�
ведено ряд консультацій та нарад, які були спрямо�
вані на вирішення поточних завдань з реалізації та
просування проекту. Офіційний сайт проекту:
http://gamehub�cbhe.eu/

Підготовлено газетою

Учасники проекту під час візиту до Deusto Fablab

Dr. МaLuz Guenaga проводить практикум з розробки навчальних комп'ютерних
ігор та презентація проекту MakeWorld

Учасники проекту "GameHub" від українських університетів та європейські
партнери на зустрічі в University of Deusto



27�го квітня у реконструйованій ак�
товій залі КНУБА відбувся концерт ду�
ховно�патріотичної пісні "Дорогі ви мої,
Українці!" Програма його складалася з
пісень композитора та виконавця, зас�
тупника директора з навчально�вихов�
ної роботи ВДНЗ "Київський коледж
легкої промисловості" Ігоря Петровича

Якубовського, які він самостійно підіб�
рав до виступу з цієї теми. 

Співорганізаторами, вдохновителя�
ми шоу стали: Служба волонтерства,
благодійництва й милосердя КНУБА на
чолі з її головою Ю.Е. Тимофеєвим, біб�
ліотекою університету (директор Н.І. Хі�
лобоченко) та представниками буді�
вельного факультету (декан Г.М. Іван�
ченко), кафедр українознавства (завіду�
вач Л.Ю. Дикарєва) та політичних наук
на чолі з Є.В. Перегудою. Концерт від�
бувся за фінансової підтримки та про�
текторатом адміністрації університету.

Відзначив організаторів шоу ректор
КНУБА, д.е.н., професор Петро Мусійо�
вич Куліков. Він подякував їм за наполег�
ливу працю та наголосив важливість за�
ходів в майбутньому. Директор бібліотеки
Наталія Іванівна Хілобоченко звернула
увагу на творчі шедеври співробітників
університету у вигляді виставки "Весна
іде, весні дорогу", яка зустрічала глядачів
концерту у фойє актової зали. З приводу
завершення виставки її учасників ректор
привітав квітами. Крім того, ректор дав
публічне доручення матеріально заохо�
тити призерів за рахунок університету.

Завершальним акордом офіційної
частини стало нагородження адміністра�
цією вузу учасників концерту. Лауреата�
ми ректорських грамот стали як студен�
ти, що брали участь в організації й про�
веденні концерту, так і старші товариші
(директор коледжу, к.т.н. доцент, викла�
дач�методист Ганна Володимирівна
Щуцька, її заступник Ігор Петрович Яку�
бовський, співробітник Штабу цивільної
оборони КНУБА Тамара Миколаївна Кар�
мазіна, начальник відділу ЦІТ університе�
ту Володимир Андронікович Чахоян.

Автор концерту показав величезну
палітру образів та почуттів, відображе�
них у витонченій українській поезії. Це
були як визнані майстри слова: Т.Шев�
ченко, В.Стус, Р.Радишевський,
О.Олесь і ін., так і талановиті аматори –
С.Сьомка – його твір Ігор Якубовський
майстерно поклав на ноти.

Але найбільше хочеться відзначити
старання й талант студентів, які профе�
сійно і проникливо доносили кожну пісню
до слухача. Це було особливо помітно у
виступах як акторів театру на чолі з ху�
дожнім керівником колективу Анастасією
Пищик, її колегою Іриною Красовською та
Вікторією Масло, так і гостей з коледжу

Даші Вакуло і Деніса Фелька. Неперевер�
шеною в своїй грації та плавності рухів
була беззмінний хореограф�балетмей�
стер збірної КНУБА з танцювальної аеро�
біки Надія Кухнюк, яка під чудову ліричну
пісню Ігоря Якубовського "Метелики"
зорганізувала не менш красиву та зво�
рушливу хореографічну замальовку.

Впевнено показали себе в концерті й
дебютанти театру: першокурсник Ілля
Лисенко приголомшив всіх своїм тала�
новитим та багатогранним бітбоксом.

Вперше в стінах університету пролу�
нав чарівний, неповторний голос колиш�
нього заступника директора Національ�
ної капели бандуристів України, профе�
сійної співачки�бандуристки, досвідчено�
го педагога, лауреата багатьох конкурсів
Тамари Миколаївни Кармазіної.

Завітав на вогник і постійний гість за�
ходів шоу�театру "Крила ангела", профе�
сор кафедри міського будівництва, поет і
громадський діяч Євген Олександрович
Рейцен. Його віршована замальовка про
жіноче щастя та природну красу була на
святі, як ніколи, доречною, бо концерт
присвячений весні, жінкам та коханню. Лу�
нали і пісні патріотичної тематики. Одну з
них ( "Іордань,2014" ) автор присвятив ге�
рою Майдану, загиблому студенту архітек�
турного факультету КНУБА Саші Плєхано�
ву. І це було зворушливо та символічно. 

І на закінчення. Концерт ще раз під�
креслив особливість пісенних традицій
нашої рідної землі і невичерпні можливос�
ті бездонної української душі. Всі глядачі в
залі отримали велику естетичну та духов�
ну насолоду від незабутнього дійства.

У конферансі, який талановито здій�
снювали постійні ведучі театру Влад
Чмутов і красуні�дівчата Аня Мельник та
Ірина Красовська, серйозні теми орга�
нічно поєднувалися з юнацькою щиріс�
тю та креативом.

Хочеться відзначити неповторне
оформлення сцени художником театру
Альоною Шевченко, професійно налаш�
тований звук, здійснений зав.відділу
культмасової роботи ЦКД КНУБА В.І. Ку�
риленком та гол. звукорежисером теат�
ру Володимиром Вільчинським. Фотоз�
йомку забезпечувала фотограф театру
Анастасія Лисоконь, а відео – нач. відді�
лу ЦІТ КНУБА В.Чахоян. 

Організатори шоу висловлюють по�
дяку за підтримку в організації та прове�
денні концерту ректору КНУБА, д.е.н.

П.М.Кулікову, першому проректору,
к.т.н. Д. О.Чернишеву та директору
ВДНЗ "Київський коледж легкої про�
мисловості", к.т.н. Г.В. Щуцькій.

Ю.Е.Тимофєєв,
голова СВБМ КНУБА, 

продюсер шоу – театру "Крила ангела"
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Розвиток шахів і шахової композиції в КНУБА

КОСМІЧНА ШАХОВА ЗАДАЧА
12 квітня 1961 року Людина вперше

полетіла в Космос. Так співпало, що в цей
день 55 років тому газета "Київська прав�
да" опублікувала першу шахову задачу
Євгена Олександровича Рейцена, тоді
асистента, тепер професора кафедри
міського будівництва, заслуженого майс�
тра спорту з шахової композиції, єдиного
в Києві і Україні Почесного члена Міжна�
родної федерації шахової композиції. 

12 квітня ц.р. адміністрація КНУБА з
метою популяризації інтелектуального
виду спорту – шахової композиції серед
викладачів, аспірантів і студентів впер�
ше оголосила і провела конкурс з

розв'язування шахових задач, присвя�
чений Всесвітньому Дню космонавтики.

Змагання відкрив ректор університету
П.М. Куліков, який підтримує розвиток ша�
хів і шахової композиції у нашому закладі.

До журі конкурсу було запрошено
чемпіона світу і багаторазового віце�чем�
піона, міжнародного майстра спорту з
шахової композиції киянина Андрія
Фролкіна, який за час проведення кон�
курсу встиг скласти шахову задачу – емб�
лему КНУБА і представив її учасникам,
назвавши Космічною шаховою задачею.

Після закінчення змагань призи пе�
реможцям вручали ректор КНУБА П.М.

Куліков і суддя конкурсу, міжнародний
арбітр Є.О. Рейцен.

Перший приз виборов студент ПЦБ�
35 Юрій Коваленко, набравши 12,5 ба�
лів із 15 можливих; ІІ приз – студент
Владислав Рибкін (АТП�51); ІІІ приз –
Софія Малашенкова (КМЗ�21).

Усім переможцям були вручені дип�
ломи, грошові премії і призи. Інші учас�
ники конкурсу отримали спеціальні ви�
пуски журналу "Проблеміст України" і
поетичну збірку Є. Рейцена "Будівничі",
присвячену 85�річчю КНУБА, в якій вмі�
щено шахову задачу.

Українська духовно6патріотична пісня

"ДОРОГІ ВИ, МОЇ УКРАЇНЦІ!"

Нагородження учасників конкурсу з шахової композиції Перший приз у студента 
ПЦБ – 35 Юрія Коваленка

МУЗИЧНИЙ
ОСЕРЕДОК
УНІВЕРСИТЕТУ – 
ФОРТЕПІАННА
СТУДІЯ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ
ім. М. П. Драгоманова. Тема мого дисер�
таційного дослідження пов'язана з викла�
данням фортепіанної гри дорослим ама�
торам. Моє викладання тут – експеримен�
тальна частина майбутньої кандидатської
дисертації. Звісно ж, заняття абсолютно
безкоштовні. Єдине, на що витрачались
мої учні – це запрошення настроювача,
який налагодив один з інструментів.
Не кожний зважиться так просто
прийти на заняття. Треба ж мати за
плечима досвід навчання в дитячій
музичній школі?

Так, підготовка має значення, але в
умовах аматорського навчання дорослих
інколи буває краще, коли такого досвіду
немає. Значна частина випускників му�
зичних шкіл у результаті насильницького
навчання зберігає ненависть до свого
інструменту протягом життя! Можливо,
якби такі учні в дитинстві грали, скажімо,
у бадмінтон, то у дорослому віці почали
би свої заняття на фортепіано цілком
добровільно. З іншого боку, учень, який
знає музичну грамоту та вміє самостійно
працювати, здатен грати більш складні
композиції. Таким чином, музична підго�
товка має умовне значення.
Хочеться запитати про ваших учнів та
творчі досягнення...

У студії займаються різні за статусом
учні й вони по�різному зростають у твор�
чому плані. Іван Буртовий (студент IV
курсу, факультет будівельний) вивчає
інструментальну версію пісні Дж. Гер�

швіна "The man I love". Наполегливість
демонструє Тарас Андрійчук (студент III
курсу будівельного факультету), він грає
різну музику: від треку з фільму "Пірати
Карибського моря" до "Турецького мар�
шу" В. А. Моцарта. Іван Філічев (студент
IV курсу, факультет будівельний) вчить
фортепіанну обробку пісні Д. Елінґтона
"Don't Get Around Much Anymore". Вале�
рія Білик (студентка III курсу, факультет
архітектурний) вчить аранжування пісні
групи "Океан Ельзи" "Відпусти". Аспі�
рантка Тетяна Бабич грає музику з філь�
му "Амелі", та серіалу "Грань", а також
етюд Ф. Шопена №25. 

Цілком ймовірно, що деякі з назва�
них композицій ви почуєте в рамках яко�
гось урочистого заходу на сцені нашої
актової зали.

Також хочу окремо подякувати Дени�
сові Олеговичу Чернишову, який пого�
див роботу студії, але поки що не знай�
шов можливості для власних занять.
Двері студії відкриті для студентів, аспі�
рантів та викладачів КНУБА. Телефон
для зв'язку: (044) 227�3193.

Тетяна Бабич, аспірантка

Учні музичної студії: Іван Буртовий, Тарас
Андрійчук, Тетяна Бабич

Закінчення, початок на стор. 1
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Вишивка хрестиком або картина
своїми руками ... Багато хто твердо
переконані, що подібні речі легко і
просто і, головне, без зусиль з боку
людини можуть зробити машини.
Треба тільки правильно їх налашту6
вати. Інші вважають, що в наш час

відпала необхідність займатися кройкою і в'язанням. Їм простіше купити все в магази6
ні ... Але, давайте розберемося! Адже це зовсім різні речі!
І газета "А + Б" могла на власні очі в цьому переконатися на виставці творчих робіт співро6
бітників університету "Весна іде, весні дорогу" спочатку в читальному залі нашої бібліоте6
ки, а потім і в фойє актового залу університету. Ми попросили співробітницю бібліотеки
КНУБА Ольгу Іванівну Накалюжну розповісти про виставку, її учасників, їх роботи.

ВиставкиПам'ятатимемо

Як ви вважаєте, чи є
різниця в придбаної
речі і зробленої свої(
ми руками?

Без сумніву. Перш за
все, тому, що напрямків
і видів рукоділля безліч і
стає все більше. У нас
на виставці стіни чи�
тального залу були
прикрашені таланови�
тими, яскравими карти�
нами. Вони відобража�
ли барвисту, різних сти�
лів техніку виконання:
акварель, масло, фло�
ристика, вишивка бісе�
ром та хрестиком, крап�
ковий розпис. Не менш
різноманітні, творчі ро�
боти були виставлені у
демонстративних ша�
фах читального залу.
Це: декупаж на склі та
дереві, декоративні вази, весільний декор, кукли�
Тільди, малюнки на бересті, м'яка іграшка, панно з
натурального каменю, фігурки�орігамі, декоративна
книга в техніці старіння, макраме та авторська книга.
Мені здається, Ольга Іванівна, що реалізувати(
ся в творчості і отримувати від цього максимум
задоволення мріє кожен майстер. Тому якщо у
жінок "золоті ручки", і вони не люблять сидіти
без діла, нехай вибирають собі заняття до сма(
ку і створюють щось оригінальне і естетичне ...

Звісно. Це те, чим ми справді потрібні пишатися.
Це так захоплююче. Величезний простір для фанта�
зії! Ідеально підходить для подарунка, прикраси
власної квартири, естетичної насолоди і просто
приємного проведення часу! Проведення таких вис�
тавок – це дотик до української культури.

Ви можете назвати учасниць виставки, щоб всі
читачі газети могли дізнатися про їх захоплення,
побачити їх роботи і, можливо, потім створити свій
твір мистецтва?

Обов'язково. Це, на мій погляд, навіть необхід�
но. Брала участь у виставці творчих робіт 21 наша
співробітниця. Це:

1. Тамара Олександрівна Дембіцька /відділ ас�
пірантури/: картини �акварель, гуаш, масло, фло�
ристика, корунд. 

2. Ганна Валентинівна Шпакова / зам. декана буді�
вельного факультету/: картина, вишивка хрестиком.

3. Тетяна Олександрівна Гарнець / плановий від�
діл/: декупаж на дереві; картини, вишивка хрестиком 

4. Олена Анатолівна Прокопенко / плановий від�
діл/: кукли�Тільди.

5. Лілія Миколаївна
Малугіна / деканат ГІ�
СУТ/: картини, часткова
вишивка бісером.

6. Валентина Олексі�
ївна Шевченко / плано�
вий відділ/: картини, ви�
шивка бісером та хрес�
тиком.

7. Сніжана Нікітаєва
/ учбовий відділ/: кар�
тини, крапковий роз�
пис; кукли�Тільди

8. Надія Сова / ка�
федра ТБКФ, фак.
БТФ/: панно з нату�
рального каменю.

9. Радміла Косарев�
ська / кафедра рисунку
та живопису/: картини,
вишивка хрестиком та
бісером.

10. Світлана Шутова
/ факультет АІТ/: деко�

ративна ваза.
11. Ксенія Кім / бібліотека/: макраме
12. Марина Вікторівна Усатенко / бібліотека/:

декупаж на склі, весільний декор
13. Альона Бацман / бібліотека /: штучні квіти,

флористика, рамка для фото, дерев'яна тарілка 
14. Наталія Вакулик / бібліотека/: картини, фло�

ристика
15. Людмила Заяц / бібліотека /: фігурки – орігамі
16. Тетяна Кремізович / бібліотека /: картини,

вишивка хрестиком
17. Тетяна Кравчук /бібліотека /: картина, ак�

рил; декоративна подушка
18. Наталія Іванівна Хілобоченко / директор біб�

ліотеки /: авторська книга
19. Ольга Іванівна Накалюжна / бібліотека /:

м'яка іграшка, малюнки на бересті 
20. Надія Костянтинівна Прохорова / бібліотека/:

декоративна книга в техніці старіння; декупаж на склі
21. В.М. Белінська / бібліотека /: кукли�мотанки

Як ви вважаєте, чи потрібно в наш важкий час
організовувати такі виставки?

Це просто необхідно. Тому що усі відвідувачі вис�
тавки отримали незабутні позитивні враження та на�
солодились самобутнім та яскравим талантом на�
ших співробітників. Саме такі виставки мають над�
звичайно важливе значення, як в плані духовного
так і патріотичного виховання нашої молоді. Це те,
чим ми дійсно потрібні пишатися. Такі виставки – це
справжній дотик до української історії та культури.

Бесіду вела І.Геращенкова

Ім'я ректора залишається важливою частиною
літопису становлення і розквіту перспективних
ідей і проектів кожного відомого вищого навчаль�
ного закладу. Все своє свідоме життя віддав Київ�
ському національному університету будівництва і
архітектури покійний Анатолій Михайлович Тугай. 
І ось уже скоро два місяці, як він пішов з життя ...

У день похорону нескінченним потоком йшли
прощатися з ним талановиті вчені, громадські дія�
чі, колеги, колишні студенти, близькі, друзі ...

За своє життя А.М. Тугай – фахівець в галузі во�
допостачання – отримав ступінь доктора технічних
наук, професора, член�кореспондента Національ�
ної академії педагогічних наук України, звання зас�
луженого працівника народної освіти України,
лауреата Державної премії України в галузі науки і
техніки 2003 року ... 

А.М. Тугаю довелося жити в двох століттях, в
двох державах, працювати при чотирьох президен�
тах України,
бути свід�
ком народ�
ження і ста�
н о в л е н н я
незалежної
держави ...
Але найс�
кладнішим
періодом у
житті Анато�
лія Михай�
ловича Ту�
гая стали
90�ті роки
20�го сто�
ліття.

Як він
сам згаду�
вав: "Київ�
ський наці�
о н а л ь н и й
університет будівництва і архітектури – мій дім,
справа мого життя, в яку я вклав не тільки свій
робочий час, а й присвятив кожен вчинок, своє
вміння і здоров'я. Адже керівник повинен брати
на себе тягар фактичної і моральної відповідаль�
ності завжди ".

На питання, як виживає навчальний заклад в
непростих економічних умовах, професор Тугай
якось відповів: "Як і вся освіта і, зокрема, вища
школа. На ентузіазмі тих, хто там працює ".

Анатолій Михайлович дуже високо цінував
викладацький склад КНУБА. "У нас усі керівники
кафедр – доктори наук, професори. На архітек�
турному факультеті, наприклад, викладають на�
родний архітектор України Микола Дьомін, лау�
реат Державної премії в галузі будівництва та
архітектури, заслужений архітектор України
Олег Слєпцов ... Тому там і конкурси великі, хоча
на будівельний факультет наплив теж не змен�
шується, незважаючи на недавній спад вироб�
ництва "... Але найголовніше: А.М. Тугай був лю�
диною, здатною широко оцінювати ситуацію, яка
володіє нестандартним мисленням і рідкісним
даром знаходити спільну мову з людьми різних
професій і віку.

ОСЬ ЯК ЗГАДУЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО
РЕКТОРА ТУГАЯ ПРЕДСТАВНИКИ КО6

ЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ, ДРУЗі: 

Професор кафедри охорони праці та нав�
колишнього середовища В.В.Трофімович: 

"Ми поховали Анатолія Михайловича Тугая… 
З його ім'ям пов'язаний складний період існування
нашого університету і особистого життя. 

Анатолій Михайлович – виходець з народу: все
пережив, відчув і все увібрав в свою особистість. 
В якості керівника вищого навчального закладу із
світовим ім'ям він доклав найбільше своїх сил і
здібностей на підтримку вчених і виробничників Ук�
раїни, чия доля і досягнення склалася в Радян�

ський період. І ми цим пишаємося і розповідаємо
сучасним студентам університету.

Анатолій Михайлович був справжнім батьком
тисячам студентів, які обрали на все життя профе�
сію будівельника. В якості декана санітарно�техніч�
ного факультету протягом 19 років я відчував його
найкращі якості – вміння підтримувати комфорт у
відносинах і принципову вимогливість в справах
підтримки наукового потенціалу, престижності уні�
верситету і виховання молодих людей. 

Останні роки нашої історії теж несли в собі ба�
гато труднощів вибору для продовження історії
закладу. Зберегти науковий потенціал, кадровий
склад викладачів, набирати і випускати студентів –
складна задача, з якою професор Тугай блискуче
справлявся, спираючись на свій досвід керівника,
вченого, педагога й чудові особисті якості. Вічна
йому пам'ять!" 

Однокласник ректора Тугая Віктор Гузій:
У 1952 році в наші два 8�х класи Піївської се�

редньої школи на Миронівщині влився цілий потік
хлопців з навколишніх сіл 20�ти кілометрового ра�
діусу, в т.ч. і 12 учнів з розташованого поруч с. Ма�
кедони. Македони відрізнялися від однолітків ви�
хованістю, спортивністю й ін. позитивними якостя�
ми. Це була як би свіжа кров. Серед них вирізнявся 
15�річний Анатолій – серйозний, безконфліктний,
добрий і, головне, справедливий, з хорошими за�
датками в навчанні. Він уже тоді для нас, пацанів,
був предметом глибокого наслідування.

Після школи шляхи наші розійшлися. Перший збір
однокласників відбувся в 1975 році. Зрілі, але все ще
молоді, буквально усі з вищою освітою… Наша зустріч
сяяла радістю і привітністю. І такі зустрічі проводилися
в школі кожні п'ять років. Ініціатором їх був завжди Ана�
толій Михайлович.

Одного разу на таку зустріч повним автобусом
"Ікарус" прибув весь керівний склад і співробітники
КІБІ: декани, зав. кафедри, проректори, викладачі.
Це було свято, яке, можливо, буває раз у житті.
Школа була постійно під його опікою, досить ска�
зати, що перший комп'ютерний клас у області на

п о ч а т к у
2000�х був
п о д а р о в а �
ний рідній
школі його
зусиллями. 

Ав тори�
тет, спокій ...
Він не випи�
нав себе, був
рівним серед
однокашни�
ків, вставляв
р о з у м н е
слово або
думку, під�
тримував гу�
мором, сві�
тився доб�
ром ... Таким
він залишив�
ся в пам'яті

шкільних друзів. Вічна пам'ять тобі, Анатолій, і царс�
тво небесне! 

Доцент кафедри економіки будівництва 
Ю.В. Четверіков:

В мене була можливість спілкуватися з Анато�
лієм Михайловичем у неформальній обстановці.
Він багато уваги приділяв міжнародним зв'язкам
університету. Завдяки його сприянню, універси�
тет налагодив зв'язки з Фернуніверситетом 
м. Хагена (ФНР), єдиним в Німеччині заочним
університетом. 

Згідно договору про співпрацю, у нашому
закладі 1997 року було створено структуру Фер�
нуніверситета – Центр заочної освіти. Він інфор�
мував вищі навчальні заклади України про мож�
ливості заочно навчатися в Німеччині, давав ін�
формацію про правила прийому, допомагав
оформлювати вступні документи і надсилав їх у
Фернуніверситет. Центру було дано ексклюзив�
не право приймати іспити.

Тому я з професором Тугаєм шість разів відві�
дував Фернуніверситет. Це означає політ у літаку,
підготовка до майбутньої зустрічі, ну й обговорен�
ня університетських проблем.

Анатолій Михайлович чітко усвідомлював, що
слід зробити, щоб наш університет був кращим не
лише в Україні, а й в Європі. Він дуже переживал,
що фінансові обмеження, не дозволяють реалізу�
вати його мету.

Така деталь: він обожнював своїх синів – Ярос�
лава та Олексія, і завжди привозив їм та дружині
подарунки, собі ж нічого не купував.

Анатолій Михайлович дуже добра людина,
спокійна, урівноважена. Наприклад, для вирішен�
ня службових питань, я міг зателефонувати йому
у вихідний додому, без усяких зауважень. Працю�
вати з ним було дуже приємно. Він назавжди за�
лишиться в пам'яті співробітників університету.
Світла пам'ять йому!

Колеги, співробітники, друзі

НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ
В ІСТОРІЇ АКАДЕМІЧНОї
БУДІВЕЛЬНОЇ НАУКИ

В останню путь…

ВЛАСНІ ШЕДЕВРИ РУЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ



"Пригородные санатории и скорая по�
мощь появились благодаря профессору
Яновскому. Его называют основателем ук�
раинской терапевтической школы, имя
первого среди врачей академика Яновско�
го носит Национальный институт фтизиат�
рии и пульмонологии, но в истории нашего
города он остался как Святой доктор.

Интересно, что Н.Гоголь был прямым
родственником Ф.Яновского – у них был
общий прадед. Отец Феофила Гаврило�
вича был выходцем из знаменитого ук�
раинского дворянского рода Гоголей�Я�
новских. В семье Яновских как большую
реликвию хранили книгу "Миргород" с
автографом Гоголя. Гениальный писа�
тель тепло подписал ее отцу Феофила –
Гавриле Ивановичу Яновскому. Жена
Феофила Гавриловича Анна Викторовна
происходила из славного рода архитек�
тора Ивана Григоровича�Барского.

Студента Яновского, приехавшего в
Киев из села Миньковцы, ныне это
Хмельницкая область, товарищи счита�
ли "зубрилой". Он же оправдывался:
"Просто удивляюсь, где медики берут
время на посещение театров. Я все
время отдаю занятиям, и то едва справ�
ляюсь". Однако это было отнюдь не "ед�
ва". После доклада, сделанного Янов�
ским на заседании студенческого науч�
ного общества, светило киевской меди�
цины профессор Меринг сказал ауди�
тории: "Или я, дожив до седин, не нау�
чился понимать людей, или ваш коллега
будет выдающимся врачом".

Из записной книжки молодого Феофи�
ла: "Слава Богу, всегда есть чему учиться.
Жизнь, потраченная в погоне за утехами,
не приносит удовлетворения, поскольку
слишком многие стороны человеческой
природы остаются бездействующими".

В 1890 г. тридцатилетний киевский
терапевт Яновский в докторской дис�
сертации заявил о бактерицидном
действии ультрафиолетовых лучей на
палочку брюшного тифа. В нашей меди�
цине в то время бактериология практи�
чески не была развита – об исследова�

ниях в этой области узнавали только из
зарубежных журналов.

Адрес первого кабинета (и квартиры)
молодого доктора, закончившего универ�
ситет в 1884 году, – Андреевский спуск,
17. Табличка гласила: "Врач Феофил Гав�
рилович Яновский. Внутренние болезни".
Первые пациенты �люди скромного сос�
тояния. А поскольку с бедных он и вовсе
отказывался брать деньги за лечение, то
зарабатывал не столько частной практи�
кой, сколько дежурствами в лазарете Ки�
ево�Подольской духовной школы, что на�
ходился неподалеку. Впрочем, рассказы�
вают, и в лазарете нередко нанимал за
свой счет сиделку для тяжелобольных. И
никому никогда не отказывал, даже если в
цыганский табор вызвали, или притон,
или перехватывали по дороге, когда он,
уставший, возвращался домой.

Среди известных пациентов профес�
сора Яновского были Леся Украинка, Ма�
рия Заньковецкая, популярный драма�
тург Иван Карпенко�Карый, композитор
Николай Лысенко, писатель Владимир
Короленко, премьер Петр Столыпин в ча�
сы после смертельного ранения ...

В 1894 г. Ф.Яновский, будучи заведу�
ющим прозекторским столом Алексан�
дровской больницы, едет в зарубежную
командировку изучать патанатомию.
Познакомившись с профессорами Кур�
шманом и Гофманом, посещает их кур�
сы, слушает клинические лекции. 
В письмах Яновский пишет, что долг уче�
ного заставляет его тщательно изучать
патанатомию, а душа все же рвется к
больному человеку, а не к трупу. 

Стажировался в Париже и Берлине в
институтах знаменитых Луи Пастера,
Рудольфа Вирхова. Овладев немецким
и французским языками настолько, что
свободно читал в оригинале научные
труды, Феофил начал изучать англий�
ский. Делал он это весьма своеобраз�
но: по дороге из дома в клинику (в мо�
лодые годы – пешком) изучал слова,
правила, выписанные накануне. Этот
же метод он применял и позже, уже бу�

дучи врачом и имея извозчика.
Таким образом – на киевских улицах

– он выучил пять языков.
У доктора медицинских наук Гелия

Аронова, замечательного биографа киев�
ских врачей, описан такой случай: "Про�
фессора Яновского мы пригласили к отцу,
заболевшему воспалением легких. Про�
фессор пообещал прийти вечером, и мы
спокойно ждали его, пока не стемнело. У
нас была огромная злая собака. Привя�
зать�то покороче мы ее привязали, но бо�
ялись, что она все же начнет лаять и напу�
гает Феофила Гавриловича. Поэтому каж�
дые 10�15 минут кто�нибудь выходил с ке�
росиновой лампой на крыльцо и вгляды�
вался во тьму. И тем не менее мы его про�
пустили... Собака не могла не почуять чу�
жака, но молчала. Это и поразило нас
больше всего, когда раздался стук в дверь
и на пороге появился профессор Янов�
ский. Не сговариваясь, в один голос мама
и бабушка воскликнули: "Святой пришел!"

В годы гражданской войны, когда киев�
лян косили "испанка" и "сыпняк", на улицах
часто можно было видеть упавших людей,
их старались обходить подальше, чтобы не
заразиться. Профессор же непременно
подходил к лежащему, щупал пульс: если
жив, то поднимал, вез в больницу.

У профессора Яновского была особая
деликатная манера помогать своим бед�
ным пациентам. Киевские терапевты ста�
рой школы по сей день рассказывают сво�
им ученикам, как он это делал. Обследуя
больного, Феофил Гаврилович вдруг,
словно желая что�то уточнить, просил
своего ассистента открыть такой�то спра�
вочник, а там, ну совершенно нечаянно,
"находилась" давно забытая крупная ку�
пюра. "Голубчик, – обращался тогда про�
фессор к больному, – не откажите уж в лю�
безности, примите от меня". Если боль�
ной стеснялся, отнекивался, Яновский
продолжал: "Не на лекарства. Выздоров�
ление произойдет при хорошем питании,
и вот эту сторону я хотел бы обеспечить. А
когда будете в состоянии, отдадите мне
долг". Кто мог, тот действительно возвра�
щал. Но были, как рассказывают сотруд�
ники Музея одной улицы, и особые "гоно�
рары". Несколько пустых пузырьков для
лекарств – ими расплатилась мать выле�
ченного ребенка. А рабочий бойни вручил
банку жира, вытопленного из бычьих сер�
дец – как средство от дурного глаза.

Основной доход Яновскому давала
сдача в наем жилья – в те времена это бы�
ла распространенная ситуация. Так зара�
батывали многие известные киевские
врачи. Даже богатейший из докторов,
профессор Меринг нажил состояние на
недвижимости. А у Феофила Гавриловича
был особняк на нынешнем Ярославовом
Валу. Его семья с прислугой жили в девя�
ти комнатах первого этажа, а в подваль�
ном обитали четыре семьи квартирантов.
Кроме того, Яновские сдавали несколько
квартир в доходном доме. Ныне дом
Яновского на Ярославовом Валу, 13б пе�

рестраивается, второй этаж снесен, ме�
мориальная доска снята, ее видели лежа�
щей на полу в одной из раскуроченных
строителями комнат. Правда, Минреги�
онстрой пообещал сохранить фасады цо�
кольного и первого этажей.

Трогательно относился Феофил Гав�
рилович не только к пациентам. Когда
уже в советское время работающие вра�
чи захотели прослушать его курс, он чи�
тал лекции с шести часов утра. А ведь
сам профессор не только лечил, но мно�
го времени отдавал науке. Он автор пер�
вого учебника по туберкулезу и популяр�
ных брошюр о профилактике этого забо�
левания. Кроме всего прочего, Феофил
Гаврилович еще в дореволюционные
времена добился создания вокруг Киева,
в частности, в Пуще�Водице и Боярке,
сети противотуберкулезных санаториев
и санаториев для легочников.

Но и это не все. Святой доктор стоял
у основания киевской скорой помощи –
он возглавлял Общество ночных вра�
чебных дежурств. Яновский основал и
первую в нашем городе баклаборато�
рию и Бакинститут.

Популярность врача Яновского
вышла далеко за пределы Киева: он
часто выезжал на консультации в про�
винцию и во многие города Украины,
встречался с попутчиками, среди кото�
рых были и те, кто специально покупал
билет в купе с профессором Яновским.
На станциях его встречали люди, про�
сившие Феофила Гавриловича осмот�
реть их и проконсультировать.

Жизнь всякого замечательного че�
ловека обрастает легендами. Одна из
них (впрочем, это, может, и не легенда,
а быль) гласит, что однажды ночью, ког�
да доктор спешил на вызов, перед ним
замаячила опасного вида фигура, но
поравнявшись с Яновским, бандюга
смешался: "Извините, обознался, ходи�
те спокойно, профессор, никто из на�
ших Вас не тронет".

По другой версии, в смутные годы
гражданской войны в какой�то подво�

ротне на Бибиковском бульваре на про�
фессора таки напали грабители. Одна�
ко на следующее утро у своего дома он
нашел украденные вещи вместе с за�
пиской�извинением от главаря шайки.

Или такая часто рассказываемая ис�
тория. Защитившись, Феофил Гаврило�
вич поменял табличку на: "Доктор ме�
дицины Ф. Г. Яновский", но вскоре вер�
нул на место прежнюю, якобы из�за то�
го, что услышал недоуменную реплику:
"Это ж не наш Яновский, это какой�то
иноземный доктор Медициньи!"

Замечательна и история с записной
книжкой, в которую профессор записы�
вал, когда следует повторно посетить
больного. И вот как�то вечером, возвра�
щаясь на трамвае домой от больного,
профессор стал перелистывать свою кни�
жечку и незаметно для себя задремал.
Книжечка выпала из рук и оказалась под
скамейкой... Дома, как всегда, решил заг�
лянуть в книжечку, но ее не оказалось...
Назавтра в одной из киевских газет поя�
вилось объявление о том, что профессор
Яновский потерял в трамвае книжку, в ко�
торой записаны имена и даты посещения
больных. Нашедшего, просят вернуть за
вознаграждение. Объявление взбудора�
жило весь город. Во всех трамваях, на
улицах, базарах только и говорили, что об
утерянной книжке. Прошло всего два дня,
и газета оповестила, что записная книжка
профессора найдена и возвращена ему.
Киевляне с облегчением вздохнули...

...Святой доктор пережил своих близ�
ких – похоронил жену, дочь, брата. "Спа�
сает только работа", – говорил. А потом 8
июля 1928 года заболел простудой... 

В день похорон киевские газеты вышли
в траурных рамках. Подольская шпана но�
чью оборвала все цветы с городских клумб
и утром путь похоронной процессии до са�
мого кладбища был выслан цветами. "Мне
шел пятнадцатый год, и я хорошо помню
огромную процессию, – вспоминал в од�
ном из интервью известный врач, профес�
сор Анатолий Пелещук. – Удалось протес�
ниться к катафалку. Меня поразило, что за
гробом шли православный священник,
раввин и мулла, хотя тогда религия уже
преследовалась. "Значит, профессор был
близок и дорог людям всех вероисповеда�
ний", – подумалось мне. У многих на глазах
были слезы, звучали слова о доброте и от�
зывчивости "святого доктора". Привлека�
тельные черты этой личности каким�то
мистическим образом побудили меня изб�
рать медицину: хотелось походить на про�
фессора". Ф.Г. Яновскому было 68 лет.
Небольшой отрезок для деяний такого
великого человека. Многие ученики Фео�
фила Гаврииловича стали профессорами,
руководителями клиник и кафедр и про�
должали научную разработку проблем,
начатых Ф.Г. Яновским. 

С тех пор Киев имел много замеча�
тельных и не замечательных врачей. Но
больше никого киевляне не провожали так
эмоционально и многолюдно, как 
Ф. Г. Яновского. Не было святых вра6
чей? Или люди стали уже другими?..

По материалам киевских газет

"Як по тексту оголошення про вакан�
сію зрозуміти, що роботодавець нав�
мисне щось приховує від вас?

…Серед привабливих і гарячих ва�
кансій можна зустріти "каламутні" про�
позиції. Через незнання і віру в краще
можна познайомитися з не найчесні�
шим роботодавцем. Служба модерації
сайту Work.ua вручну перевіряє всіх ро�
ботодавців, які реєструються на сайті, і
щодня блокує десятки реєстрацій. Нап�
риклад, в квітні на Work.ua намагалися

зареєструватися і були заблоковані по�
над 1500 шахраїв. Як ви розумієте, ми
накопичили великий досвід у виявленні
шахраїв і хочемо поділитися ним з вами.

1. Велика компанія приховує
свою назву

В описанні вакансії є фрази "велика
міжнародна компанія" або "компанія спів�
працює з великими міжнародними ком�
паніями", але про яку компанію йдеться –
не розбереш. Це перша ознака того, що
ім'я компанії може відлякати здобувачів.

2. Не зрозумілим є рід діяльності
компанії

Коли рід діяльності звучить розмито,
без зазначення конкретної сфери діяль�
ності, наприклад, "молода компанія, що
динамічно розвивається" – таке форму�
лювання насторожує. Якщо при цьому
ще й опис вакансії короткий до неприс�
тойності – потрібно бути насторожі.

3. Компанія приховує свої контакти
Тобто не вказує ніяких даних, щоб

можна було знайти про неї хоч якусь ін�
формацію в інтернеті або у знайомих –
сайт, адреса. Якщо роботодавець при�
ховує ці дані навіть після того, як ви їх

запросили, означає або у компанії не�
має сайту / офісу, або є таємниця.

4. Потрібно заплатити за працев6
лаштування або співбесіду

Брати гроші за працевлаштування
теоретично можуть тільки кадрові
агентства. В інших випадках Work.ua не
рекомендує платити роботодавцеві.

До речі, такі вимоги можна зустріти у
вакансіях за кордон. Як не помилитись при
працевлаштуванні за кордон ми вже писа�
ли, поновіть для себе цю інформацію.

5. Просять передзвонити на плат6
ні номери

Затяті шахраї, які, незважаючи на пос�
тійне блокування, все одно намагаються
розмістити свої "пропозиції". Якщо вам
прийшло повідомлення з проханням пе�
редзвонити на телефони з кодом 070 або
090 – ні в якому разі не дзвоніть і повідом�
ляйте нам про такі роботодавців.

6. Розмиті обов'язки і навички

НАСТОРОЖУВАТИ МОЖУТЬ:

• Тільки розмиті вимоги в вакансії без
специфіки: активність, почуття гумору,

вміння підтримати розмову, бажання
працювати.

• Тільки розмитий опис обов'язків – ви�
конання доручень, робота в офісі, з
документами, з людьми.

• Гнучкий графік, зарплата вище середньої
по ринку, бонус – подорожі за кордон.
7. Оголошення в несподіваному

місці
Якщо ви знаходите оголошення схо�

жого змісту на стовпах, парканах, зу�
пинках – перед вами навряд чи серйоз�
ний роботодавець.

Ми робимо все можливе, щоб
Work.ua був найбезпечнішим сайтом.
Але якщо ви все ж зіткнулися з недбай�
ливим роботодавцем через наш сайт,
впевнено скаржтеся в службу підтримки
Work.ua. Ми бажаємо вам не мати спра�
ву з проблемними роботодавцями, зна�
ходити улюблену роботу і просто отри�
мувати задоволення від життя".

http://www.work.ua/articles/jobsee�
ker/1301/?utm_source=digest&utm_me�
d i u m = e m a i l & u t m _ c o n t e n t = a r t i c �
le1&utm_campaign=11.05.2016_193 
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Поради

7 ОЗНАК ТОГО, ЩО ПЕРЕД ВАМИ ВАКАНСІЯ�ОБМАНКА
Настав червень. Скоро канікули. Потрібно шукати роботу. Це питан6
ня скоріше цікавить студентів, які шукають підробіток, випускників
та тих, хто задумався про перекваліфікацію, ніж тих, хто давно й ус6
пішно працює за тією спеціальністю, яка записана у них в дипломах.
Студенти, які вирішили знайти роботу, найчастіше керуються однією
з двох цілей: або вони хочуть заробити грошей і здобути незалеж6
ність, або набути досвіду роботи за фахом ще до закінчення вищого
навчального закладу.
Газета А + Б хоче застерегти здобувачів від вакансій6обманок. 
Ми пропонуємо поради професіоналів у пошуку роботодавців з сай6
ту "Work.ua". Читайте!

За матеріалом Work.ua

Выдающиеся киевские врачи –
Владимир Афанасьевич Караваев
и Феофил Гаврилович Яновский…
Они посвятили всю свою жизнь
медицине, воплотив лучшие чер6
ты врача. Их по праву считают ос6
новоположниками целого ряда
областей медицины: офтальмо6
логии, отоларингологии, ортопе6
дии и травматологии, госпиталь6

ной терапии, пульмонологии, нефрологии, фтизиатрии, клиничес6
кой инфектологии, фармакологии и ряда других дисциплин. О пер6
вом из них люди говорили: "В Лавре Богу помолиться и Караваеву
поклониться", второго же народ назвал "святой доктор". 
Сегодня ваша "Архітектура и Будівництво" расскажет о выдающемся вра6
че в истории Киева начала 20 века, основателе первой в империи бакте6
риологической лаборатории Феофиле Гавриловиче Яновском. Без этого
замечательного человека трудно представить себе Киев того времени.

Феофил Яновский – святой доктор

ФЕОФИЛ ЯНОВСКИЙ. "ВРАЧЕБНАЯ СОВЕСТЬ" 
Г. КИЕВА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Памятник доктору установлен в 1992 г. воз6
ле входа в Институт фтизиатрии и пульмо6

нологии им. Ф. Яновского АМН Украины




