
Історія кафедри промислового і цивільного будівництва ЧНТУ 

 

Кафедра промислового і цивільного будівництва була утворена на тлі 

декількох структурних перетворень, що вже стали історією. 

У 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і 

управління (ЧДІЕУ) була заснована кафедра промислового менеджменту, 

яка у 1995 році була перейменована на кафедру  менеджменту. 

Наказом ректора ЧДІЕУ №20 від 14 серпня 1996 року з кафедри 

менеджменту була виділена кафедра технологічних дисциплін. У 1997 році 

з кафедри технологічних дисциплін виділилась кафедра аграрного 

менеджменту, у 1998 році – кафедра землеустрою й кадастру, у 2000 році – 

кафедра технічного сервісу машин. В зв’язку з відкриттям нової 

спеціальності «Якість, стандартизація і сертифікація» кафедру технологічних 

дисциплін перейменовано в кафедру стандартизації і техногенної безпеки. 

На протязі дванадцяти років завідувачем всіх згаданих кафедр був 

Петро Олексійович Руденко. 

Петро Олексійович Руденко – фахівець з технології 

машинобудування, кандидат технічних наук, професор, заслужений 

працівник народної освіти, автор 160 наукових праць, 17 підручників і 

брошур, був запрошений в інститут як досвідчений методист і організатор. 

На протязі своєї трудової діяльності він очолював Чернігівський філіал 

Київського політехнічного інституту. Багато років він присвятив 

становленню кафедри технології машинобудування цього вузу і кафедри 

машинобудування Черкаського інженерно-технологічного інституту. 

 

  
Петро Олексійович Руденко 

 

Саме він створив умови розвитку наукових напрямків на кафедрі 

інституту, які потім відокремлювались і ставали самостійними підрозділами, 

а в 2002 році відкрив нову спеціальність «Якість, стандартизація і 

сертифікація». 



Згадуючи діяльність Петра Олексійовича, не можна не відзначити його 

як громадського діяча, просвітителя, публіциста і літератора, який випустив 

15 поетичних збірок, три книги прози, став лауреатом премії Михайла 

Коцюбинського. Ним була створена і працювала літературна студія 

Чернігівського інституту економіки і управління «Фортуна», яка об’єднувала 

талановиту студентську молодь і співробітників інституту. 

Кафедра промислового і цивільного будівництва була створена і 

почала функціонувати з 01.09.2006 року відповідно до наказу ректора ЧДІЕУ 

№111. Наказом №112 від 01.09.2006 р. кафедру промислового і цивільного 

будівництва та кафедру стандартизації і техногенної безпеки реорганізовано 

у кафедру промислового і цивільного будівництва. Ця дата і вважається днем 

народження кафедри. 

Кафедру очолив кандидат технічних наук Олексій Миколайович 

Менайлов, який понад 20 років працював головним інженером і директором 

ВАТ «Облкомуненерго», 5 років заступником голови правління з питань 

метрології та дефектоскопії.  

 

 

Менайлов Олексій Миколайович, к.т.н., 

доцент, завідувач кафедри промислового і 

цивільного будівництва з 2006 по 2011 рр. Автор  

більш ніж 30 наукових праць. 

 

 

 

 

Кафедра в цей період була випусковою для спеціальностей «Якість, 

стандартизація та сертифікація» та «Промислове і цивільне будівництво». 

В структурі кафедри існувало три секції:  

- секція будівництва, яка здійснювала підготовку бакалаврів з 

будівництва; 

- секція стандартизації, яка здійснювала підготовку спеціалістів з 

якості, стандартизації і сертифікації; 

- секція техногенної безпеки, яка здійснювала викладання 

нормативних дисциплін з безпеки життєдіяльності, охорони праці і 

цивільної оборони для всіх спеціальностей інституту. 

В 2006 році на кафедрі працювало всього 6 штатних викладачів. Це: 

к.т.н., доцент, завідувач кафедрою Менайлов Олексій Миколайович; к.в.н., 

доцент Михайлов Леонід Петрович; к.в.н., доцент Свириденко Іван 

Йосипович; к.т.н., доцент Самосюк Петро Миколайович; старший викладач 

Романенко Валентина Петрівна; старший викладач Руденко Вікторія 

Петрівна. За сумісництвом на кафедрі працювали досвідчені фахівці з інших 

Вузів та підприємств міста. 



 

Склад кафедри в 2008 році, фото з ювілейного альбому з нагоди 5-річчя 

створення Інженерно-будівельного факультету 

 

Кафедра також розвивається всебічно відвідуючи виставки, семінари, 

конференції та історичні пам’ятки. 

 

 

Екскурсія до Батурина з Народним архітектором України Павленко 

В.В. в 2009 р. 



В 2010 році завдяки завідувачу кафедри Менайлову О.М. та завідувачу 

навчальних лабораторій Корнійцю Ю.М. створено лабораторію «Будівельних 

матеріалів та конструкцій». Мета роботи лабораторії полягала в забезпеченні 

проведення лабораторних робіт з випробування та дослідження будівельних 

матеріалів, залізобетонних і камяних конструкцій. Напямок наукових 

досліджень лабораторії: визначення міцності бетону за контрольними 

зразками, спектральний аналіз сталей і кольорових сплавів, визначення 

технічних характеристик склоблоків, визначення відповідності геометричних 

розмірів та параметрів міцності цегли, випробування лаків і фарб. 

 

  
Навчальна лабораторія Будівельних матеріалів і конструкцій, створена 

в 2010 році, яка розміщувалася в підвальному приміщенні навчального 

корпусу на Бєлова 4. 

 

В 2011зусиллями молодих науковців було створено «Лабораторію 

механіки ґрунтів», яка в 2018 реорганізована в навчальну лабораторію 

«Механіки грунтів, геотехніки та фундаментобудування». 

Для створення навчальної лабораторії «Механіка грунтів» в 2010-2011 

роках було проведено ремонтні роботи підвального приміщення, при цьому 

було влаштовано приямок та два вікна в стіні підвалу. 

 

   
 



 
Під час ремонту приміщення для навчальної лабораторії «Механіка грунтів» 

(фото – серпень 2011 р.) 

 

Мета роботи лабораторії у проведенні досліджень у сфері визначення 

фізико-механічних характеристик і властивостей грунтів, які необхідні для 

проектування і будівництва будівель та фундаментів. 

 

   
Навчальна лабораторія «Механіки грунтів» (фото – 9 квітня 2013 р.). 

 



   
Навчальна лабораторія Механіки грунтів, геотехніки та 

фундаментобудування (фото – 2019 р.). 

 

 

 

Першою вагомою відзнакою наукової роботи студентів стала науково-

дослідна робота «Дослідження для запобігання руйнацій будівельних 

об’єктів» студента п’ятого курсу, Миколи Корзаченка, яку було розпочато в 

2010 році. В травні 2011 року вона була відзначена Дипломом І ступеня на 

Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт студентів по розділу 

«Будівництво». Робота була виконана під керівництвом доктора технічних 

наук, професора Інни Миколаївни Іванової. 

Метою даної роботи було виявлення першопричин  руйнацій будинків і 

розробка рекомендацій щодо запобігання подальшого руйнування будинків 

та споруд, а також обґрунтування методів боротьби зі зсувами. Для  

виконання поставленої мети було проведено такі аналітичні та 

експериментальні дослідження: проаналізовано звіти та публікації щодо 

зсувонебезпечних ділянок і територій підтоплення м. Чернігова; вивчено 

архівні матеріали; обстежено будівлі; сфотографовано деформації елементів 

будівель; заміряно тріщини конструкцій.   

Відомо, що внаслідок дії комплексу факторів в різних регіонах 

України, в тому числі і на Чернігівщині, відбувається погіршення інженерно-

геологічної та сейсмічної стійкості житлових і промислових споруд. 

Проведене у 2000 році в м. Чернігові інженерно-геологічне обстеження 

зсувонебезпечних ділянок міста  виявило зсуви: поодинокі в східній частині 

схилів долини Десни та значні в західній частині схилів долини. Під час 

проведення роботи було виявлено сім нових об’єктів, не охоплених 

попередніми дослідженнями. 

Вручення диплома відбувалося в Одеській державній академії 

будівництва і архітектури. Програма вручення нагород була організована 

таким чином, що був час не тільки поспілкуватися з колегами, однодумцями, 

науковцями, а й познайомитися з містом, відпочити.  

 



   
 

 
 

 

З 1 квітня Корзаченко Микола призначений на посаду лаборанта 

навчальної лабораторії «Механіки грунтів» при кафедрі Промислового і 

цивільного будівництва. 

В травні 2011 року відбувся перший на Чернігівщині випуск інженерів-

будівельників. Кафедра промислового та цивільного будівництва при 



Інженерно-будівельному факультеті випустила 28 спеціалістів, які без 

проблем були працевлаштовані в Чернігівській області за спеціальністю. 

На захисті дипломних проектів були представлені найактуальніші 

теми: житлові малоповерхові та багатоповерхові будинки,  адміністративні та 

торгівельні будівлі, готельні комплекси та розважальні центри, виробничі 

споруди.  

В статті «Надійна зміна» газети Чернігівського відкритого 

акціонерного товариства «Домобудівник» №13-14 від 21 жовтня 2011 року 

зазначалося: «Хочеться відзначити найкращі роботи студентів Миколи 

Тернущака (тема дипломного проекту «Багатоповерховий житловий 

будинок з адміністративно-торговельними приміщеннями на першому та 

другому поверхах», виконаний в стилі українського модерну) та Андрія 

Красножона (майстра опоряджувальної дільниці ВАТ «Домобудівник» (тема 

«Виробничий корпус комбікормового заводу»). Виконання цих робіт голова 

державної екзаменаційної комісії Андрій Іванович Сергеєв (головний інженер 

ВАТ «Чернігівбуд») та члени комісії кандидат технічних наук, доцент 

Олексій Миколайович Менайлов, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Сергій Володимирович Завацький та кандидат технічних наук, 

доцент Леонід Серафимович Котельчук оцінили на дуже професійному рівні. 

Також були відзначені проекти Михайла Карамишева, Ганни Коваленко, 

Миколи Корзаченка, Віталія Олійника, Альони Пилипенко, Оксани Решетник, 

Дмитра Циганка, які після захисту отримали дипломи інженера-

будівельника з відзнакою. 

Виконання дипломних проектів було б неможливе без проходження 

переддипломної практики на таких підприємствах, як ВАТ «Домобудівник», 

ДП «Водземпрект», проектний інститут 

«Чернігівцивілпроектреконструкція», ТОВ «МП-1», ТОВ «Творець», ТОВ 

«Чернігівагропроект», ПП «Майстерня архітектора Травки В. А.», ПП «Буд 

майстер», ПП «Архбудсервіс», ПП «Висотник – 2» та інших організаціях, з 

якими тісно співпрацює інститут.».  

 



 
 

 
Проходження переддипломної практики на базі ДП «УкрСіверБуд» 

ЗАТ «ДСК» 

 



 
Перший випуск – 2011 року. Викладачі разом зі студентами групи 

ПЦБ-061, ПЦБ-062. Зліва на право: доцент Завацький С.В., доцент Менайлов 

О.М., Тернущак М.Ю., Карамишев М., Божко О.М., Йовенко І., Демченко І., 

Дмитренко Є., Острик В., Корзаченко М.М., Коваль О.М. 

 

 
Група ПЦБ-061 та ПЦБ-062 з викладачами (25 червня 2011 р.) 

 



 
Зав. кафедрою ПЦБ Менайлов О.М., Тернущак Микола, к.ф.-м.н., доцент 

Завацький С.В., Свербій Дмитро (25 червня 2011 р.) 

 

В жовтні 2011 році на посаду завідувача кафедри був призначений 

кандидат фізико-математичних наук Завацький Сергій Володимирович.  

 

 

Завацький Сергій Володимирович, к.ф.-м.н., 

доцент. Обіймав посаду завідувача кафедри 

промислового і цивільного будівництва з 2012 по 2017 

рр. Автор  більш ніж 100 наукових праць. 

 

 

 

 

 

 

 

В цей час активно розвивається наукова робота кафедри, щорічно 

проводяться наукові конференції та семінари. Створюються два наукові 

гуртки. Студенти займають призові місця на олімпіадах та Всеукраїнських 

конкурсах. За сприяння Чернігівських будівельних компаній створюється 

нова навчальна лабораторія «Дослідження будівельних матеріалів і 

конструкцій». 



В звітних матеріалах, зокрема «Інформація про наукову та науково-

технічну діяльність Чернігівського державного інституту економіки і 

управління за 2011 рік», затвердженої на засіданні Вченої ради ЧДІЕУ 

(протокол №01/12 від 31.01.2012 р.) зазначається: «Одним із важливих 

засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі є науково-

дослідна  робота та інноваційна діяльність студентів, аспірантів, молодих 

науковців…. 

З метою сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу, 

розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і 

практичних завдань організовано Студентське наукове товариство 

(СНТ)…. 

Студенти залучаються до науково-дослідної роботи за науковими 

тематиками кафедр. У 2011 році до виконання НДР було залучено 1700 

студентів ЧДІЕУ (80% студентів денної форми навчання). В інституті 

функціонує 15 студентських гуртків і проблемних груп.». 

Одним з таких гуртків, що розпочав свою роботу з вересня 2011 року 

під керівництвом к.ф.-м.н., доцента Завацького Сергія Володимировича та 

викладача Корзаченко Миколи Миколайовича, став науковий гурток 

«Будівельна механіка та розрахунок будівель і споруд – від древніх зодчих до 

сьогодення». Даний гурток працює і нині. 

5 листопада 2012 р. за рекомендацією члена-кореспондента Інженерної 

академії України Менайлова О.М., викладача Корзаченко М.М. обрано 

академічним радником ІАУ. 

2 листопада під керівництвом викладачів кафедри Сташкевич Надії 

Миколаївни та Корзаченка Миколи Миколайовича відбувся відкритий захід – 

екскурсія до Києва на тему «Архітектурні пам’ятки Києва». До групи на час 

екскурсії по місту приєдналися друзі студентів, які навчаються в Києві. 

Екскурсія розпочалася з Володимирського собору, потім пішохідна екскурсія 

(червоний корпус Київського національного університету, пам’ятник 

Шевченку) до національного музею Російського мистецтва, де відбувся огляд 

експозиції музею. Далі пішохідна екскурсія від музею (Оперний Театр, 

Золоті ворота, Будинок Учителя) до музею «Софійський собор», де 

переглянуто виставку «Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого», 

панно з писанок «Погляд у вічність». Потім пішохідна екскурсія до Подолу 

(Пейзажна алея – малі архітектурні форми, Старокиївська гора, музей Історії 

Києва, Десятинна церква, Андріївська церква, Михайлівський Золотоверхий, 

Фунікулер – на Подол). Після обіду відбулося продовження екскурсії по 

Подолу: церква Божої матері Пирогоща, Контраковий дім, Києво-

Могилянська Академія. Завершилася екскурсія переглядом виставки 

сучасного мистецтва в Мистецькому Арсеналі. 

Мета екскурсії: ознайомлення студентів із класичною спадщиною та з 

сучасними тенденціями розвитку архітектури і мистецтва; вміння розрізняти 

архітектурні споруди за головними ознаками архітектурних стилів; 

збагачення знань студентів про мистецтво архітектури та їх вплив на 

навколишнє середовище і людину; отримати особисте враження від кращих 



зразків архітектурних і мистецьких творінь, що має підсилити мотивацію і 

прагнення до пізнання загальнолюдських і культурних цінностей. 

Студенти мали можливість отримати компактну, лаконічну 

інформацію, викладену екскурсоводами, мали також змогу і час на власні 

спостереження, спокійний огляд екскурсійних об’єктів цікавих з історичної, 

архітектурної, будівельної, художньої точок зору. 

 

 
 



 
 
 

 
 



  

 
 

  
Екскурсійна поїздка по архітектурних пам’ятках м. Києва (02 

листопада 2011 р.) 

 

Для студентів окрім екскурсій по пам’ятках історії та архітектури 

також організовуються екскурсії по провідних підприємствах міста, 

будівельних майданчиках. 



 
Екскурсія гр. ПЦБ-061 та ПЦБ-062 під керівництвом зав. кафедри 

Завацького С.В. (крайній з права) до ВАТ “Будіндустрія” (2011 р.) 

 

  
Ознайомлення з потужностями виробництва  ВАТ “Будіндустрія” (2011 р.) 

 
К.ф.-м.н., доцент Завацький С.В. та викладач Корзаченко М.М. під час 

проведення лабораторних занять з будівельного матеріалознавства в 

лабораторії Будівельних матеріалів та конструкцій з групою ПЦБ-091 (2 

лютого 2012 р.) 



 
Завідувач лабораторіями Корнієць Ю.М. під час визначення марки 

бетону за кубиковою міцністю в лабораторії Будівельних матеріалів та 

конструкцій з групою ПЦБ-091 (2 лютого 2012 р.) 

 

Кращі студенти відзначаються дипломами та грамотами за призові 

місця та науково-дослідні роботи 

 
 Нагородження студентів по результатам олімпіади з будівництва (28 

лютого 2012 р.) 



Привітання жінок з святом весни (6 березня 2012 р.) 

 

 
 



 
Привітання жінок з святом весни (6 березня 2012 р.) 

 

 
На щорічній конференції «Юність науки» (19 квітня 2012 р.) 

 



 
На щорічній конференції «Юність науки» (19 квітня 2012 р.) 

 

15 травня 2012 р. кафедрою спільно з Чернігівською обласною 

державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою та обласною 

національною спілкою архітекторів України було організовано та проведено 

круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного містобудування Чернігівщини: 

інноваційні підходи та перспективи розвитку». Яка об’єднала виробничників, 

будівельників та освітян. На якому було ухвалено рішення регулярно 

проводити засідання круглих столів із залученням будівельного колективу 

активу області і провідних науковців з питань стану забудови і благоустрою 

населених пунктів Чернігівщини. 

 



 
Організатори  круглого столу «Актуальні проблеми сучасного 

містобудування Чернігівщини: інноваційні підходи та перспективи 

розвитку». Зліва на право: к.т.н., доцент Менайлов О.М., Народний 

архітектор України, в.о. доцента Павленко В.В., декан Інженерно-

будівельного факультету Терещук О.І., ректор ЧДІЕУ Каленюк І.С., к.ф.-м.н., 

доцент Завацький С.В., директор ВАТ «Домобудівник» Роговий А.М. (15 

травня 2012 р.) 

 

  
Чухрай Сергій – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р. 

з напрямку «Будівництво та архітектура» 

 



 
Випуск інженерів-будівельників 2012 року (з ліва на право): в.о. 

доцента Павленко В.В., к.т.н., доцент Менайлов О.М., к.т.н., доцент Самосюк 

П.М., студенти, голова держкомісії Сергеєв А.І., к.т.н., доцент Котельчук 

Л.С., к.ф.-м.н., Завацький С.В. 

 

 
Випуск інженерів-будівельників 2012 року (з ліва на право): 1, 

Маруфенко М., 2, Мотчаний , Самболя, д.т.н., професор Іванова І.М., 7, 8, 

Соловей, 10, 11, 12. 

 



 
Випуск інженерів-будівельників 2012 року (31 травня 2012 р.) 

 

 

 
 



 
Екскурсія до Батурина 8 червня 2012 р. 

 

 
Екскурсія до Батурина 8 червня 2012 р.: доцент Котельчук Л.С., доцент 

Менайлов О.М., викладач Сташкевич Н.М., ст. викладач Булат В.В. 



 
Екскурсія до Батурина 8 червня 2012 р.: в.о. доцента Павленко В.В., 

викладач Сергеєв А.І., доцент Котельчук Л.С., Губська Віта та ст. лаборант 

Губська Ольга, викладач Сташкевич Н.М. 

 

  
16 липня 2012 р. приймальня комісія ЧДІЕУ 

 

23 жовтня 2012 р. під керівництвом в.о. доцента Павленка В.В. та 

викладача Корзаченко М.М.  відбулася екскурсія на будівельний майданчик 

по пр. Перемоги в м. Чернігів 

 



 
 

 
 



  
Екскурсія на будівельний майданчик по пр. Перемоги в м. Чернігів з 

Народним архітектором України В.В. Павленко (23 жовтня 2012 р.) 

 

24 жовтня 2012 року під керівництвом викладачів кафедри: Сташкевич 

Надії Миколаївни, Павленка Володимира Володимировича та Корзаченко 

Миколи Миколайовича відбулася екскурсійна поїздка по архітектурних 

пам’ятках м. Києва. Під час поїздки було відвідано Андріївську церкву, 

Михайлівський Золотоверхий собор, здійснено екскурсію по музею 

«Софійський собор», здійснено пішохідну екскурсію по «Липках» та  

ознайомлено студентів з архітектурним ансамблем Будинку архітектора 

Городецького, проведено екскурсію по Києво-Печерський Лаврі, завершено 

екскурсію оглядом побуту та житла в музеї дерев’яної архітектури «Мамаєва 

слобода». 

 
 



 
 

  



 

 

 
 

 

 



 

 
Екскурсійна поїздка по архітектурних пам’ятках м. Києва (24 жовтня 

2012 р.) 



 

 
Відвідини Мамаєвої слободи в Києві (24 жовтня 2012 р.) 

 
Відвідини Мамаєвої слободи в Києві (24 жовтня 2012 р.) 

 

 

 

 



31жовтня 2012 року відбулася творча зустріч з Народним архітектором 

України, викладачем кафедри ПЦБ Павленком Володимиром 

Володимировичем. Програмою зустрічі було передбачено: презентація робіт 

художньої творчості Павленка В.В.; спогади про відродження пам’яток 

історії та архітектури Чернігівщини (Батурин, Новгород-Сіверський, Любеч 

тощо); перспективи сучасного містобудування Чернігівського регіону. 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

   
Зустріч з Народним архітектором України Павленко Володимиром 

Володимировичем (31 жовтня 2012 р.) 

 

7 листопада 2012 р. викладачі кафедри відвідали ІІ спеціалізовану 

виставку «ЄвроБудЕкспо-2012», яка проходила 6-9 листопада 2012 р. в 

Міжнародному виставковому центрі в Києві, де познайомилися з новими 

будівельними технологіями, матеріалами, обладнанням, технікою та 

інструментами. 

 

 
На виставці в Києві, зліва на право: доцент Завацький С.В., доцент 

Котельчук Л.С., ст. лаборант Губська О.І., доцент Самосюк П.М., викладач 

Сташкевич Н.М., ст. викладач Булат В.В. (листопад 2012 р.) 

 



 
Біля головного входу в павільйон виставкового центру в м. Києві. Зліва 

на право: ст. лаборант Губська О.І., викладач Сташкевич Н.М., доцент 

Котельчук Л.С., Ожерельєв В.В., Чухрай С.М., доцент Завацький С.В., 

Коваленко А.В., доцент Самосюк П.М., ст. викладач Булат В.В., Педина О.О., 

викладач Корзаченко М.М. (листопад 2012 р.) 

 

З 14 по 15 листопада 2012 р. викладач Корзаченко М.М. прийняв 

участь у Всеукраїнськім науково-практичнім семінарі за участю іноземних 

фахівців «Сучасні проблеми геотехніки» присвячений 50-річчю геотехнічної 

наукової школи Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка (м. Полтава), де представляв Чернігівський державний 

інститут економіки і управління, та виступив з доповіддю на тему «Вплив 

підтоплення території міста Чернігова на експлуатаційну придатність 

малоповерхових будівель і споруд», під керівництвом к.т.н., професора 

Київського національного університету будівництва та архітектури 

Корнієнка Миколи Васильовича.  

 

15 листопада 2012 р. викладач Корзаченко М.М. був зарахований до 

аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю 05.23.02 – «Основи 

і фундаменти», керівником призначено к.т.н., професора КНУБА Корнієнко 

М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 листопада 2012 р. студенти кафедри під керівництвом викладачів 

Котельчука Л.С. та Корзаченка М.М. здійснили моніторинг будівель на 

території «Ремзаводу». Була виконана робота по вимірюванню площ, заміри 

конструкцій, складання креслень будівлі технопарку «Ремзавод». 

   
 

  
Під час виконання обмірних робіт на території «Ремзаводу» (21 листопада 

2012 р.) 

 

 

 

 

 

 



 
Випуск інженерів-будівельників заочного навчання 2012 року (11 

грудня 2012 р.) 

 

 
Випуск інженерів-будівельників заочного навчання 2012 року 

 

19-21 лютого 2013 р. спільно з Чернігівською обласною Радою та 

Чернігівською обласною агенцією регіонального розвитку «Вектор» було 

проведено міжнародний форум «Ревіталізація в урбаністиці. Досвід та 

тенденції». 



  
Участь в міжнародному форумі 

«Ревіталізація в урбаністиці. 

Досвід та тенденції»: інтерв’ю 

Павленка В.В. (19-21 лютого 2013 

р.) 

 

Участь в міжнародному форумі 

«Ревіталізація в урбаністиці. Досвід та 

тенденції»: к.ф.-м.н., доцент Завацький 

С.В., к.т.н., доцент Менайлов О.М., ст. 

викладач Булат В.В., викладач 

Корзаченко М.М. (19-21 лютого 2013 р.) 

 

  



 

 

 
Участь в міжнародному форумі «Ревіталізація в урбаністиці. Досвід та 

тенденції»(19-21 лютого 2013 р.) 

 

 

 



 
Привітання жінок з святом весни (8 березня 2013 р.). Зліва на право: 

зав. лабораторіями Корнієць Ю.М., доцент Котельчук Л.С., в.о. доцента 

Павленко В.В., ст. лаборант Губська О.І., викладач Сташкевич Н.М., доцент 

Завацький С.В., доцент Лапа М.В., доцент Самосюк П.М., ст. викладач Булат 

В.В. 

 

В квітні 2013 року яскравою подією в житті кафедри стала зустріч 

студентів та викладачів з Заслуженим будівельником України Сергеєвим 

Андрієм Івановичем 

 

 



    
 

 
Зустріч студентів та викладачів з Заслуженим будівельником України 

Сергеєвим Андрієм Івановичем (квітень 2013 р.) 



Ще однією цікавою подією в квітні 2013 стала виставка художніх робіт 

викладача кафедри Сташкевич Надії Миколаївни. Відкриття виставки 

відбулося 16 квітня 2013 р. 

 

 
 

  
Картина «Чорнобривці» та «Чернігів» Сташкевич Н.М. 

 



 
Ст. лаборант Губська О.І., викладач Корзаченко М.М., доценти 

Завацький С.В., Менайлов О.М. та Самосюк П.М. на кафедрі ПЦБ, Бєлова 4, 

корпус 6/3, кім. 307 (25 квітня 2013 р.) 

 

В травні 2013 році студенти 4 курсу гр. Б-091 Кравченко О.В., 

Скепська К.Л. та керівники к.т.н., доцент Менайлов О.М., викладач 

Корзаченко М.М. були нагороджені Дипломами І ступеня за роботу 

«Проектування дренажної системи на території мікрорайону Масани», 

надіслану на дистанційний Республіканський огляд-конкурс на кращий 

науковий курсовий проект (курсову роботу) з дисципліни «Основи і 

фундаменти» студентів будівельних спеціальностей ВУЗів на тему «Сучасні 

інженерні рішення при проектуванні конструкцій нульового циклу» за 2012 

навчальний рік для обєктів цивільного, промислового і транспортного 

призначення, який проводив Білоруський національний технічний 

університет, кафедра «Геотехніка і екологія в будівництві». 



 
Вручення дипломів Кравченко Олені та Скепській Катерині за участь в 

студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-ініціатива», в центрі 

керівник – ст. викладач Булат В.В. та дипломів І ступеня за науковий проект 

(курсову роботу) з дисципліни «Основи і фундаменти» студентів будівельних 

спеціальностей ВУЗів дистанційного Республіканського огляд-конкурсу за 

2012 учбовий рік, керівник викладач Корзаченко М.М. (крайній з права).  

 

З 14 по 17 травня 2013 р. студенти 4 курсу гр. Б-091 Кирда С.В. та Горб 

О.М. під керівництвом викладача Корзаченка М.М. прийняли участь у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н.р. зі спеціальності 

«Промислове і цивільне будівництво», яка проходила в Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури. За результатами якої 

викладач Корзаченко М.М. отримав подяку за активну участь у проведенні ІІ 

туру олімпіади. 



  
 

 
 



 
 

 



 

   
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н. р. зі 

спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». – м. Макіївка, 14-17 

травня 2013 р. 

 

Влітку 2013 року викладач Корзаченко М.М. разом з ст. лаборантом 

Горбом О.М. займалися дослідженнями малоповерхової забудови в м. 

Прилуки. Дана робота була відображена в науковій праці «Корзаченко М. М., 

Горб О. М. Порівняння деформацій малоповерхових будинків міської 

щільної забудови м. Прилуки з деформаціями малоповерхових будинків м. 

Чернігова (науково-дослідна робота). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 34 с.».  

 

  
Окрім наукової роботи в м. Прилуки, можна було познайомитися з 

історією міста, та відвідати цікаві місця 

 

 

 

 

 

 

 



15 травня 2013 р. кафедра спільно з Чернігівським професійним 

будівельним ліцеєм за підтримки Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти в Чернігівській області та ПАТ «Домобудівник» організували та 

провели науково-практичний семінар «Будівельні технології майбутнього: 

ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» присвяченого 

10-річчю Інженерно-будівельного факультету ЧДІЕУ.  

 

 

  
Науково-практичний семінар «Будівельні технології майбутнього: 

ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» присвяченого 

10-річчю Інженерно-будівельного факультету ЧДІЕУ. – м. Чернігів, 15 

травня 2013 р. 

 

 



   
Екскурсія на будівельний майданчик по пр. Перемоги в м. Чернігів з 

доцентом Котельчуком Л.С. (10 жовтня 2013 р.) 

 

 

23-25 жовтня 2013 р. викладач Корзаченко М.М. прийняв участь в 

міжнародній науково-технічній конференції «Геотехніка Білорусі: Наука і 

практика» присвяченій 60-річчю кафедрі основ, фундаментів і інженерній 

геології, організованої професором Макарочкиним М.Ф. і 90-річчю з дня 

народження професора Соболевського Ю.А., що проходила в Білоруському 

національному технічному університеті м. Мінськ, де виступив з доповіддю 

«Про необходимость повышения внимания к техническому состоянию 

оснований и фундаментов в существующих зданиях частного сектора в 

городской застройке» 



 
Доцент Харківського національного університету будівництва та архітектури 

Самородов О.В. та викладач Корзаченко М.М. біля Білоруського 

національного технічного університету в м. Мінськ (24 жовтня 2013 р.) 

 

   
Досвід будівництва в Білорусі  

Досвід будівництва в складних інженерно-геологічних умовах 

території Білорусі, під час участі викладача Корзаченка М.М. у Міжнародній 

науково-технічній конференції «Геотехніка Білорусі: Наука і практика» – м. 

Мінськ, 23-25 жовтня 2013 р. 

 

 

 



Участь викладача Корзаченка М.М.  у Восьмій Всеукраїнській науково-

технічній конференції «Механіка грунтів, геотехніка та 

фундаментобудування», що відбулася у Полтавському національному 

технічному університеті ім. Ю. Кондратюка, 11-14 листопада 2013 р., м. 

Полтава. Де було представлено дві доповіді «Проектування дренажної 

системи житлового будинку в мікрорайоні Масани у м. Чернігові» та 

«Особливості зміни конструктивних рішень фундаментів цегляних 

приватних будівель за ХVІІІ-ХХІ століть». 

 

21 листопада викладач Корзаченко М.М. за підтримки завідувача 

кафедрою Завацького С.В. та Народного архітектора України Павленка В.В. 

організував Науково-практичний семінар «Інновації фундаментобудування в 

умовах щільної міської забудови». У роботі конференції приймали участь 

студенти, аспіранти, викладачі, спеціалісти та провідні фахівці м.  Чернігова 

та м. Києва. 

З метою ознайомлення учасників з нормативною документацією 

Білорусі та практикою будівництва в грунтових умовах Білорусі була 

заслухана доповідь  старшого викладача кафедри “Геотехніка і екологія в 

будівництві” Білоруського національного технічного університету, магістра 

технічних наук Ігнатова Сергія Володимировича (м. Мінськ) на тему «Опыт 

применения армированных оснований в грунтовых условиях Беларуси». 

Загалом на семінарі було представлено більше двадцяти доповідей, що 

мають велике науково-практичне значення для галузі будівництва та 

розв’язують складні питання фундаментобудування в умовах щільної міської 

забудови. 

Серед українських докладів, які мали жваве обговорення, слід 

відмітити наступних доповідачів з найактуальнішими питаннями доповідей: 

к.т.н., професора Київського національного університету будівництва і 

архітектури Корнієнка Миколу Васильовича та аспірант КНУБА Корзаченка 

Миколу Миколайовича (м. Київ) з доповіддю «Інновації 

фундаментобудування в умовах щільної міської забудови та вимоги 

проектування фундаментів по Єврокодам»; к.ф.-м.н., доцента 

ЧДІЕУ Завацького Сергія Володимировича (м. Чернігів)  та аспіранта 

КНУБА Корзаченко Миколу Миколайовича (м. Київ) з темою «Підсумки 

міжнародної науково-технічної конференції «Геотехніка Білорусі: наука і 

практика», яка відбулася в Мінську в жовтні 2013 р., та Восьмої 

всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка грунтів, геотехніка 

та фундаментобудування», що відбулася в Полтаві у листопаді 2013 р.»; 

директора ПП «Інженерно-технічна фірма АІФ» Антонова Івана Федоровича 

(м. Чернігів) «Особливості інженерно-геологічних вишукувань в умовах 

щільної міської забудови»; начальника проектного бюро, головного 

архітектора проектів ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» Тернущака Миколи 

Юрійовича (м. Чернігів) «Теорія та практика конструювання основ і 

фундаментів в умовах щільної міської забудови»; заслуженого будівельника 

України Сергеєва Андрія Івановича (м. Чернігів) «Про нормативно-правову 



базу у будівництві»; доповідь Корнієнко М. В., Язвінський О. В. (КНУБА, м. 

Київ), Поклонського С. В. (ДП НДІБК, м. Київ) «Отримання модуля 

деформації ґрунту польовими та лабораторними методами»; студента 2 курсу 

ЧДІЕУ Федоренка Дениса Ігоровича (науковий керівник – Завацький С. 

В., к.ф.-м.н., доцент ЧДІЕУ) «Використання композитної арматури в 

фундаментобудуванні». 

 

 

 
Науково-практичний семінар «Інновації фундаментобудування в 

умовах щільної міської забудови» – 21 листопада 2013 р. 

 

 

Кафедра приймає активну участь в науковій та організаційній роботі, 

постійно влаштовує диспути, семінари, обговорення. 

 

 
Обговорення питань, присвячених попередньому захисту спеціалістів з 

промислового і цивільного будівництва (листопад 2013). Керівники 

дипломників (з ліва на право): в.о. доцента Павленко В. В., доцент Завацький 

С. В., доцент Котельчук Л. С., викладач Сергеєв А. І., доцент Менайлов О. 

М., ст. викладач Булат В. В., викладач Могильницький М. В. 



 

 

 
Випуск інженерів-будівельників заочного навчання  2013 року 

 

 
Випуск інженерів-будівельників заочного навчання  2013 року 

 

В лютому 2014 році було проведено технічне обстеження плит 

перекриття читального залу бібліотеки ЧДІЕУ, 1 корпусу. 

 



Завдяки завідувачу кафедри Завацькому С.В. та керівництву 

університету в березні 2014 р. ПАТ «Чернігівбуд» безоплатно передав ЧДІЕУ 

будівельне обладнання, зокрема: розривну машину ИР-5, віброплощадку 

лабораторну, круги стирання, лабораторію польову ПЛЛ, прес гідравлічний 

ПСУ-125, прес гідравлічний П-10, вимірювач захисного шару, дозиметр-

радіометр, шафу сушильну, молоток Кашкарова тощо.  

Зусиллями кафедри та студентів було створено нову навчальну 

лабораторію Дослідження будівельних матеріалів і конструкцій. 

 
Ескізне креслення облаштування лабораторії Дослідження будівельних 

матеріалів і конструкцій (березень 2014 р.)  
 

   
Під час монтажу обладнання 



 

  
Навчальна лабораторія Дослідження будівельних матеріалів і 

конструкцій 

 

11 квітня 2014 р. кафедра спільно з Чернігівським професійним ліцеєм 

залізничного транспорту при підтримці Управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації, Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Чернігівській області та ПАТ «Будіндустрія» 

організували та провели регіональну науково-практичну конференцію 

«Новітні технології будівельного виробництва: сучасні матеріали, 

конструкції й споруди», на основі роботи якої було видано Збірник 

матеріалів. 

 
 



 
 

 
       



 
 

 
 



 
Регіональна науково-практична конференція «Новітні технології 

будівельного виробництва: сучасні матеріали, конструкції й споруди». – м. 

Чернігів, 11 квітня 2014 р. 

 

В квітні 2014 року студенту 5 курсу гр. ПЦБ-091 Горбу О.М. 

висловлено Подяку від проректора з наукової та міжнародної діяльності 

ЧДІЕУ д.е.н., професора Гонти О.І. за актуальність, глибокий аналіз 

проблематики наукового дослідження «Відновлення будинку Ігумена на 

території Єлецького монастиря в м. Чернігові», відзначеного галузевою 

комісією Харківського національного університету будівництва і архітектури 

за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Керівник роботи – 

викладач Корзаченко М.М. 

 

  
 

 



 
Екскурсія по новобудовах м. Чернігова за участю заслуженого 

будівельника України Сергеєва А.І. (2014 р.) 

 

 
Консультація в.о. доцента Павленка В.В. дипломника (2014 р.) 

 



 
Випуск інженерів-будівельників 2014 року (з ліва на право): ст. 

лаборант Губська О.І., Горб О.М., Мишко, Скепська, Кирда, Завацький, 

Глушко, Павленко, Булат, Сергеєв, Менайлов, Самосюк, Котельчук, 

Кравченко, Годун, 16, 17, 18, Щиголь, Корзаченко 

 

 
Випуск інженерів-будівельників 2014 року 

 

 



В 2014 році вдруге відбулася виставка картин художниці, архітектора 

Надії Сташкевич під назвою "Радісні барви творчості", в бібліотеці ім. 

Короленка (Мистецький вернісаж) – https://youtu.be/CXwOO-J1IHI . 

 

  
Картини художниці, архітектора Надії Сташкевич  – 

https://youtu.be/CXwOO-J1IHI 

 

Враховуючі отримані схвальні відгуки про проведений 21 листопада 

2013 р. семінар «Інновації фундаментобудування в умовах щільної міської 

забудови» та отримання в даній області нових напрацювань, з метою 

ознайомлення широкого кола спеціалістів в даній області та обміну досвідом, 

викладач Корзаченко М.М. ініціював проведення науково-практичного 

семінару «Стан та перспективи розвитку фундаментобудування 

малоповерхових будівель і споруд Чернігівського полісся» з залученням 

провідних фахівців у галузі фундаментобудування. Який кафедра успішно 

провела 14 листопада 2014 р. Одними з кращих доповідей оргкомітет 

відзначив: «Про практику відновлення несучої здатності фундаментів 

малоповерхових будинків», доповідач ФОП Брагінець І.Ю. та «Особливості 

реконструкції будівлі колишнього клубу військової частини по вул. Щорса, 

18-б», доповідачі: начальник проектного бюро, головний архітектор проектів 

ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» Тернущак М.Ю. та головний інженер ДП 

«УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» Костюк М.Г. 

 

https://youtu.be/CXwOO-J1IHI
https://youtu.be/CXwOO-J1IHI


 
Науково-практичний семінар «Стан та перспективи розвитку 

фундаментобудування малоповерхових будівель і споруд Чернігівського 

полісся» (14 листопада 2014 р.) 

 

В 2014 році навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної та 

заочної форми навчання 7.06010101 спеціальності «Промислове і цивільне 

будівництво») Геоекологія авторів Іванова І.М., Корзаченко М.М. відзначено 

як краще навчальне видання інституту за 2013 рік. 

 

 
Випуск інженерів-будівельників заочного навчання 2014 рік 



В квітні 2015 року Харківський національний університет будівництва 

та архітектури за результатами проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

з галузі «Будівництво та архітектура», за результатами розглядання 

галузевою комісією роботу «Конструктивні особливості фундаментів 

малоповерхової забудови м. Чернігова початку ХХ століття», під шифром 

«Клінкер», автор – Седячко Микита Сергійович, керівник – викл. Корзаченко 

М.М., рекомендовано відзначити по ВНЗ. 

 

 
Екскурсійна поїздка до м. Любеч. Зліва на право: професор Іванишин 

В.А., в.о. доцента Павленко В.В., Федорченко А.А., доцент Завацький С.В., 

ст. викладач Булат В.В., Павленко Т.М., ст. лаборант Губська О.І., викладач 

Корзаченко М.М., доцент Котельчук Л.С. (25 вересня 2015 р.) 

 

11 листопада 2015 р. викладач Корзаченко М.М. прийняв участь у 

Першій Міжнародній конференції «Проблеми геотехніки-2015», яка 

проводилася за підтримки Українського товариства з механіки грунтів, 

геотехніки та фундаментобудування та під егідою Міжнародної асоціації з 

механіки грунтів та геотехніки на базі Київського національного 

університету будівництва і архітектури. Тема доповіді «Вплив місцевих 

інженерно-геологічних умов на влаштування міських приватних 

малоповерхових будинків». 

Традиційно, після ознайомлення з передовим досвідом з геотехніки та 

фундаментобудування викладачем Корзаченко М.М. за підтримки кафедри 

було організовано та проведено науково-практичний семінар «Особливості 

проектування фундаментів на слабких грунтах» на базі університету, який 

відбувся 30 листопада 2015 р. 

  



04 грудня 2015 р. відбулася зустріч студентів кафедри ПЦБ з видатним 

архітектором Чернігівщини: Устиновим Віктором Матвійовичем. 

  
Зустріч з видатним архітектором Чернігівщини Устиновим Віктором 

Матвійовичем (04 грудня 2015 р.)  

 

19 січня 2016 року викладачем Корзаченко М.М. було проведено 

методичний семінар на тему «Методика формування професійних 

компетентностей в процесі вивчення предметів професійно-практичної 

підготовки бакалаврів з будівництва». 

 

  
Виставка картин в.о. доцента Павленко В.В. (25 травня 2016 р.) 

 

23 червня 2016 р. на базі Навчально-наукового інституту технологій 

Інженерно-будівельного факультету Чернігівського національного 

технологічного університету за участі Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених ЧНТУ відбулася навчально-

наукова конференція «Актуальні проблеми історико-архітектурної спадщини 

Чернігівщини. Збережемо Покорщину разом», яку ініціював викладач 

Корзаченко М.М.. Участь у конференції від Козелецького району взяли 

заступник голови райдержадміністрації Віра Жидкова, начальник відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 



райдержадміністрації Людмила Сенченко, заступник директора Козелецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3 з виховної роботи Інна Михед. 

Мета конференції – акцентувати увагу на проблемі збереження 

пам'яток архітектури Чернігівщини, зокрема садиби Дараганів у сел. 

Козелець, і знайти шляхи вирішення проблеми. 

Вагомості заходу додавала присутність головного архітектора 

Чернігівської області Олександра Дмитрука, голови обласної організації 

Національної спілки архітекторів України Віталія Травки, головного 

архітектора ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ ДСК Миколи Тернущака, народного 

архітектора України Володимира Павленка, голови Чернігівського міського 

осередку Українського товариства охорони пам'ятників історії і культури 

Віктора Величка. 

Відкрив конференцію к.ф.-м.н., завідувач кафедри промислового і 

цивільного будівництва ННІТ ЧНТУ Сергій Завацький. 

Перед зібранням з доповідями про збереження пам'яток архітектури 

Чернігівщини, розвиток туристичної галузі Чернігівщини, стан фундаментів 

дерев'яного будинку садиби Дараганів, розвитку туристичної галузі 

Чернігівщини, щодо діяльності державних і громадських організацій з питань 

збереження пам'яток архітектури виступили доцент кафедри промислового і 

цивільного будівництва ННІТ ЧНТУ народний архітектор Володимир 

Павленко,  зав. кафедри туризму ННІТ ЧНТУ  Петро Коваль, викладач 

кафедри промислового розвитку і і цивільного будівництва ННІТ ЧНТУ, 

аспірант КНУБА, член Координаційної ради Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених ЧНТУ Микола Корзаченко, 

викладач кафедри туризму, голова Чернігівського міського осередку 

Українського товариства охорони пам'ятників історії і культури Віктор 

Величко. Усі доповідачі наголошували на тому, що реставрація – державна 

справа, сел. Козелець з огляду на історію та географічне положення має стати 

туристичним центром області. 

Про акцію «Покорщина плаче гіркими сльозами», організовану 

учителями та учнями Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст.№3, розповіла заступник 

директора з виховної роботи цього навчального закладу Інна Михед. Поезію 

«Покорщина» учениці Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Інни Прими прочитала 

викладач кафедри промислового і цивільного будівництва ННІТ ЧНТУ Надія 

Сташкевич, яка зауважила, що необхідно залучати молодь до створення 

проектів. 

Занурили в історію Козельця та його архітектурних пам'яток, зокрема 

Вознесенської церкви, студенти 2 курсу ІБФ ЧНТУ Дмитро Данич і 

Валентина Сусло. 

https://kozadm.cg.gov.ua/index.php?id=195143&tp=0  

https://kozadm.cg.gov.ua/index.php?id=195143&tp=0


  
Навчально-наукова конференція «Актуальні проблеми збереження 

історико-архітектурної спадщини Чернігівщини. Збережемо Покорщину 

разом» - 23 червня 2016 р. 

 

11 липня 2016 р. викладача Корзаченко М.М. обрано до членів 

Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки 

грунтів, геотехніки і фундаментобудування» 

 

В вересні 2016 року кафедра відзначила своє 10-річчя. 

 

 
 



  
 

 
 



  
Святкове засідання кафедри, присвячене 10-річчю створення, смт. Седнів 

 

3-7 жовтня викладач Корзаченко М.М. прийняв участь у Дев’ятій 

Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка грунтів, геотехніка 

та фундаментобудування» «Проблеми, інновації та імплементація єврокодів в 

Україні», що відбулася у Придніпровській державній академії будівництва та 

архітектури, м. Дніпро. Де було представлено доповідь «Особливості впливу 

грунтових умов на приватну забудову міста Чернігова». 

 

 



 
7 березня 2017 р. 

 

21 березня 2017 р. в Науково-дослідному інституті будівельних 

конструкцій (м. Київ) відбулась звітно-виборча конференція Всеукраїнської 

громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, геотехніки 

і фундаментобудування» (УТМГГФ). В її роботі прийняли участь 42 делегати 

від Вінницького, Дніпровсько, Запорізького, Київського, Миколаївського, 

Одеського, Полтавського, Рівненського і Харківського обласних і Київського 

міського осередків. В конференції також прийняв участь викладач кафедри 

Промислового і цивільного будівництва ЧНТУ, член товариства УТМГГФ 

Корзаченко Микола Миколайович. 

https://ibf.stu.cn.ua/konferentsiya-z-problem-heotehniky/  

 

https://ibf.stu.cn.ua/konferentsiya-z-problem-heotehniky/


 
21 березня 2017 р. в Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій 

 
21 березня 2017 р. в Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій 

 

 



14 квітня 2017 р. під керівництвом доцента Котельчука Л.С. та 

викладача Корзаченко М.М. відбулась екскурсія до цеху по виробництву 

пінопласту в с. Рівнопілля. 

  

 
Екскурсія до цеху по виробництву пінопласту в с. Рівнопілля 

(14 квітня 2017 р.) 

 

21 квітня 2017 р. відбулась щорічна Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Новітні технології у 

науковій діяльності і навчальному процесі” 

 



 

   
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Новітні технології у науковій діяльності і навчальному 

процесі” (21 квітня 2017 р.) 

 

28 квітня 2017 р. кафедра спільно з Чернігівським професійним ліцеєм 

залізничного транспорту при підтримці Управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації, Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Чернігівській області та ПАТ «Будіндустрія», 

ТОВ «ВТФ «АВЕ САН» організували та провели регіональну науково-

практичну конференцію «Актуальні питання застосування ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій в будівельному виробництві і житлово-

комунальному господарстві». 

 

  
Науково-технічна конференція «Актуальні питання застосування 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій в будівельному виробництві і 

житлово-комунальному господарстві» - 28 квітня 2017 р. 

 

В червні 2017 р. викладач Корзаченко М.М. зайняв 2 місце в конкурсі 

«Кращий куратор ЧНТУ 2017». 

 

 

 



З вересня 2017 року кафедру промислового і цивільного будівництва 

очолила кандидат технічних наук, доцент  Савченко Олена Віталіївна. Яка в 

2018 році успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності  

01.02.04 – механіка деформівного тіла, тема дисертації: «Моделі і методи 

оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних 

матеріалів при динамічних навантаженнях». 

 

 

Савченко Олена Віталіївна, д.т.н., доцент. 

Автор більш ніж 80 наукових праць. В 1985 

р. закінчила Київський інженерно-

будівельний інститут за спеціальністю 

архітектура, кваліфікація: архітектор зі 

спеціалізацією "містобудування".  

 

 

 

 

 

 

Під керівництвом Олени Віталіївни було створено умови для відкриття 

нової спеціальності на кафедрі – дизайн середовища. Створено лабораторію 

дизайну. 

 

  
Лабораторія дизайну 

 

В жовтні 2017 р. доцент Павленко В.В. та викладач Корзаченко М.М. 

прийняли участь у Міжнародній науковій конференції «Дослідження 

старожитностей Чернігово-Сіверського краю» з доповіддю «Обстеження 

технічного стану історико-архітектурних пам’яток Чернігівщини». 



Конференція проходила 5-6 жовтня 2017 р. на базі Національного 

архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». 

 

24-26 жовтня викладач Корзаченко М.М. прийняв участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Geotechnics – ХХІ» 

(присвячена 120-річчю з дня народження професора Є.В. Платонова, що 

відбулася у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. 

Кондратюка, м. Полтава. Де було представлено доповідь «Конструктивні 

особливості будинку ігумена в Чернігові». 

 

20-23 листопада 2017 р. викладач Корзаченко М.М. прийняв участь у 

Другій Міжнародній конференції «Проблеми геотехніки» на базі Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Тема доповіді 

«Особливості обстеження історичних пам’яток малоповерхової забудови в 

сучасних умовах». 

 

30 листопада 2017 р. за ініціативи викладача Корзаченко М.М. 

кафедрою організовано та проведено круглий стіл «Наукові дослідження 

Чернігівщини». 

 

5-6 березня 2018 р. студенти гр. Б-141 Данич Дмитро, Товстенко 

Олександра та Негай Сергій під керівництвом викладача Корзаченко М. 

прийняли участь у фіналі конкурсу «Архітектор 2018» благодійного Фонду 

Бориса Колеснікова, який відбувся в конференц-залі готелю «Aloft», в м. 

Києві.  

 

 
 



 
Отримання дипломів фіналістів конкурсу Б. Колеснікова "Архітектор-

2018", який відбувся в конференц-залі готелю «Aloft», в м. Києві. З права на 

ліво: Негай Сергій, Данич Дмитро, Товстенко Олександра та викладач 

Корзаченко М.М. 

 

22 серпня 2018 р. на телеканалі UA:Чернігів вийшла передача Ранок 

присвячена Павленку Володимиру Володимировичу  

https://www.facebook.com/uachernihiv/videos/1671668062956012/UzpfST

EwMDAxMjM1NDA3ODM1Mzo1MjUzNDU0NzQ1NTM5MTc/  
 

   
 

https://www.facebook.com/suspilne.chernihiv/videos/1671668062956012/?__cft__%5b0%5d=AZVrto98Hj18vl5Y3So6Ufq_khYxfT96aocHZASHJWHN1SaP2Yp2_E5iwjwfwLepCCRulJBlyZLblVwSFnJyuoa7O6SCbFWI5ynZpu3PWZfU3ociN9FT_bywIkjsgXMgxmIZkjypJKoKOKd5gGqgMMNTTQoMVYLBnX-yJ6wRdixH1veayNG8GG6vaC3bE268qa-3MnzfpGB7jhwuHmVAbrQrtr-nETZw14tnQRj1c-YHBWNvuDS0SCBrBdyK3cpVTFrN1ApMXB4lnYRQL1ecFCTi&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/suspilne.chernihiv/videos/1671668062956012/?__cft__%5b0%5d=AZVrto98Hj18vl5Y3So6Ufq_khYxfT96aocHZASHJWHN1SaP2Yp2_E5iwjwfwLepCCRulJBlyZLblVwSFnJyuoa7O6SCbFWI5ynZpu3PWZfU3ociN9FT_bywIkjsgXMgxmIZkjypJKoKOKd5gGqgMMNTTQoMVYLBnX-yJ6wRdixH1veayNG8GG6vaC3bE268qa-3MnzfpGB7jhwuHmVAbrQrtr-nETZw14tnQRj1c-YHBWNvuDS0SCBrBdyK3cpVTFrN1ApMXB4lnYRQL1ecFCTi&__tn__=-UK-R


 
Гр. ДС-181 з куратором Савченко О.В. у музеї ЧНТУ (жовтень 2018 р.) 

 
Гр. ДС-181 з куратором Савченко О.В. у музеї ЧНТУ (жовтень 2018 р.) 

 

3 жовтня 2018 року відбувся захист кандидатської дисертації ст. 

викладача кафедри Корзаченко Миколи Миколайовича в Київському 

національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 

05.23.02 – Основи і фундаменти на тему «Особливості проектування і 

експлуатації основ і фундаментів малоповерхових будівель в умовах щільної 

міської забудови». 

 



   
Корзаченко М.М. під 

час захисту 

кандидатською 

дисертації в КНУБА 

З науковим керівником к.т.н., професором Корнієнко 

Миколою Васильовичем (крайній з ліва) та 

офіційними опонентами – к.т.н., доцентом Блащук 

Наталією Вікторівною та д.т.н., професором 

Винниковим Юрієм Леонідовичем (крайній з права) 

 

 

 
Під час привітання отримання диплома кандидата технічних наук 

Корзаченка М.М. на кафедрі ПЦБ, зліва на право: к.т.н., доцент Котельчук 

Л.С., д.т.н., професор Савченко О.В., ст. викладач Булат В.В., к.ф.-м.н., 

доцент Завацький С.В., на стільчику – Народний архітектор України 

Павленко В.В., к.т.н. Корзаченко М.М., к.т.н. Менайлов О.М., Заслужений 

будівельник України Сергеєв А.І., зав. лабораторіями Васечко Г.М., к.ф.-м.н., 

доцент Ситников О.П. 

 



16-17 жовтня 2018 р. ст. викладач Корзаченко М.М. прийняв участь у 

Десятій всеукраїнській науково-технічній конференції з іноземною участю 

«Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» на базі 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка. Тема доповіді «Досвід будівництва бетонних і залізобетонних 

споруд з тривалим терміном експлуатації в мовах підвищеної радіації». 

 
 

 
15 листопада 2018 р. 



2 грудня 2018 року у стінах ЧНТУ відбувся День відкритих дверей. На 

цьому щорічному заході школярі – майбутні абітурієнти мали можливість 

дізнатися якомога більше інформації про спеціальності, які їх цікавлять і в 

результаті зробити свій вибір. 

 

 

  



 

   

  
 

 

 

 

 



4 грудня 2018 р. пройшов І тур освітнього проекту «Архітектор-2019» 

Фонду Бориса Колєснікова. Згідно результатів підведених підсумків першого 

туру: з 1300 студентів 25 вузів країни до другого туру пройшли 328 

студентів, з яких 18 студентів з ЧНТУ. До другого туру, що відбувся 20 

грудня в стінах ЧНТУ, потрапили: Коваленко Марина, Маринок Анна, 

Остапенко Юлія, Товстенко Олександра, Шевчик Євгеній, Дубовик Іван, 

Гармаш Олена, Шугалій Вадим, Мальцева Анна, Данич Дмитро, Пустовойт 

Христина, Ляшко Андрій, Боровський Віталій, Галайда Катерина, Браточкін 

Владислав, Кузнєцов Олексій, Бурлак Антон, Дегтяр. За результатами ІІ туру 

були обрані 85 фіналістів, з яких троє студентів ЧНТУ: Товстенко 

Олександра, Галайда Катерина та Пустовойт Христина. 

Третій тур відбувся 12 лютого 2019 р. На якому необхідно було 

представити членам журі конкурсу ідеї створення міського парку. 

З трьох фіналістів від ЧНТУ в заключному етапі в м. Київ прийняла 

участь Галайда Катерина Олександрівна (студентка 4 курсу, гр. БА-151, 

напрямку 6.060101 Будівництво) з темою «Система фонтанів «Сад каменів»», 

в супроводі ст. викладача кафедри ПЦБ Корзаченка М.М.  

 

 



 

 
Під час 1 туру 

 



7 грудня 2018 р. відбувся Майстер-клас, присвячений Міжнародному 

дню художника. 

 

 
 



 
 

 

19 грудня ст. викладач Корзаченко М.М. за підтримки кафедри ПЦБ 

організував та провів Науково-практичний семінар «Надійність 

конструктивних систем», після засідання якого було організовано та 

проведено методичний семінар «Нові нормативні документи з будівництва, 

що вводяться в дію з 01.01.2019 р.». 

 

 
Науково-практичний семінар «Надійність конструктивних систем» (19 

грудня 2018 р.) 

 



6 березня 2019 р. за ініціативи ст. викладача Корзаченка М.М. 

проведено методичний семінар «Про введення в дію ДБН В.2.1-10:2018 

Основи і фундаменти будівель і споруд». На якому під час обговорення 

нормативних документів з основ і фундаментів було прийнято рішення в 

навчальному процесі застосовувати два нормативні документи ДБН В.2.1-

10:2009 та ДБН В.2.1-10:2018, та пояснювати студентам їх відмінність та 

особливості застосування. 

 

21 березня 2019 р. делегація ЧНТУ з дружнім візитом відвідала 

ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. 

 
 

 

 

10 квітня 2019 р. проведено науковий семінар «Збереження історичних 

пам’яток Чернігівщини». 

 

 

 

 

 

 

 



25 квітня доцент Котельчук Л.С. та доцент Корзаченко М.М. провели 

екскурсію на очисних спорудах міста Чернігова. 

 
 

 
 



17 квітня 2019 р. в Палаці дітей та юнацтва проходив Ярмарок 

професій для школярів м.Чернігова.  

 

 
 

    
17 квітня 2019 р. в Палаці дітей та юнацтва проходив Ярмарок 

професій для школярів м.Чернігова.  



 
18 квітня 2019 р., м. Славутич. 

 

4 травня 2019 р. черговий день відкритих дверей ЧНТУ. 

  
 



 
День відкритих дверей 2019 р. 

 

16 травня 2019 р. нагородження студентів переможців наукових 

конкурсів 

 



В червні 2019 р. відбулася обмірна практика студентів дизайнерів. 

 
 

 
 



22 червня 2019 р. відбувся Форум випускників Інженерно-будівельного 

факультету (Навчально-Наукового Інституту Будівництва) 

 
 

 



 
 

 

 

8 листопада 2019 р. на телеканалі Дитинець вийшла передача  в якій 

розповідається про 12 картин Чернігова створених в стилі відомих 

художників студентами кафедри ПЦБ. 

https://www.youtube.com/watch?v=OU3fCSxPgYQ&t=16s&ab_channel=%

D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D

1%86%D1%8C%C2%BB   

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OU3fCSxPgYQ&t=16s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=OU3fCSxPgYQ&t=16s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=OU3fCSxPgYQ&t=16s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=OU3fCSxPgYQ&t=16s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB


22 листопада 2019 р. на телеканалі UA:Чернігів вийшла передача «Тема 

дня» присвячена ерозійним процесам у парку «Березовий гай» у Чернігові. 

Чому руйнуються ґрунти, збільшуються рівчаки і як можна це зупинити? Про 

це в студії «Теми дня» говорили з Миколою Корзаченком, заступником 

завідувача кафедри промислового і цивільного будівництва Чернігівського 

національного технологічного університету та Сергієм Безбородьком, 

керівником громадської організації «Еко Місто». 

https://www.youtube.com/watch?v=e9t2X4HD4RE&ab_channel=%D0%A1

%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%

D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9t2X4HD4RE&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=e9t2X4HD4RE&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=e9t2X4HD4RE&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2


26 листопада 2019 р. на телеканалі UA:Чернігів вийшла передача «Тема 

дня» присвячена будівлі обласного художнього музею. На якій питання 

ремонтних робіт та стану будівлі обговорювали з Юрієм Ткачем, директором 

обласного художнього музею та Миколою Корзаченком, заступником 

завідувача кафедри промислового і цивільного будівництва ЧНТУ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ClGUDPmWgBQ&t=5s&ab_channel=

%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D

0%B2  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClGUDPmWgBQ&t=5s&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=ClGUDPmWgBQ&t=5s&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=ClGUDPmWgBQ&t=5s&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=ClGUDPmWgBQ&t=5s&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2


30 листопада 2019 р. черговий день відкритих дверей ЧНТУ 

https://www.youtube.com/watch?v=y7MVByBc9KE&ab_channel=%D0%9

4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7MVByBc9KE&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=y7MVByBc9KE&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9


 

23 січня 2020 р. на телеканалі ЧЕ-lineTv вийшла передача про розвиток 

лофт-культури в Чернігові, на якій ст. викладач Корзаченко М.М. дав 

коментар щодо історичної цінності даного напрямку. 

https://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/elitni-kvadrati-chernigiv-

maye-nejmovirnij-potentsial-dlya-rozvitku-loft-kulturi-video-

200651?fbclid=IwAR1zs5qJv4xWMhh3a-cZb0QduX1UsCifIdMaom6MTP95-

gjnwsA1sGSFVvk   

 

 
 

15 травня 2020 р. на телеканалі UA:Чернігів вийшла передача 

Суспільне присвячена здачі заліків та екзаменів в умовах дистанційного 

навчання, на якій ст. викладач Корзаченко М.М. розповів про особливості 

здачі екзамену з предмету «Основи і фундаменти» студентів 4 курсу, що 

навчаються на спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». 

https://suspilne.media/34088-zalik-u-viber-konsultacia-u-zoom-ekzamen-u-

skype-ak-cernigivski-studenti-skladaut-sesiu-onlajn/   

 

 

https://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/elitni-kvadrati-chernigiv-maye-nejmovirnij-potentsial-dlya-rozvitku-loft-kulturi-video-200651?fbclid=IwAR1zs5qJv4xWMhh3a-cZb0QduX1UsCifIdMaom6MTP95-gjnwsA1sGSFVvk
https://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/elitni-kvadrati-chernigiv-maye-nejmovirnij-potentsial-dlya-rozvitku-loft-kulturi-video-200651?fbclid=IwAR1zs5qJv4xWMhh3a-cZb0QduX1UsCifIdMaom6MTP95-gjnwsA1sGSFVvk
https://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/elitni-kvadrati-chernigiv-maye-nejmovirnij-potentsial-dlya-rozvitku-loft-kulturi-video-200651?fbclid=IwAR1zs5qJv4xWMhh3a-cZb0QduX1UsCifIdMaom6MTP95-gjnwsA1sGSFVvk
https://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/elitni-kvadrati-chernigiv-maye-nejmovirnij-potentsial-dlya-rozvitku-loft-kulturi-video-200651?fbclid=IwAR1zs5qJv4xWMhh3a-cZb0QduX1UsCifIdMaom6MTP95-gjnwsA1sGSFVvk
https://suspilne.media/34088-zalik-u-viber-konsultacia-u-zoom-ekzamen-u-skype-ak-cernigivski-studenti-skladaut-sesiu-onlajn/
https://suspilne.media/34088-zalik-u-viber-konsultacia-u-zoom-ekzamen-u-skype-ak-cernigivski-studenti-skladaut-sesiu-onlajn/


 

З початку заснування кафедри в штаті та за сумісництвом працювали 

досить досвідчені фахівці, справжні знавці своєї справи, зокрема в штаті:  

- Менайлов Олексій Миколайович, завідувач кафедрою з 2006 по 

2011 р., к.т.н., доцент, доцент кафедри з 2006 р. по 2013 р.; 

- Завацький Сергій Володимирович, завідувач кафедрою з 2011 по 

2017 р., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри з 2009 по теперішній час;  

- Савченко Олена Віталіївна – завідувач кафедрою з 2017 по 

теперішній час, д.т.н., доцент, професор кафедри з 2017 р. по 

теперішній час; 

- Іванова Інна Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри з 2010 

р. по 2012 р. та з 2017 р. по 2019;  

- Іванишин Володимир Андрійович, д.геол.н., професор, професор 

кафедри з 2009 р. по 2011 р.; 

- Лисицин Борис Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри з 

2009 р. по 2011 р.;  

- Котельчук Леонід Серафімович, к.т.н., доцент, доцент кафедри з 

2009 р. по теперішній час;  

- Самосюк Петро Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри з 2006 

р. по 2014 р.;  

- Лапа Марина Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри з 2015 

р. по 2017 р.; 

- Михайлов Леонід Петрович, к.в.н., доцент, доцент кафедри з 2006 р. 

по 2009 р.;  

- Свириденко Іван Йосипович, к.в.н., доцент, доцент кафедри з 2006 р. 

по 2009 р.;  

- Павленко Володимир Володимирович, в.о. доцента – в штаті з 2011 

р. по теперішній час; 

- Романенко Валентина Петрівна, старший викладач – в штаті з 2006 

р. по 2011 р.;  

- Руденко Вікторія Петрівна, старший викладач – в штаті з 2006 р. по 

2009 р.;  

- Булат Василь Володимирович, старший викладач – в штаті з 2012 р. 

по теперішній час; 

- Мастеровенко Вікторія Олександрівна, викладач – в штаті з 2009 р. 

по 2010 р.; 

- Іванова Юлія Вікторівна, викладач – в штаті з 2009 р. по 2011 р.; 

- Мохов Геннадій Анатолійович, викладач – в штаті з 2007 р. по 2009 

р.;  

- Сергеєв Андрій Іванович, викладач – в штаті з 2013 р. по теперішній 

час; 

- Сташкевич Надія Миколаївна, викладач – в штаті з 2009 р. по 2016 

р.; 

- Корнієць Юрій Миколайович, завідувач лабораторіями – в штаті з 

2009 р. по 2013 р.; 



- Губська Ольга Іванівна, старший лаборант – в штаті з 2009 р. по 

теперішній час; 

- Горб Олександр Миколайович старший лаборант – в штаті з 2014 р. 

по 2015 р.; 

- Кирда Сергій Володимирович старший лаборант – в штаті з 2014 р. 

по 2015 р.; 

- Колесниченко Алла Володимирівна, лаборант – в штаті з 2007 р. по 

2011 р. 

- Корзаченко Микола Миколайович – в штаті з 2011 р. на посаді 

лаборанта, з 2013 р. – завідувач лабораторіями, з 2018 р. – старший 

викладач кафедри; 

- Васечко Геннадій Михайлович – з 2015 р. старший лаборант, з 2018 

р. завідувач лабораторіями. 

За сумісництвом в різні роки працювали: к.п.н., професор Гетта Василь 

Григорович; к.т.н., доцент Прибитько Ірина Олександрівна; к.п.н., професор 

Мельников Сергій Володимирович; к.т.н., доцент Суровець Володимир 

Васильович; к.т.н., доцент Грицюк Віталій Юхимович; к.т.н., доцент 

Немокаєв Володимир Абдулович; к.т.н. Роговий Анатолій Миколайович; 

к.п.н. Педорич Анатолій Володимирович; старший викладач Травка Віталій 

Андрійович; старший викладач Немокаєва Тетяна Віталіївна; викладач 

Ітченко Дмитро Миколайович; викладач Кабенок Тетяна Іванівна; викладач 

Гаврик Ольга Юріївна; викладач Шевчук Андрій Володимирович; викладач 

Могильницький Микола Васильович; викладач Джевага Григорій 

Васильович; викладач Романенко Ганна Миколаївна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При кафедрі діє ряд наукових гуртків та проблемних груп. 

 

Науковий гурток – Дослідження містобудівних проблем Чернігівського 

регіону, яким керує Народний архітектор України Павленко В.В. 

З 2012 року діє науковий гурток «Будівельна механіка та розрахунок 

будівель і споруд – від древніх зодчих до сьогодення». 

 

  
Під час засідень гуртків 

 

 

  
Містер Інституту 2013 та 

містер Дружба – студент 5 

курсу гр. ПЦБ-081 Лупенко 

Олексій 

Лупенко Олексій з ст. викладачем Булатом 

В.В., та студентом Дорошко Андрієм 

 



 
Дорошко Андрій – переможець футбольного турніру, 2013 р. 

 

 
Команда переможців з волейболу, 2018 р. 

 

 

 



Спортивний фестиваль «Мала Олімпіада ЧНТУ 2018». 

 Команда учасників: Шевчик Євгеній Вікторович – 3 курс, гр. ПЦ-161; 

Корзан Богдан Олександрович – 1 курс, гр. ПЦ-181;  Бєлкін Станіслав 

Михайлович – 3 курс, гр. ПЦ-161;  Голубець Олександр Вячеславович – 1 

курс, гр. ДС-181; Савченко Іван Миколайович – 1 курс, гр. ГЗ-181; Грек Анна 

Романівна – 1 курс, гр. ГЗ-181; Здор Дарія Олександрівна – 1 курс, гр. ПЦ-

181. 

  
 

  
 

  
 

 

 



 
Прибирання території «Фортуна» (06 квітня 2017 р.) 

 

 
Гра в шахи під час перерви між парами 

 

 

 

 

 



 
Під час виконання обмірних робіт на практиці студентів будівельників 

 

 
Приклади  дипломних робіт студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про викладачів, які внесли значний внесок у розбудову 

кафедри промислового і цивільного будівництва ЧНТУ 

 

Павленко Володимир Володимирович 

 

Павленко В. В. – головний архітектор 

Чернігівської області (1986-2011). За вагомий 

особистий внесок у створення Національного 

історико-культурного заповідника «Гетьманська 

столиця» в м. Батурин, плідну наукову роботу, 

благодійницьку діяльність на ниві збереження 

історичної спадщини Українського народу 

присвоєно почесне звання «Народний архітектор 

України» (2009). Народився талановитий 

архітектор 14 травня 1946 р. в смт. Новий Биків 

Бобровицького району Чернігівської області. Після 

закінчення у 1971 р. архітектурного факультету 

Київського інженерно-будівельного інституту за 

направленням розпочав роботу у Чернігівському інституті 

«Діпроцивільпромбуд», звідки був переведений до відділу у справах 

будівництва та архітектури Чернігівського облвиконкому, де послідовно 

обіймав посади архітектора, старшого архітектора, начальника 

планувального бюро. У 1976 р. закінчив курси підвищення кваліфікації при 

Московському архітектурному інституті, після чого з 1976 до 1982 рр. 

працював на посаді заступника головного архітектора Чернігівської області. 

У 1983 р. призначений головним архітектором м. Чернігів. З 1986 р. В.В. 

Павленко обіймав посаду головного архітектора Чернігівської області. 

Професіоналізм митця був високо оцінений Державним комітетом 

цивільного будівництва й архітектури при Держбуді СРСР, тож за 

дорученням комітету та Чернігівського облвиконкому Володимир 

Володимирович за сумісництвом займався організацією проектування і 

забудови нового міста Славутича. За період перебування на вказаних посадах 

В.В. Павленка у Чернігівській області було розроблено майже 720 проектів 

планування сіл і селищ, для всіх міст розроблені генеральні плани 

перспективного розвитку, опрацьовані проекти районних планувань для всіх 

адміністративних районів, опрацьована і затверджена схема планування 

Чернігівської області. Також розроблено техніко-економічні обґрунтування 

для створення чотирьох національних природних парків. У 1984–1986 рр. 

Володимир Володимирович був одним з організаторів всесоюзних конкурсів 

з розробки проектів забудови центральної частини м. Чернігів, а в 1987 р. – 

Всесоюзної наради з питань забудови історичного міста Чернігова, в якій 

брали участь перші керівники Держбуду СРСР і України, Спілки архітекторів 

СРСР і України, провідні фахівці в галузі архітектури колишнього 

Радянського Cоюзу. Результатом роботи наради стало прийняття Кабінетом 

Міністрів України Постанови «Про забудову міста Чернігова до 2000 року». 



В.В. Павленко став одним з ініціаторів організації у 1991 р. проектного 

семінару з реконструкції історичного центру міста Чернігова під егідою 

Міжнародної академії архітектури, який відбувся вперше в Україні. У 

семінарі взяли участь архітектори США, Англії, Німеччини, Франції, 

Нідерландів, Бельгії, ЮАР, В’єтнаму, Болгарії, Сирії і ряду інших країн.  

Крім насиченої організаційної роботи, Володимир Володимирович 

займався і практичною архітектурною діяльністю. Архітектор є одним із 

авторів орнаментальної композиції на пілонах монументу «Дружба» та її 

виконавцем спільно з архітекторами В. Міненко і В. Зотіковим у с. Сеньківка 

Городнянського району Чернігівської області на кордоні трьох братніх країн 

– України, Росії та Білорусі. Також є співавтором проектів планувань сіл, у 

тому числі сіл Журавка Варвинського району, Сухополова Прилуцького 

району, Великий Зліїв Ріпкинського району і багатьох інших. Упродовж 

1975–1982 рр. особисто долучився до проектування й організації забудови і 

благоустрою адміністративних центрів міст Борзни, Городні, Ніжина, 

Носівки, Семенівки, Щорса, Корюківки, смт. Варви, Козельця, Коропа та 

інших. 

Важливими творчими роботами В.В. Павленка стали комплекс 

пам’ятників на честь 1000-ліття міста Новгород-Сіверського і 800-ліття 

«Слова о полку Ігоревім» (скульптор А. Кущ, архітектори М. Барановський, 

В. Павленко, організатор робіт М. Бунак); пам’ятник 900-річчю з’їзду князів, 

споруджений у 1997 р. на Замковій горі в смт Любеч (скульптор Г. Єршов, 

архітектор В. Павленко); пам’ятник І. Мазепі на Валу у Чернігові (скульптор 

Г. Єршов, архітектор В. Павленко) та інші. Володимир Володимирович – 

співавтор проекту православного храму Параскеви-П’ятниці у с. Чайкине 

Новгород-Сіверського району. Разом з І. Ситим і А. Гречило є автором герба 

і прапора Чернігівської області. На посаді головного архітектора 

Чернігівської області В.В. Павленко зробив вагомий внесок у реставрацію 

пам’яток архітектури Чернігівщини. Серед них пам’ятки архітектури 

національного значення Чернігова: Спаський собор (XI ст.), Борисоглібський 

собор (кінець XI ст.), Успенський собор (XI ст.), Катерининська церква 

(1715), Троїцький собор (1679–1695), Іллінська церква (ХІІ-ХVІІ ст.), 

Антонієві печери (1069) комплекс пам’яток архітектури Спасо-

Преображенського монастиря (XVII-ХVIII ст.) м. Новгород-Сіверський, 

Дерев’яна церква святого Георгія (ХVІІ-ХVІІІ ст.) смт Седнів, пам’ятки 

архітектури міст Ніжина, Прилук, Ічні, смт Козелець, Любеч, сіл Сокиринці, 

Качанівки, Бігача та ін.  

  В період розбудови незалежної Української держави спільно з Б. 

Дєдовим, О. Васютою, В. Устіновим та іншими відроджували на 

Борзнянщині садибу великого українського письменника Пантелеймона 

Куліша. В.В. Павленко – автор Комплексної програми збереження пам’яток 

Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» і 

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт. Батурин 

на період з 2003 по 2009 рр., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України. Є науковим керівником авторського колективу інституту 



«УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ», генерального проектувальника з 

реставрації і відродження комплексу пам’яток архітектури Батуринського 

національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». З 

2005 до 2010 рр. обіймав посаду доцента кафедри водопостачання і 

водовідведення за сумісництвом, з 2011 р. – доцент кафедри промислового і 

цивільного будівництва Чернігівського державного інституту економіки і 

управління на постійній основі.  

  За заслуги у розвитку архітектури та містобудування, високий 

професіоналізм В.В. Павленку присвоєно почесне звання «Заслужений 

архітектор України». За архітектуру другої міської лікарні по вулиці 1 Травня 

у м. Чернігів удостоєний Державної премії України в галузі архітектури. За 

великі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю 

нагороджений орденом «За Заслуги» III ступеня. Відзначений Подякою 

Прем’єр-міністра України.  

З 2013 року працює на кафедрі ПЦБ на посаді ст. викладача, доцента.  

 

Котельчук Леонід Серафимович 

 

Котельчук Леонід Серафимович народився 

в 1942 році в с. Суськ Ківерецького району 

Волинської області.  

У 1969 році закінчив Українського 

інституту інженерів водного господарства 

(УІІВГ) за спеціальністю інженер-гідротехнік, 

аспірантуру при данім інституті в 1974р.  

З 1969 року по 1971 рік – викладач 

фахових предметів Володимир-Волинського 

технікуму гідромеліорації і механізації 

сільського господарства, м. Володимир-

Волинський. В 1971 –1972 роках працював 

молодшим науковим співробітником науково-

дослідного сектору УІІВГ, м. Рівне. З 1972 року 

по 1974 рік – аспірант кафедри 

сільськогосподарських меліорацій УІІВГ. В 

1975-1980 роках працював в Чернігівській філії “Укрдіпроводгоспу” (м. 

Чернігів) на посадах керівника проектної групи, головного інженера 

проектів. В 1980-1986 роках – головний інженер ПМК-210 тресту 

“Чернігівводбуд”, м. Чернігів. В 1986-1992 роках – директор Вінницької філії 

“Укрдіпроводгосп”, м. Вінниця. В 1992-1993 роках – директор Вінницького 

проектно-вишукувального орендного підприємства “Вінницяводпроект”. В 

1993-1996 роках – головний інженер держпідприємства “Чернігівводбуд”, м. 

Чернігів. В 1996-1999 роках – перший заступник голови правління, головний 

інженер ВАТ “Чернігівводбуд”, м. Чернігів. З 1999 року – голова правління 

ВАТ “Чернігівводбуд”, м. Чернігів.  



В 1993 році рішення спеціалізованої Вченої ради інституту 

гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук присуджено 

науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 1994 році обраний членом-

кореспондентом Академії будівництва України. 

З 2000 року працював доцентом на кафедрі водопостачання та 

водовідведення ЧДІЕУ, з 2012 року працює на посаді доцента кафедри ПЦБ.  

 

 

Іванова Інна Миколаївна 

 

У 2006 р. захистила у Національному 

авіаційному університеті (м. Київ) дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук «Концептуально-методичні засади 

підвищення екологічної безпеки виробництва 

синтетичних ниток, волокон, плівок» (21.06.01-

Екологічна безпека). Нагороджена Грамотою  

Міністра Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України (наказ від 29.06.2011р. №666) за 

керівництво науково-дослідною роботою 

студентів. Активно займається науково роботою, 

під керівництвом  Інни Миколаївни студенти займають призові місця на 

Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.  

 

 



 
 

 

 

 



Менайлов  

Олексій Миколайович 

Завацький  

Сергій Володимирович 

  
 

 

Булат Василь Володимирович 

Булат Василь Володимирович закінчив з 

відзнакою у 1973 році Московський інститут 

інженерів залізничного транспорту по спеціальності 

«Промислове та цивільне будівництво». В цьому ж 

році був призваний на службу в армію в якості 

лейтенанта-інженера залізничних військ. З серпня 

1975 року по лютий 1983 року працював на посадах 

старшого інженера, керівника групи механізації 

інженерних розрахунків, начальника планово-

виробничого відділу проектно-вишукувального 

інституту «Чернігівагропроект». З березня 1983 

року по вересень 2009 року працював у 

Чернігівському облвиконкомі (у подальшому 

Обласна державна адміністрація) на посадах начальника відділу, заступника 

начальника управління, начальника управління з питань роботи будівельного 

комплексу.  

З 2011 року працював викладачем, з 2013 по 2020 р. – старшим 

викладачем кафедри промислового і цивільного будівництва.  

Викладав предмети: «Економіка будівництва» (включаючи спецкурс), 

«Організація будівництва» (включаючи спецкурс), «Економіка і організація 

водного господарства», «Організація і технологія будівельних робіт», 

«Оцінка нерухомості».  

Обраний 30 листопада 2011 року членом-кореспондентом Академії 

будівництва України (диплом №2350).  

Склав кандидатські іспити: філософія 25.04.2012 р., іноземна мова 

(англійська) – 24.05.2012 р. при ЧДІЕУ.  

Студенти  в Конкурсі бізнес проектів «Бізнес ініціатива» 18.03.13-

30.04.13 р. під керівництвом Булата В. В. нагороджені Дипломами 

(Кравченко О. В., Скепська К. Л. 4 курс, гр. Б-091).  



Самосюк Петро Миколайович 

  
02.03.2011      08.06.2012 
 

 

 

Лисицин Борис Михайлович 

 

 

д.т.н., професор Лисицин Борис 

Михайлович – (народився 25. 09. 1932 р., м. 

Грозний, РФ) – фахівець у галузі 

обчислювальної техніки та будівельної 

механіки. Доктор технічних наук (1971 р.), 

професор (1972 р.). В 1955 р. закінчив 

Київський автомобільно-дорожній інститут, 

де від 1960 й працював: 1966–1970 р.р. – 

завідувачем кафедри будівельної механіки, 

1970–1987 р.р. – завідувачем кафедри 

обчислювальної математики. 1955–1957 р.р. 

– у Київській філії Державного проектного 

інституту «Союздорпроект»; 1987–1989 р.р. – заступник директора з наукової 

роботи інституту «УкрНДІпроектстальконструкція» (м. Київ); 1989–2010 р.р. 

– професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного 

авіаційного університету (м. Київ). З 2009 по 2011 р.р. професор кафедри 

промислового і цивільного будівництва Чернігівського державного інституту 

економіки  і управління.  Наукові дослідження пов’язані з розробкою методів 

розв’язання задач математичної фізики, проблем механіки твердого тіла, 

теорії залізобетонних конструкцій, теорії автоматизації управління. 

 

 



Сташкевич Надія Миколаївна 

 

Сташкевич Надія Миколаївна народилася 28 вересня 1960 р. в 

Чернігові.  

У 1985 році закінчила архітектурний 

факультет Полтавського інженерно-будівельного 

інституту.  

Працювала у проектних інститутах 

Полтави та Чернігова (1985-1989 рр.; 1989-1990 

рр.), у Чернігівському міському Управлінні 

архітектури та містобудування (1990-1995 рр.), 

приватній архітектурній майстерні (2004-2009 

рр.).  

Викладала у Чернігівській обласній школі 

мистецтв при музичному училищі ім. Ревуцького 

(1995-2009 рр.), Чернігівській ЗОШ №17 (2000-

2001), Чернігівській дитячій художній школі 

(2008-2011 рр.). 

На кафедрі ПЦБ працювала з 2012 по 2015 рр.  

 

Заслужений будівельник України Сергеєв Андрій Іванович 

 

        
 

 

 

 

 



Корзаченко Микола Миколайович 

 

               
 

Старший лаборант кафедри Губська Ольга Іванівна 

 

 


