Тиждень, присвячений 35-ти річчю
ФАКУЛЬТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Новорічні свята ще далеко. Пізня осінь пропонує нам насолоджуватись низькою
температурою, деревами без листочків і практично відсутністю променів сонечка. І життя
якось йде тихо і розмірено. І ось у до академії увірвалося справжнє свято. Цілий тиждень
веселощів, радощів та позитиву, присвячений святкуванню 35-ти річчя з дати відкриття і
становлення факультету будівництва і водних ресурсів. Тиждень був досить
різноманітний і насичений усілякими заходами.
Святкування тижня ФБВР, а саме 17.11.2011, розпочалося з відкриття виставки
«Студентське життя». Тут були представлені стіннівки з яскравими, оригінальними, а у
деяких випадках навіть веселими і смішними моментами зі студентського життя
майбутніх будівельників. На виставці була відображення ціла історія про групи,
починаючи з самого першого курсу і аж до сьогодні. Фотокартки були переповнені
радістю і сяйвом щирих облич. Дивлячись на ці фотокартки, можна побачити як вчаться,
проводять своє дозвілля студенти ФБВР. Найспритніші з них змогли сфотографуватися з
приладами і механізмами, які являються безпосередньо атрибутами справжнього
будівельника: всілякі цеглини, каски, шпателі і навіть теодоліт з нівеліром, що свідчить
про майстерство фотографування (доки викладач не побачив фотоапарат). Усі стіннівки
були оформлені з великим смаком, не було нічого зайвого і водночас вони несли багато
інформації про наших студентів. Біля стіннівок було постійне скупчення людей, при чому
як студентів так і викладачів, що свідчить про великий інтерес до життя студентів
академії.
Свято продовжилося найінтелектуальнішою грою «Що?Де?Коли?» на рівні
факультету. У грі прийняли участь 12 команд. Цифра каже сама за себе, що ФБВР має
досить багато розумних і продвинутих студентів. Переможцями стали
• I місце посіла команда - «Очаровашки»;
• II місце посіла команда - «Команда А»;
• III місце посіла команда - «Мозгишки».
Переможці після гри поласували смачненьким тортиком і отримали почесне звання
інтелектуалів. Знатоки показали себе як дуже кмітливі і начитані гравці. Гра пройшла у
досить спокійній та дружній атмосфері.
На факультеті будівництва та водних ресурсів вчаться дуже і дуже талановиті,
винахідливі, завзяті і з креативним типом мислення студенти. У цьому можна було
упевнитись, дивлячись на роботи, представлені на експозиції 23.11.2011 року. Тут можна
було побачити курсові проекти з різних дисциплін, такі як благоустрій територій, дизайн
внутрішнього середовища, архітектура та багато інших. Також були представлені роботи
студентів а саме: малюнки, картини, написані фарбами та вишиті хрестиком, прекрасні
листівки, дуже гарні дерева з бісеру. Найталановитішими виявились такі студенти:
Мальцева Катерина, Скабала Світлана, Божко Ксенія, Зінченко Юлія, Галета Тетяна,
Кириченко Дар’я, Машко Наталія, Снегірьова Олена, Мокієнко Катерина, Кірова
Катерина, Гуляєва Аліна. На експозиції можна було пірнути в історію факультету, бо на
стенді було розміщено велику кількість фотокарток з минулого сторіччя, у період коли
ФБВР тільки починав розвиватися. Велику увагу було присвячено світлинам сьогодення
наших студентів, дозвіллю і навчанню. Після перегляду робіт в мене відчуття були
неперевершені, таке враження що побувала, як найменше, у Луврі. Так, саме у Луврі, адже
ці роботи, не кривлячи душею, можна назвати великими витворами мистецтва, які можуть
розміщатися біля робіт Рембрандта, Далі та Ван Гога.
Час плине, і чим ближче наближається п’ятий курс, ти частіше студент задає собі
питання: «А куди мені йти працювати?!» Саме через це 24.11.2011 року відбувся форум
студентського наукового товариства факультету БВР «Будівництво сьогодні. Перспективи
розвитку». Цей захід був проведений в першу чергу для студентів, які ще не визначилися з

подальшим працевлаштуванням. Гостями заходу стали Бухтій Валентин Іванович – заст.
начальника Запорізького обласного водоканалу, Коваленко Ольга – випускниця
факультету будівництва та водних ресурсів. Своєю життєвою історію зі студентами
поділилася також Полікарпова Лілія Вікторівна - заст. декана з навчально-виховної
роботи. На форумі були присутні: проректор з науково-педагогічної роботи – Ніконова
Зоя Андріївна, начальник організаційно-виховного відділу - Марті Ірина Вадимівна,
декан ФБВР – Банах Віктор Аркадійович, заст. декана з навчальної роботи – Терех
Максим Дмитрович та інші викладачі факультету.
Студенти почули багато цікавого, були висвітлені такі питання, як розвиток сфери
будівництва, попит на ринку праці та багато іншого. Після розповідей гостей, студентам
надавався час для того, щоб поставити найбільш хвилюючі питання, через це захід
пройшов у вигляді живої бесіди, з досить комфортною і теплою атмосферою.
Завершився тиждень факультету урочистим відкриттям виставки студентських
робіт «Благословенна архітектура», що відбулося в ауд. 94. З нагоди святкувань
поздоровити викладачів, співробітників і студетів факультету прийшов ректор академії
Пожуєв Володимир Іванович. Були сказані теплі слова всім присутнім, а також вручені
грамоти викладачам та студентам. Організатором виставки став професор кафедри МБГ
Єгоров Ю.П.
Загалом святкування 35-ти річчя факультету відбулося з усією урочистістю і є
надія, що воно запам’ятається на довгі роки.
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