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Цей заклад є однією з найвідоміших шкіл будівельного навчання,
храм освіти, науки і культури, що був заснований у 1930 році.

КНУБА завжди достойно виконував своє головне завдання:
формувати національну будівельну еліту, тому й не дивно, що значний
відсоток наших випускників обіймає високі керівні посади державного і
громадсько-політичного апарату. 

Впродовж 78 років свого існування КНУБА підготував близько
сімдесяти тисяч фахівців, у тому числі близько двох тисяч фахівців для
75 країн світу.

Із стін університету вийшли 2 Герої Радянського Союзу, 4 Герої
України, понад 70 лауреатів Державних премій, заслужені діячі науки,
лауреати премії ім. Т. Шевченка.

Сьогодні в КНУБА працює понад 700 викладачів, серед яких 15%
докторів наук, професорів і 60% кандидатів наук, доцентів.  Серед них
дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук
України, члени-кореспонденти Академії Педагогічних наук України,
понад 60 дійсних членів і понад 10 членів-кореспондентів галузевих
академій, в тому числі іноземних, заслужені діячі науки і техніки,
народні архітектори України, заслужені працівники вищої школи
України, заслужені архітектори України, лауреати Державної премії
СРСР, України та Ради Міністрів СРСР. 

Минулого, 2007 навчального року випущено понад 2700
випускників: магістрів (259), спеціалістів (1097), бакалаврів (1352).
Видано 9 підручників, близько 50 посібників, близько 15 монографій.
На рахунку вчених КНУБА 48 патентів на винаходи.

Історія становлення Київського національного університету
будівництва і архітектури навдивовижу багата на видатні події та славніДиплом лауреата Державної премії в галузі науки і техніки 2008 року Президент

України В.А.Ющенко вручає д.т.н., професору КНУБА А.Я.Барашикову

Науковці КНУБА – лауреати Державної премії 
у галузі науки і техніки України (2003)
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імена: в університеті змінювались статути, він переживав евакуації,
перейменовувався. Гортаючи її сторінки, не можна не сказати про
людей, які очолювали його від самих витоків заснування та тих, які
піднімали університет після Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. –
його ректорів. Серед них: Ф. І. Фурсов (1944 – 1948), М. Д. Плехов 
(1948 – 1955), О. Л. Калішук (1955 – 1961), Ю. О. Вєтров (1961 – 1983),
в. о. ректора Є. О. Литвиненко (1983 – 1984), А. М. Тугай (з 1984 року і
дотепер). 

Не боятися труднощів, шукати, здобувати, не плисти по мілині… Ці
слова якнайкраще характеризують непересічну особистість
колишнього ректора КІБІ (1961 – 1983), завідувача кафедри
будівельних машин, доктора технічних наук, професора, заслуженого
діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України
(1981), члена-кореспондента АН України (1979), учасника Великої
Вітчизняної війни Юрія Олександровича Вєтрова. Він пройшов
життєвий шлях великого вченого, став першим завідувачем кафедри
будівельних машин. У нашому університеті розкрився талант
професора Ю. О. Вєтрова, який став засновником наукової школи по
дослідженню й інтенсифікації робочих процесів землерийних машин,
підготував 18 кандидатів наук та видав понад 150 наукових праць,
серед яких 10 підручників та монографій. 

Ю. О. Вєтров зробив значний внесок у розвиток та розбудову
нашого вузу. Під його керівництвом та при безпосередній участі був
побудований комплекс навчальних корпусів і студентських гуртожитків.
Територія КІБІ на той час являла собою суцільний будівельний
майданчик. Будівництво велося Головкиївміськбудом, активно
допомагали бригади студентів, роботу яких координували викладачі
різних кафедр.

Розвивалась та зміцнювалась  матеріально-технічна база інституту,
організовувались нові факультети, помітно збільшилась кількість
студентів. Колектив викладачів поповнився вченими вищої

кваліфікації, які наблизили навчальний процес до вимог практики,
вдало поєднуючи роботу в галузі підготовки інженерів і архітекторів із
розвитком будівельної науки. В інституті склалися широковідомі
наукові школи за різними напрямами будівельних наук і архітектури. 

У КНУБА формувалися покоління фахівців будівельної справи,
творчих інтелігентних людей, науковців, які доклали значних зусиль до
розбудови освіти, науки, суспільно-політичної думки. Не можна не
згадати й тих, чиє наставництво та мудре слово допомогли їм стати
інженерами-будівельниками, науковими працівниками, викладачами.
Серед них професори: Ф. П. Белянкін, М. С. Будніков, Д. В. Вайнберг,
М. Д. Жудін, М. В. Корноухов, Б. М. Лобаєв, Ю. Д. Соколов, С. М.
Колотов, В. М. Ярін та багато інших. Їх імена стали гордістю будівельної
науки. Так, Микола Дмитрович Жудін брав участь у проектуванні моста
ім. Є. О. Патона через Дніпро, плавального басейну Київського
військового округу, Палацу спорту в Києві; професор М. С. Будніков
розробив теорію поточного будівництва, що була реалізована не лише
в Україні, а й в СРСР та за рубежем; професор Ю. Д. Соколов
розробив теорію фільтрації ґрунтових вод.

«Человек создан на Земле творить добро людям», – це слова з
останнього листа Давида Веніаміновича Вайнберга, – людини
величезного наукового таланту та глибокого патріотизму, видатного
вченого й педагога у галузі теорії споруд, доктора технічних наук,
професора, освітянина дивовижної наукової інтуїції. 

Віктор Васильович Чепелик…Талановита й обдарована особистість.
Професор кафедри основ архітектури і архітектурного планування
КНУБА,  один із найвидатніших вчених архітектурного факультету,
який протягом сорока років працював в університеті. Автор 185
наукових праць із загальної історії української та всесвітньоїБільшість випускників КНУБА  посідає високі посади в державному і

громадсько-політичному середовищі України

Тут навчають фахівців будівельної справи (2008)



архітектури, українського народного зодчества… Писати про нього
можна дуже багато, та справжній людський геній не вимагає
офіційного визнання і винагород, він з’являється на вершині пошани і
любові своїх учнів, колег, послідовників. 

Абсолютна більшість викладачів, у тому числі й нинішній ректор –
професор А. М. Тугай, який очолює КНУБА з 1984 року, є вихованцями
цього навчального закладу, що забезпечує збереження і розвиток
добрих традицій, закладених його фундаторами.

Вже понад 24 роки Анатолій Михайлович відповідає за
багатотисячний колектив КНУБА, його випускників. Тому внесок у
розвиток вищої будівельної освіти України такого керівника важко
переоцінити. Його вплив вченого, педагога на розвиток системи вищої
освіти в Київському регіоні є багатогранним, багатовекторним. Тому
ім’я науковця і вийшло за межі України і набуло світового визнання.

Щоденне життя ректора Тугая багате і насичене справами і подіями.
Він уособлює цілу наукову, організаційну й педагогічну епоху в
Київському національному університеті будівництва і архітектури.
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Працює в КНУБА майже 40 років, інтегруючи у собі дуже багато
позитивних якостей: сучасний досвідчений педагог, якого люблять
студенти, прогресивно мисляча людина, інтелектуал. Колективу
імпонує в ньому відчуття сучасності, науковий, системний підхід до
розв'язання проблем, патріотизм, почуття гумору. У нього дуже
широкий науковий світогляд, прекрасні ораторські здібності – доступно
та цікаво доносить до будь-якої аудиторії наукове, економічне або
фінансове обґрунтування найрізноманітніших тверджень.

А. М. Тугай у стінах КНУБА завжди був лідером. І тоді, коли за
радянських часів секретареві парткому треба було вирішувати складні
і відповідальні для вищого навчального закладу ситуації, і тоді, коли,
ставши ректором університету, потрібно було займатися розв'язанням
проблем Вузу, відомого в усьому світі. 

Визнанням внеску ректора А. М. Тугая у вітчизняну освіту служать,
зокрема, багато почесних звань, суспільні посади, урядові нагороди:
академік Міжнародної академії наук вищої школи, член-кореспондент
АПН України, віце-президент Академії будівництва України, почесний
професор-дослідник Інституту водних проблем Нью-Йоркського
університету, голова Ради ректорів Київського вузівського центру.
Професор Тугай – заслужений працівник народної освіти УРСР,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, лауреат нагороди
Святого Володимира Академії наук вищої школи України, лауреат
премії Української академії наук, премії ім. академіка М. С. Буднікова,
лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень «Лідер
України» та ін.

З-під пера ректора, академіка Академії інженерних наук України А.
М. Тугая  вийшло понад 200 наукових праць, 17 підручників і посібників,
5 довідників, 7 монографій, підготував чотирьох кандидатів наук. За
сумлінну та плідну працю, спрямовану на розвиток національної і вищої
освіти й науки в галузі будівництва і архітектури, та підготовку
висококваліфікованих кадрів академік Анатолій Михайлович Тугай був
нагороджений орденом «Знак Пошани», «Дружби народів», «За

Студенти на будівництві чергового корпусу КІБІ (1976)

Ректорат КНУБА опановує комп’ютер (1990)



47

н а у к о в і  т а  н а в ч а л ь н і  з а к л а д и  б у д і в н и ц т в а  т а  а р х і т е к т у р и

Київський національний університет будівництва і архітектури

заслуги» III та ІІ ступеня, «За розбудову України» ім. М. Грушевського,
знаком «Відмінник освіти України», медалями, відзнаками Міністерства
надзвичайних ситуацій та багатьма іншими. 

Перший заступник голови Київського товариства «Знання», ректор
КНУБА і сьогодні спрямовує роботу свого колективу на формування
нової генерації висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійної
творчої роботи.

Ті, хто здобував знання у КНУБА, є не лише висококваліфікованими
спеціалістами, а й інтелігентними, культурними людьми з гарним
смаком, патріотами України. У цьому студентам і викладачам завжди
допомагали друкований орган університету – газета, центр культури і
дозвілля закладу.

Якщо заглибитись в історію, то стане відомо, що багатотиражка в
закладі видається з часу заснування університету. Спочатку газета
мала назву «Пролетарські кадри», «За будівельні кадри», а нині –
«Архітектура і Будівництво». Від неї «кнубівці» дізнаються про
найбільш значні події, що відбуваються в навчальному закладі.
Дописувачами газети є як викладачі, так і студенти. Очолює її багато
років редактор І. І. Геращенкова. Газета у вищому навчальному закладі
є важливим інформаційним і виховним фактором, роль якого важко
переоцінити.

Упродовж 46 років у КНУБА плідно працює оперна студія.
Засновником її була концертмейстер Київського оперного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Н. І. Скоробагатько, яка пропрацювала тут багато
років. Завдяки їй проявився оперний талант викладачів та студентів
університету: заслуженого діяча науки, професора В. Є. Михайленка,
який є солістом студії понад 40 років, І. Христенка, що став
професійним артистом оперети. Нині оперну студію очолює доцент
консерваторії В. І. Марунич. Під його керівництвом лунають класичні
музичні твори, українські народні та російські народні пісні, романси у
виконанні доцента університету П. П. Чеверди, талановитих співаків А.
О. Вишневецької, О. В. Чорнощокова, соліста органного залу Києва,
професора університету Л. Г. Бачинської.  

Отже, окрім добрих знань, КНУБА передає вихованцям дух
творчості, що торує їм шлях. Випускники Вузу, отримавши в стінах
своєї альма-матері величезний фаховий, творчий і громадянський
потенціал, завжди пишаються роками навчання в Київському
будівельному.

«Інститут будуємо власними руками» (1963)


