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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! 

Уреньов Валерій Павлович – директор Архітектурно-художнього інституту (АХІ) 
Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА), завідувач кафедри 
Архітектури будівель і споруд, доктор архітектури, професор, заслужений архітектор 
України, член академічної ради міжнародної академії архітектури, академік, володар 
численних нагород, серед яких нагорода «Надбання Одеси», почесний знак «Трудова слава», 
орден «Маразлі» та ін. 

Творчий, науковий і життєвий шлях Валерія Павловича надзвичайно плідний. У 1963 р. 
він закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут, а в 1967 р. – аспірантуру Київського 
інженерно-будівельного інституту на кафедрі Архітектурного проектування. У 1968 р. 
захистив кандидатську, а в 1997 р. – докторську дисертації. З ініціативи Валерія Павловича 
на базі Одеського інженерно-будівельного інституту були створені науково-дослідні 
лабораторії союзного і республіканського значення. Професор є автором понад 150 наукових 
праць в області типології цивільних будівель, серед них – 9 монографій і навчальних 
посібників. 

Валерій Павлович – член спеціалізованої вченого ради по захисту дисертацій при 
Київському національному університеті будівництва і архітектури, член вченого ради 
Одеської державної академії будівництва та архітектури, а також експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України. Крім того, 
є главою вченого ради Архітектурно-художнього інституту. 

Валерій Павлович - вчитель багатьох поколінь архітекторів і містобудівників, серед 
яких чимало відомих, відбувшихся фахівців. Під його керівництвом йде безперервна 
підготовка молодих вчених і педагогів, захищені сім дисертацій на здобуття наукового 
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ступеня кандидата архітектури. Учні професора працюють не тільки в Україні, але і за 
кордоном. 

Валерій Павлович бере активну участь в роботі і підтримці різних міжнародних 
конференцій, конкурсів, воркшопів та виставок. Його зусиллями створюється слава Одеської 
архітектурної школи, що не раз підтверджували результати конкурсів, оглядів і виставок. 

Бути вченим – це значить бути вдумливою людиною, володіти неймовірним запасом 
знань, ерудиції, терпіння, умінням аналізувати і зіставляти. Бути керівником цілого 
інститута - це значить не належати собі, адже подібна діяльність вимагає колосальних витрат 
часу і сил! 

Будучи людиною творчою і закоханим в архітектуру, Валерій Павлович є власником 
великої бібліотеки, в якій за багато років їм зібрані унікальні книги, журнали, монографії в 
галузі архітектури. 

Активна громадська позиція, турбота про збереження архітектурної спадщини рідного 
міста, ентузіазм, інтерес до життя у всіх її проявах, вміння досягати поставленої мети, 
вірність справі, а також почуття гумору істинного одесита – гідні поваги і є гарантом успіху. 

Редакційна колегія Архітектурно-художнього інституту і колектив кафедри 
Архітектури будівель і споруд щиро вітають Валерія Павловича з ювілеєм, бажають йому і 
далі бути прикладом любові до життя, оптимізму, відданості архітектурі, плідного творчого 
життя та вдячних учнів!  




