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90 РОКІВ ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Про створення архітектурно-будівельної школи в Одесі мріяли ще в позаминулому 
столітті. Будівельний бум, який отримав свій розвиток в нашому місті в 1820-х роках 
сподвігнув створити в 1837 році за указом князя М. С. Воронцова креслярську школу-
майстерню. Даний навчальний заклад готував креслярів-архітекторів і поклав початок 
розвитку архітектурно-будівельної освіти в Одесі. Школа проіснувала кілька років. 

У 1918 році знову спливла ідея створення в Одесі архітектурно-будівельної школи, і в 
зв'язку з відкриттям Політехнічного інституту було сформовано архітектурно-будівельне 
відділення, що проіснувало кілька років. Пізніше, в 1920 році, на базі Художнього училища 
(Ізоінстітута), були сформовані три майстерні архітектурного факультету, які випускали 
художників-архітекторів. Однак це не вирішувало питання комплексної підготовки фахівців 
в галузі будівництва. 

Нарешті, в 1930 році був створений Інститут інженерів цивільного та комунального 
будівництва (ІІЦКБ). До складу інженерно-будівельного інституту увійшли: архітектурний 
факультет (відділення: архітектурне та планувальне), будівельний факультет (відділення: 
конструкторське і виконання робіт), санітарно-технічний факультет (відділення: 
водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції), факультет міського транспорту 
(відділення доріг і мостів). 

На факультетах інституту працювали такі вчені та викладачі, як Т. К. Суслов, 
Б. Л. Ніколаї, М. М. Заремба-Зарічанський, В. Ф. Іванов, Я. С. Гольденберг, 
О. О. Бершадський, П. О. Виноградов, В. І. Кундерт, В. П. Твьордий, В. Ф. Трепке, 
Ф. А. Троупянський, М. В. Замечек, Й. Д. Зейлігер та інші. Кафедра архітектури була однією 
з профілюючих, в довоєнні роки вона очолювалася професором М. В. Замечеком. 
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Випускники будівельного інституту брали активну участь в будівництві значущих 
об'єктів країни, таких як Дніпрогес, Харківський і Сталінградський тракторні заводи, 
Горьковський автозавод і ін. 

У період Другої світової війни студенти, випускники та викладачі інституту 
самовіддано захищали Батьківщину від німецько-фашистських загарбників, зробивши свій 
внесок в досягнення Перемоги. 

З 1946 р інститут отримує нову назву: Одеський інженерно-будівельний (ОІБІ), в 1951 
році він був перепрофільований і став Одеським гідротехнічних інститутом (ОГТІ). У ці 
роки випуск безпосередньо архітекторів був припинений. 

У 1957 році інституту був повернутий статус інженерно-будівельного (ОІБІ). У ці роки 
багато факультетів і кафедр отримали новий розвиток. Кафедра архітектури відновила свою 
роботу під керівництвом І. І. Коткова, а пізніше – С. М. Курбатова. Архітектурна підготовка 
фахівців проводилася за програмою МАрхИ. 

У 1970 році був створений архітектурний факультет ОІБІ, який очолив М. В. Орлов. У 
70-ті роки на базі ОІБІ була створена науково-дослідна лабораторія експериментального 
проектування житлових і громадських будівель (НДЛЕП) від Держкомітету СРСР з 
будівництва та архітектури, який очолив В. П. Уреньов. Це була єдина лабораторія такого 
типу при вузі в країні. Співробітниками лабораторії були відомі архітектори і викладачі, такі 
як І. М. Безчастнов, В. Г. Топуз, і ін. В основу методики курсового і дипломного 
проектування були покладені результати наукових досліджень НДЛЕП ОІБІ, що 
проводилися за участю студентів. Знайомитися і переймати досвід НДЛЕП постійно 
приїжджали провідні професори, вчені та архітектори-практики з багатьох республік і 
великих міст країни. 

У ці роки в інституті було вже 10 факультетів, на 38 кафедрах працювали 484 викладачі, 
в тому числі 188 доцентів і професорів, кандидатів і докторів наук. Щорічно в інституті 
навчалося понад  10  тисяч  осіб.  У  1970-х рр. Одеський будівельний інститут став одним з 
лідерів країни по забезпеченості навчального процесу технічними засобами. 

Зміна соціально-економічної і політичної ситуації 1990-х рр. і процеси, пов'язані з нею, 
торкнулися і Одеського інженерно-будівельного інституту. Однак професорсько-
викладацький склад гідно пройшов кризові роки. Інститут був прийнятий до Європейської 
асоціації університетів, став членом Міжнародної асоціації вищих навчальних закладів, 
Асоціації будівельних закладів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.1994 року № 244 була створена 
Одеська державна академія будівництва та архітектури на базі Одеського інженерно-
будівельного інституту. У ці роки на базі архітектурного факультету був створений перший в 
Україні Архітектурно-художній інститут, який очолив В. П. Уреньов. 

Сьогодні на базі академії відкриті такі інститути: Інженерно-будівельний інститут, 
Архітектурно-художній інститут, Будівельно-технологічний інститут, Інститут 
гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, Навчально-науковий інститут бізнесу та 
інформаційних технологій. 

Всіх співробітників Одеської державної академії будівництва та архітектури 
вітаємо зі святом, бажаємо творчих успіхів і міцного здоров'я! 
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