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ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА АНДРІЙОВИЧА БАЖЕНОВА 

 

 

Пішов з життя видатний 

вчений-механік Віктор 

Андрійович Баженов. 

Віктора Андрійовича усі знали 

і любили як вченого і педагога, 

багаторічного завідувача кафедри, 

директора науково-дослідного 

інституту, першого проректора і, 

найголовніше, як світлу і добру 

людину. 

Віктор Андрійович Баженов 

народився 12 липня 1941 р. в 

м. Городня, Чернігівської обл. У 

1963 р. закінчив будівельний 

факультет Київського інженерно-

будівельного інституту. 

Працював старшим науковим 

співробітником Київського політехнічного інституту (1963–75 рр.), 

начальником управління Міністерства вищої освіти УРСР (1975–86 рр.); 

у Київському національному університеті будівництва і архітектури: 

проректором з наукової роботи (1986-88 рр.), першим проректором (1988-

2013 рр.), завідувачем кафедри будівельної механіки (від 1989 р.) та 

директором Науково-дослідного інституту будівельної механіки 

Київського національного університету будівництва і архітектури від 

1992 р.  
У 1969 р. захистив кандидатську, у 1984 р. докторську дисертацію. У 

1987 р. присвоєно вчене звання професора. У 1999 р. був обраний 

членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, Академік 

Національної академії педагогічних наук України з 2010 р. Заслужений 

діяч науки і техніки України (1992 р.), двічі Лауреат Державних премій 

України у галузі науки і техніки (1991, 2003), Лауреат Державної премії 

України у галузі освіти (2013). Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ 

ст. (2000), «За заслуги» ІІ ст. (2006), «За заслуги» І ст. (2011), медалями 

«За трудовую доблесть» (1981) та «В память 1500-летия Киева» (1982), 

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2001), знаком 

Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006), 

медалями Національної академії педагогічних наук України «Ушинський 

К.Д.» (2006), «Григорій Сковорода» (2011), «Володимир Мономах» 

(2016). Член низки галузевих академій: Академії будівництва України, 

Академії інженерних наук України, Академії технологічних наук 

України, Міжнародної академії наук вищої школи. 
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Створив наукову школу з теорії і методів математичного 

моделювання, сучасних чисельних методів розв’язання задач будівельної 

механіки. Автор близько 630 наукових праць, у тому числі 43 

монографій, 31 підручника. Під його науковим керівництвом захищено 

13 докторських та 27 кандидатських дисертацій. 
Віктор Андрійович проводив велику науково-організаційну роботу: 

багато років був головою експертної ради з архітектури, будівництва і 

геодезії ВАК України та МОН України, очолював спеціалізовану Вчену 

раду з захисту дисертацій у КНУБА, був головою секції «Будівництво та 

будівельні матеріали» Комітету з державних премій України в галузі 

науки і техніки, головував у секції «Механіка» наукової Ради 

Міністерства освіти України, був головним редактором науково-

технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд». 

Віктор Андрійович був обов'язковою, чуйною та відповідальною 

людиною. На кафедрі будівельної механіки та в НДІ будівельної 

механіки КНУБА немає жодного співробітника, якому він не допоміг 

порадою або відмовив у зверненні. Віктор Андрійович завжди слідкував 

за науковим зростанням співробітників, надихав і всіляко допомагав у 

цьому плані: проводив бесіди, давав наукові поради, спрямовував роботу 

в правильному руслі. Віктор Андрійович був дуже організованим, завжди 

усе планував заздалегідь. Так і на цей час, тільки почався новий рік, а 

Віктор Андрійович вже розробляє план науково-педагогічних заходів у 

ввірених йому підрозділах: які будуть написані та видані монографії, 

підручники, статті; які будуть підготовлені нові курси лекцій; у яких 

напрямках спрямується наукова робота і який очікується результат. 

Причому так було завжди. Майже кожен місяць він редагував і 

доповнював ці «заходи». 

Незважаючи на велику зайнятість, він завжди був в тренді сучасного 

життя України і нових викликів. Мав колосальну ерудицію та пам'ять, 

був чудовим оповідачем. Часто на зібраннях розповідав цікаві повчальні 

історії зі свого життя. З останньої зустрічі колективу підрозділу не 

пройшло і місяця. Але сталося те, що сталося ... 

Багато з його учнів розлетілося по світу і це означає, що пам'ять про 

Віктора Андрійовича буде жити по всій землі. 

Ми, його учні та колеги, завжди будемо пам’ятати, любити та 

шанувати нашого незамінного керівника Віктора Андрійовича. У нашій 

пам’яті Віктор Андрійович назавжди залишиться щирим надійним 

другом, доброзичливим порадником, професіоналом своєї справи. 

 

Ректорат,  
колективи кафедри будівельної механіки і  
Науково-дослідного інституту будівельної механіки  
Київського національного університету будівництва і архітектури 

 


