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Газета колективу Харківського навчально-науково-
виробничого комплексу з автомобільно-дорожньої освіти

Вітаємо з новим навчальним роком!

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ, 
ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, БАТЬКИ!

Перший день вересня завжди знаме-
нує початок дійсно чогось нового й незві-
даного. Для дітей – це початок шкільно-
го життя, для юнаків і дівчат – перехід до 
нового самостійного етапу – здобуття 
майбутньої професії. 

Щиросердно вітаю Вас, шановні пер-
шокурсники, з початком нового – дуже від-
повідального й цікавого періоду у Вашому 
житті, адже сьогодні Ви стали частиною 
великої університетської родини, яка но-
сить ім’я ХНАДУ. Від сьогодні розпочина-
ється Ваш стрімкий шлях підкорення но-
вих горизонтів, пізнання незвіданих 
височин і відкриття надможливостей для 
майбутніх звершень. Щодня зусиллями 
професорсько-викладацького складу перед 
Вами будуть відкриватися таємниці науки і 
техніки. 

Обравши наш університет для здобуття 
професійних знань, сподіваюся, що усі Ви 
поринете у вражаючий і різнобічний світ 
технічної освіти, адже сьогодення вимагає 
збільшення кваліфікованих фахівців саме у 
промислово-виробничих галузях нашої 
держави. 

У цей урочистий день хвилювання охо-
плює не тільки Вас, любі першокурсники, 
адже Ви щойно переступили поріг одного з 
найвідоміших технічних вишів нашої дер-
жави, котрий стане Вашою домівкою на 
найближчі чотири – п’ять років, а й для на-
ших викладачів, які залюбки передадуть 
Вам свої знання і досвід. 

Майже 90 років поспіль Харківський 
національний автомобільно-дорожній уні-
верситет здійснює професійну підготовку 
спеціалістів для найголовніших галузей 
промисловості не лише України, але й за-
рубіжжя. Адже транспорт, дороги і розроб-
ка нових шляхів сполучення, котрі мають  
бути економічно обґрунтовані, дають мож-
ливість для розвитку й удосконалення різ-
них сфер діяльності.  

Шановні юнаки і дівчата, щиросердно 
бажаю Вам цілеспрямованості в підкоренні 
наукових височин і наснаги в здобутті над-
сучасних знань. Сподіваюся, що жодні труд-
нощі не стануть перепоною під час Вашого 
навчання в ХНАДУ. Ви – майбутнє нашої 
держави, тому саме Ваша наполегливість і 
натхненна праця є запорукою її процвітання. 

З нагоди Дня знань мої найщиріші ві-
тання викладачам, батькам і співробітни-
кам. Ви докладаєте титанічних зусиль для 
становлення нашого майбутнього поколін-
ня. Тож зичу Вам завзяття для нових звер-
шень, творчих здобутків і міцного здоров’я, 
сімейного добробуту й мирного неба! 

А.М. Туренко,
ректор ХНАДУ,

професор
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Історія нашої країни веде свій відлік від 
створення Київської держави в IX столітті. 
Після занепаду Київської держави і розпаду 
на дрібні князівства у XVII столітті утворю-
ється Козацько-Гетьманська держава, котра 
проіснувала до кінця XVIII століття. Так іс-
торично склалося, що до XX століття включ-
но незалежної української держави як такої 
не існувало.

Лише 24 серпня 1991 року Верховна Рада 
Української РСР проголосила Україну незалеж-
ною, демократичною державою і винесла «Акт 
проголошення незалежності України» на під-
твердження всеукраїнським референдумом 
1 грудня 1991 року.

Незважаючи на порушення територіальної ці-
лісності російським агресором на початку 2014 ро- 
ку, ядерний шантаж, окупацію Кримського пів-
острова, терор і подальшу війну, розв’язану 
Росією у Донецькій та Луганській областях, 
Україна залишилася вірною демократичним цін-
ностям, підтвердила свій без’ядерний статус, від 
котрого відмовилася в обмін на гарантії збере-
ження територіальної цілісності і суверенітету за 
Будапештським меморандумом.

Цьогоріч згідно з Указом Президента України 
Петра Порошенка «Про відзначення 27-ї річниці 
незалежності України», а також з нагоди 100-річ-
чя відродження української державності, засвід-
чення значення Української революції 1917 – 
1921 рр. двадцять четвертого серпня в Україні 
було проведено низку урочистих заходів.

З нагоди Дня незалежності України україн-
ський Уряд усіляко сприяв реалізації численних 
ініціатив громадськості, спрямованих на зміц-
нення національної єдності, консолідацію сус-
пільства у справі розбудови держави, розвиток 
міжрегіональних зв’язків, поширення інформації 
і знань про Україну, а також утвердження її по-
зитивного іміджу у світі.

У День незалежності України на Хрещатику і 
на майдані Незалежності відбувся парад військ, 
проведено урочисті тематичні і наукові, інформа-
ційно-освітні та патріотично-виховні заходи як в 
Україні, так і за її межами, а також молебні за 
Україну.

Напередодні Дня незалежності України у 
День Державного Прапора двадцять третього 
серпня у Києві та в усіх населених пунктах, а та-
кож у закордонних дипломатичних установах 
України проведена офіційна церемонія урочис-
того підняття Державного Прапора України. У 
цей день відбулися також інші заходи, спрямова-
ні на виховання поваги до державних символів 
України.

Сьогодні зусилля українського народу і 
світової спільноти спрямовані на відновлення 
територіальної цілісності й суверенітету дер-
жави Україна. Незважаючи на агресію, в кра-
їні проводяться відповідні реформи, метою 
котрих є забезпечення загальнолюдських прав  
і свобод, економічного добробуту і подальшої 
інтеграції в міжнародні процеси. 

 Наш кор.

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАIНИ
..

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА!

Моя країна – Україна! 
Вона, мов мати чи сестра,
Не дам їй впасти на коліна,
Вона ж бо в мене геть одна!

Моя ж бо кров – Дніпро-ріка:
Всі острови в нім, всі пороги
І його течія стрімка – 
До рідних це країв дорога!

А міць моя – Карпати сиві,
Чугайстри й мавки 
 де живуть.
Ці гори понад все красиві, 
Там ваші мрії оживуть!

Моя краса – то вишиванка:
Червоні й чорні кольори.
Я одягну її ізранку.
Узори нашої землі.

Моя країна – Україна! 
Вона, мов мати чи сестра,
Не дам їй впасти на коліна,
Вона ж бо в мене геть одна!

Ірина Бесераб
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ПОДІЯ РОКУ

Наприкінці минулого навчального 
року в яскраво прикрашеній актовій 
залі відбулося традиційне вручення ди-
пломів з відзнакою кращим студентам-
бакалаврам нашого університету, що 
стало для них справжнім святом тріум-
фу, здобутків і звершень.

Цьогоріч це свято стало визначною по-
дією не лише в житті студентів, їхніх бать-
ків і викладачів, але й для усієї універ-
ситетської спільноти, адже вперше на 
урочистості з нагоди випуску бакалаврів до 
ХНАДУ завітала очільник Харківщини 
Ю.О. Світлична, яку всі присутні у залі ві-
тали гучними оваціями.

Ведучі свята розповіли про наш універ-
ситет – кузню з підготовки кадрів для про-
відних галузей нашої країни – автомобіль-
ної і дорожньо-будівельної, що нині пе- 
ребувають під опікою держави.

Розпочалося свято з пісні «Мій універ-
ситет», котру динамічно виконали артисти 
студентського клубу, а для урочистого від-
криття церемонії вручення дипломів ведучі 
запросили на сцену нашого ректора, почес-
ного громадянина м. Харкова, професора 
А.М. Туренка.

 Анатолій Миколайович привітав цьо-
горічних бакалаврів-відмінників, розпо-
вівши про їхні численні нагороди в олімпі-
адах і конкурсах різного рівня, і чемно 
запросив на сцену голову Харківської об-
ласної державної адміністрації Ю.О. Світ-
личну.

Юлія Олександрівна палко привітала 
всіх присутніх зі святом і  щиросердно по-
бажала його винуватцям нових звершень у 
професійному житті, адже для молодих та 
амбітних юнаків і дівчат широко відкрита 
дорога у щасливе майбутнє.

Юлія Олександрівна вручила Почесні 
грамоти облдержадміністрації та Подяки го-
лови Харківської обласної державної адміні-
страції найкращим представникам усіх фа-
культетів за їхні досягнення у навчанні та 
науковій роботі. Заслужені почесні грамоти і 
подяки від губернатора Харківщини отрима-
ли Олександр Торопчик (АФ), Альона Гон-
чарова (ДБФ), Єлизавета Аль-Дара (МФ), 
Вікторія Лошакова і Єлизавета Гордієнко 
(ФУБ) та Анастасія Литвиненко (ФТС).

На запрошення Анатолія Миколайовича 
Юлія Олександрівна вручила також дипло-
ми з відзнакою бакалаврам автомобільного 
факультету.

Випускник ХНАДУ, відмінник навчан-
ня і магістр, а нині начальник Служби ав-
томобільних доріг у Харківській області 
Є.М. Зражевець вручив дипломи з відзна-
кою бакалаврам дорожньо-будівельного і 
механічного факультетів.

Євген Маркович побажав відмінникам 
навчання великих успіхів на професійній 
ниві та запросив їх на роботу до очолюва-
ного ним відомства.

Червоні дипломи бакалавра випускни-
кам факультетів управління та бізнесу і 
транспортних систем урочисто вручив про-
ректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи С.Я. Ходирєв. Сергій Якович, віта-
ючи бакалаврів зі знаковою подією в їхньо-
му житті, зазначив, що нині для активного 
студента нічого неможливого немає, якщо є 
чітка мета й означена ціль. 

Кількість студентів з інших держав 
свідчить про те, що харківські ЗВО знахо-
дяться на найвищому рівні в освітній сфері 
України. Таким є і наш університет. Саме 
про це під час цьогорічних урочистостей 
розповів проректор з науково-педагогічної 
роботи і міжнародних зв’язків Г.І. Тох- 
тар. Вітаючи найкращих іноземних студен-
тів з успішним закінченням бакалаврату 
ХНАДУ, Георгій Іванович палко побажав 
їм не зупинятися на досягнутому і впевне-
но підкорювати професійні височини у сво-
їх країнах. 

Поважних гостей, відмінників навчан-
ня і численних присутніх у залі концертни-
ми номерами привітали артисти студент-
ського клубу. Золотий голос ХНАДУ Ігор 
Штанько виконав пісні «Благодарю тебя» і 
«О, море, море», Юлія Лиска та Ірина 
Сівцова заспівали пісню «Помолимся за ро-
дителей», Ольга Гаврилова виконала пісню 
«Місто моє», а танцювальний колектив 
брейк-дансу «Фанкі-Манкі» (кер. Ігор Сє-
рков) виконав дивовижно веселий і запаль-
ний танець «Веселі бабки» та сучасний та-
нець «Візитка».

Вінцем свята стала символічна пісня 
«Улица Петровского» у виконанні самоді-
яльних артистів студклубу, що є улюбле-
ною для багатьох випускників нашої alma 
mater.

Побажаємо ж доброї дороги на життє-
вій ниві усім випускникам-бакалаврам 
2018 року!

Л.І. Климець,
директор студклубу

СВЯТО 
ЗДОБУТКІВ 

І ЗВЕРШЕНЬ
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ЗАПРОШУЄМО У ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ СТУДЕНТСТВА
Вже позаду хвилюючий період вступних іспитів, стресів і 

переживань. Школа, вчителі, підготовка до ЗНО залишилися 
лише у спогадах. Від сьогодні ви – першокурсники! А це озна-
чає, що автомобільний факультет нашого університету відкри-
ває для вас двері у зовсім нове, цікаве і незабутнє студентське 
життя. 

Я – студентка четвертого курсу, хочу розповісти вам про наш 
автомобільний факультет, що був заснований у 1930 році одночас-
но з нашим університетом (на той момент інститутом). На факуль-
теті здійснюється підготовка студентів за такими спеціальностями, 
як «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування», 
«Енергетичне машинобудування», «Електроніка, електротехніка 
та електромеханіка», «Прикладна механіка» та «Професійна осві-
та». Кожен з вас вже обрав свій шлях, упродовж якого, я впевнена, 
ви отримаєте бажані знання й необхідні навички.

Декан автомобільного факультету О.В. Сараєв – фахівець своєї 
справи, який надихає увесь колектив на професійні здобутки і 
звершення.

Помічники декана С.І. Поваляєв і В.В. Безрідний – справжні 
майстри навчального та виховного процесів. Ми цінуємо їхню до-
броту і чуйність до нас, допомогу у вирішенні складних питань, 
адже вчасна підтримка додає впевненості у своїх силах і змушує 
рухатися вперед.

Навчання на автомобільному факультеті не обмежується лекці-
ями, вивченням теоретичних основ фаху і сесіями наприкінці се-
местру. Багато цікавого ми дізнаємося під час практичних занять, 
що проходять в наших лабораторіях. На базі кафедри технічної 
експлуатації та сервісу автомобілів діють випробувально-аналі-
тична лабораторія з дослідження палива та експлуатаційних мате-
ріалів, випробувально-діагностична лабораторія та лабораторія 
експертизи транспорту. У 2013 році було створено Академію 
BOSСH, що стала новим етапом розвитку Харкова як науково-тех-
нічної столиці України. 

Привід пишатися автомобільним факультетом дає і лаборато-
рія швидкісних автомобілів, створена в 50-ті роки минулого сто-
ліття. За багаторічну історію в ЛША силами студентів і конструк-
торів було створено 34 рекордно-гоночні автомобілі. Інженери і 
пілоти ЛША недарма обрали девіз «Там, де ми – там перемога!». 
На автомобілях ЛША встановлено 42 рекорди швидкості, 16 з яких 
на час заїздів перевищили світові досягнення. Останню розробку 
ЛША – гоночний автомобіль ХАДІ-34  – у 2010 році занесено до 
Книги рекордів України як найенергоефективніший екомобіль.

Окрім наукової діяльності, на факультеті підтримується і ціну-
ється активна участь студентів у житті університету. Щороку ми 
беремо участь у культурно-мистецьких, розважальних і спортив-
них заходах. Окремі конкурси і змагання організовуються саме для 
вас, першокурсники. До речі, у минулому році перемогу у конкур-
сах «Міс та Містер ХНАДУ» здобули студенти саме нашого фа-
культету.

Для того щоб ваше студентське життя було більш насиченим і 
різноманітним факультет разом із кафедрами організовують екс-
курсії на сучасні підприємства автомобільного профілю: «Авто 
ЗАЗ ДЕО», виробниче об’єднання «Завод ім. Малишева», Тойота 
Центр Харків «Автоарт» та ін.

Сподіваюся, що ви, наші юні колеги, будете гордо носити зван-
ня студента ХНАДУ та гідно відстоювати честь університету на 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкур-
сах і змаганнях.

Повірте, наступні п’ять років стануть для вас дійсно неповтор-
ними. Нехай вони будуть найцікавішими, незабутніми й захоплю-
ючими. Бажаю, щоб кожен з вас знайшов дійсно відданих друзів, 
щоб група стала для вас справжньою веселою і дружною родиною.

Шановні першокурсники, увесь студентський загал авто-
мобільного факультету щиро вітає вас з початком по-
справжньому нового навчального року. Бажаємо вам, майбутні 
автомобілісти, щоб на вашому студентському шляху завжди 
було лише зелене світло!

Валерія Чужикова,
студкор АФ

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!
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ВІТАЄМО  
НА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Навчання є невід’ємною складовою 

життя кожного з нас. Спочатку ми здобу-
ваємо перші навички письма і читання, 
щоб потім розвинути їх у школі. Закін-
чивши школу, перед нами постає одне з най- 
важливіших питань: «З чим пов’язати 
своє майбутнє? Яку професію обрати?»

З цими та іншими життєвими питання-
ми стикався кожен першокурсник. І, безпе-
речно, є ті, для кого відповіддю став дорож-
ньо-будівельний факультет Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету.

Майже 90 років в університеті здійсню-
ється підготовка провідних кваліфікованих 
фахівців дорожньої галузі. Тисячі випус-
кників знайшли тут своє покликання завдя-
ки професіоналізму викладачів, які усі 
ці роки дають якісні знання, що відкрива-
ють нові горизонти перед кожним поколін-
ням студентів.

Нині потужний професорсько-викла-
дацький колектив дорожньо-будівельного 
факультету здійснює підготовку фахівців 
за трьома спеціальностями: «Будівництво 
і цивільна інженерія», «Геодезія і землеу-
стрій» та «Екологія». Майбутні дорожники 
здобувають фахові знання на п’яти випуско-
вих кафедрах: будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг ім. О.К. Біруля; техно-
логії дорожньо-будівельних матеріалів і хі-
мії ім. М.І. Волкова; мостів, конструкцій 
та будівельної механіки; проектування до-
ріг, геодезії і землеустрою та екології.

Майбутнім спеціалістам-дорожникам 
залюбки передають знання і досвід викла-
дачі, які є майстрами своєї справи. Вони 
із безумовним натхненням і запалом з року 
в рік відкривають завісу знань перед сотня-
ми студентів з різних куточків нашої дер-
жави. У лабораторіях нашого факультету, 
що оснащені сучасним обладнанням, сту-
денти наочно закріплюють набуті теоре-
тичні навички. Крім того, викладачі нашого 
факультету активно залучають студентів 
до наукової діяльності. А ще студенти-до-

рожники, як і наші колеги з інших факуль-
тетів, охоче розкривають свої творчі 
та спортивні здібності. Багато з них є учас-
никами художньої самодіяльності, спор-
тивних команд і студентського самовряду-
вання факультету та університету.

Дорожньо-будівельний факультет зі-
брав у своїй дружній родині молодь зі схо-
ду й заходу, півночі й півдня. Більшість 
із них за потреби мешкає в гуртожитку, де 
підтримується така ж дружня атмосфера.

Знання відкривають перед нами дорогу 
в майбутнє, а потужний колектив дорож-
ньо-будівельного факультету від дня його 
заснування гідно навчає усім тонкощам 

її будівництва. Сьогодення вимагає від нас 
самовідданості, неабияких зусиль у на-
вчанні, щоб вже завтра бути знавцем своєї 
справи, адже професіонали, безумовно, 
знайдуть своє місце в житті.

Шановні першокурсники дорожньо-
будівельного факультету! Бажаємо вам 
з перших днів свого навчання поринути 
у вир інколи нелегкого і тернистого, але 
такого насиченого радісними митями 
студентського життя.

Успіхів вам у підкоренні освітніх ви-
сочин!

Ярослава Насоненко,
студкор ДБФ

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!



6 АВТОДОРОЖНИК 30 серпня 2018 р.

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ – НАЙНЕЗАБУТНІШІ!

Час летить непомітно і водночас дуже 
стрімко. Здається щойно ми йшли до са-
дочка, де не дуже подобалася тиха година 
і всі тільки й мріяли  піти до школи. 
Потім ми проводили звичайні шкільні 
будні й дуже чекали, щоб швидше стати 
дорослими і самостійними. І ось настав 
той момент, коли перед нами відкрилася 
дорога в доросле життя. 

Після складання ЗНО, тримаючи в ру-
ках атестат про отримання повної серед-
ньої освіти, необхідно було зробити над-
важливий вибір, адже майбутня професія 
відіграє важливу роль у житті кожної люди-
ни. Після школи рідні, знайомі, а також 
вчителі намагаються дати напуття в цьому 
виборі, але варто пам’ятати, що це ваше 
особисте життя. Поради це, звичайно, до-
бре, ми можемо до них прислухатися, але 
вибір залежить лише від вас, від ваших 
уподобань і бажань. Варто пов’язати ваше 
життя з тим, що буде цікавим саме для вас, 
адже, на мій погляд, дуже важливо не лише 
любити свою роботу, але й отримувати за-
доволення від того, чим ти займаєшся. 

Любов до своєї майбутньої професії 
продемонструю на власному прикладі. 
Коли переді мною постав вибір закладу ви-
щої освіти і майбутньої професії – варіан-
тів було багато, проте я намагалася знайти 
плюси та мінуси  різних спеціальностей. З 
самого початку я була впевнена, що хочу 
присвятити своє професійне життя метро-
логії, бо люблю точні науки та все, що 
пов’язано з обчисленням і вимірюванням, 
оскільки ще в дитинстві намагалася допо-
могти татусеві з його приладами для ро-
боти.

З гарними вступними балами вступила 
до Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету на механічний 
факультет. Чому саме в ХНАДУ? Уні-
верситет знаходиться в одному з найкраси-
віших міст України, до того ж  він престиж-
ний і багато випускників шкіл мріють 
вступити саме сюди. Окрім того, важливу 
роль у моєму виборі зіграв День відкритих 
дверей ХНАДУ, від котрого перше вражен-
ня було просто чудове: очі так і блищали 
від винаходів студентів. 

Відтоді минуло п’ять цікавих й насиче-
них подіями років і я вкотре усвідомлюю, 
що мій вибір був вірний. На кафедрі метро-
логії та безпеки життєдіяльності дуже по-
тужний викладацький колектив, чий про-
фесіоналізм ми відчували упродовж усіх 
років навчання. Всі викладачі достеменно 
знають свою справу і залюбки передають 
студентам свій величезний багаж знань. 
Під час навчання здавалося, що нам давали 
складні завдання, читали трудомісткі лек-
ції, але все це виявилося нам під силу. 
Завдяки зрозумілим поясненням  матеріалу 
ми з усім впоралися. Колектив кафедри на-
магався організувати навчальний процес 
так, щоби ми здобули досвід на виробни-
цтві, тому екскурсії та практика відіграли 
важливу роль у пізнанні суті майбутньої 
професії. Знаючи теорію, разом з виклада-
чами ми проводили неймовірні експери-

менти, створювали нові технології й датчи-
ки, розробки котрих зараз дуже цінні. Тому, 
закінчивши університет з такими знання-
ми, я переконана, що отримаю стабільну і 
добре оплачувану роботу. А ще я абсолют-
но впевнена, що фахівці, які володіють 
вмінням створення нових технологій,  вже 
незабаром завоюють світ.

 Мій рідний автодорожній університет – 
це місце, де я абсолютно змогла реалізувати 
себе. Для мене – це другий дім, адже саме 
тут я провела багато часу, займаючись улю-
бленою справою, де я мала необмежену 
можливість розвивати не тільки свої розумо-
ві здібності, але й творчі обдарування. 
Проводячи час в університеті, всюди відчу-
вається атмосфера доброзичливості й про-
фесійності. Мене оточують освічені люди, 
спілкуючись з якими я набираюся досвіду й 
професіоналізму, так необхідних мені в житті. 

Звичайно ж, студентські роки в нашому 
житті найяскравіші. Я вдячна ХНАДУ за 
щасливі дні, сповнені емоцій і вражень, я 
вдячна викладачам, які вказали нам вірний 
шлях, за багаж отриманих знань, а також за 
неймовірні відчуття під час сесій. Буду зга-
дувати ці студентські роки як найкращі 
миті свого життя.

Шановні першокурсники! Зробивши 
вибір майбутньої професії, сподіваюся, 
що ви врахували всі свої бажання. Тож 
розвивайтеся і вчіться, проявляйте твор-
чі й наукові здібності, адже перед вами 
відкриті всі двері. Цілком увійдіть у цей, 
такий цікавий і захоплюючий світ осві-
ти, науки і творчості! 

Успіхів вам у цьому пізнанні!
Ірина Кириченко, студкор МФ
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БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

П’ять найцікавіших років 
мого життя минули наче один 
день. Таким швидкоплинним 
виявилось студентське жит-
тя. Здавалося б, ти щойно зна-
йомився з одногрупниками, 
не міг запам’ятати номери ау-
диторій, а вже зараз ти серед 
випускників університету.

Візьму на себе сміливість і 
від імені всіх старшокурсників 
скажу, що ХНАДУ – це було не-
перевершено! Як багато є чого 
згадати. Можливо й не завжди 
приємного, але однозначно по-
вчального й корисного. Скільки 
всього було пройдено, скільки 
труднощів подолано, скільки 
знайомств заведено – просто 
незлічити. Але все, що було, 
принесло безцінний досвід.

Я навіть не знаю з чого роз-
почати, так багато хочеться ска-
зати. 

Перше – це величезне дя-
кую! Дякую викладачам. Це 
люди, які упродовж усіх років 
навчання мужньо боролися з 
нашою лінню, та все ж таки по-
бороли її. Люди, які підтриму-
вали й допомагали, коли нам це 
було  потрібно, могли посвари-
ти, але ніколи не відверталися 
від нас. Ви – викладачі з вели-
кої літери, Ви – гордість нашо-
го університету: всі без виклю-
чення! 

Завжди на сторожі порядку 
та розваг стояла і студентська 
рада. Цей маленький всесвіт, 
котрий діє в університеті, від-
критий для всіх бажаючих: кре-
ативних й активних, спокійних 
і вдумливих, заучок і шибайго-
ловів, акторів і танцюристів. 
Якщо ти хочеш зробити внесок 

у суспільне життя університе-
ту, тоді тобі точно до студрадів-
ської спільноти. Тобі потрібна 
порада чи підтримка, знову 
тобі на допомогу прийде наша 
доблесна студрада. Вступивши 
до неї, ти більше не будеш су-
мувати. Дякую, шановні коле-
ги, що ви завжди були поруч!

Мабуть, під час вступу до 
ЗВО у кожного першокурсника 
були думки, що все, прощавай 
веселе безтурботне життя, те-
пер тільки нудні пари. Але тіль-
ки не в нашому випадку! 
Університет – це не лише осе-
редок розвитку науки та освіти, 
але й джерело розваг, адже наш 
ХНАДУ має в цьому ще й який 

досвід. Тут ніхто просто не 
встигає засумувати. Культурно-
мистецькі та розважальні захо-
ди проходять майже кожного 
місяця, участь у котрих беруть 
абсолютно всі бажаючі: від сту-
дентів до викладачів. 

Усім нам відомий вислів, що 
спорт – це сила. В нашому уні-
верситеті – це не просто гучні 
слова. Колектив кафедри фізич-
ного виховання та спорту усіля-
ко заохочує студентський загал 
до занять спортом, відкриваю- 
чи наші здібності у різних ви- 
дах спорту, а вже досвідченим 
спортсменам допомагає не за-
лишати улюблену справу та від-
стоювати честь університету.

Про студентське життя 
можна говорити безкінечно, але 
це ніщо у порівнянні з тим, щоб 
власноруч спробувати, відчути і 
все зрозуміти самому.

Тож, любі першокурсни-
ки, живіть наповну. Будьте со-
бою, цінуйте свою особистість, 
неповторність та індивідуаль-
ність. Якщо ви ні на кого не 
схожі, це ще не значить, що ви 
чимось гірші. Насолоджуйтесь 
життям – студентським жит-
тям. Повірте – воно неповтор-
не! Жадібно хапайте кожну 
слушну мить, намагайтеся піз- 
нати якомога більше. Любіть 
себе та все, що навруги! 
Дар’я Безверха, студкор ФУБ
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ЗВАЖЕНИЙ ВИБІР
Вибір університету – це 

дуже складний вибір, від котро-
го залежить подальша доля мо-
лодої людини. Серед безлічі ви-
шів бажано обрати сучасний і 
технологічно розвинутий, де 
працюють досвідчені спеціаліс-
ти, де вміють розкривати зді-
бності кожного студента. Саме 
таким і є наш університет.

Серед шести факультетів 
ХНАДУ факультет транспорт-
них систем наймолодший. На 
ФТС діють три випускові кафе-
дри, котрі реалізують профільні 
освітні програми: організація 
перевезень управління на тран-
спорті;  організація та регулю-
вання дорожнього руху; тран-
спортних систем.

Більшість дисциплін, що 
читаються на нашому факуль-
теті, – профільні, оскільки під-
кріплені як в теоретичному, так 
і практичному (практичні й ла-
бораторні заняття, технологічна 
і виробнича практика) аспекті. 
Навчальним планом передбаче-
но, зокрема, і такі дисципліни 
як: «Вантажознавство», «Основи  
пасажирських перевезень», «Ос- 
нови вантажних перевезень», 
«Основи міжнародних переве-
зень» та ін.

Вивчаючи ці та багато інших  
предметів, ви, шановні першо-
курсники, отримаєте знання у 
галузі організації та управлін-
ня технологічними процесами 
транспортних підприємств; пе-
ревезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом і 
транспортно-експедиційного 
обслуговування, а також роз-
робки та використання сучас-
ного інформаційного забезпе-
чення при організації роботи 
транспортних систем; аудиту 
безпеки дорожнього руху; до-
слідження проблем транспорт-
них систем мегаполісів; роз-
робки систем автоматизовано- 
го проектування і експлуатації 
транспортних систем; оцінки 
безпеки руху транспортних і пі-
шохідних потоків; розробки но-
вих екологічно чистих тран-
спортних технологій; оцінки 
умов і наслідків скоєння ДТП. 
А ще – проектування тран-
спортних систем, мереж і кори-
дорів; розробки проектів стійко- 
го функціонування транспорт-
них систем за допомогою су-
часних пакетів прикладних 
програм транспортного моде-
лювання; організації взаємодії 
різних видів транспорту в тран-
спортних системах; організації 
процесу обробки матеріальних 

потоків; доставки на різних ви-
дах транспорту; логістики та 
управління ланцюгами поста-
вок, а також інтегрованих логіс-
тичних систем.

Однією з переваг ФТС є 
співпраця з кращими зарубіж-
ними університетами (зокрема, 
TECHNISCHE UNIVERSITAT 
DRESDEN), що допомагає обмі- 
нюватися та переймати досвід 
високого рівня розвитку тран-
спортних систем і сприяти удо-
сконаленню транспортної мережі.

Колектив факультету тран-
спортних систем пишається ви-
датними вченими, які станов-
лять його науковий фундамент. 
На факультеті діють три наукові 
школи, котрі очолюють профе-
сори Є.В. Нагорний, П.Ф. Горба- 
чов і І.С. Наглюк, під керівни-
цтвом яких підготовлені молоді 
вчені, які плідно працюють для 
подальшого розвитку науки на 
факультеті.

Випускники нашого фа-
культету обіймають посади ін-

женера та молодшого інженера 
відділів і служб транспортних 
підприємств; транспортних уп-
равлінь різних рівнів органів 
виконавчої влади; служб орга-
нізації дорожнього руху дер-
жавної автоінспекції, транс-
портних відділів та управлінь 
складних транспортних вузлів; 
транспортних відділів великих 
корпорацій; концернів і підпри-
ємств. Наші випускники органі-
зовують також транспортний 
супровід руху товарів, забезпе-
чують виробництво та збут про-
дукції, працюють в проектних 
організаціях, інститутах і кон-
структорсько-технологічних 
бюро, регіональних і місцевих 
митних службах тощо.

Тож, любі першокурсни-
ки, вступивши на факультет 
транспортних систем, у вас є 
унікальна можливість стати 
висококваліфікованим фахів-
цем і людиною, яка займаєть-
ся улюбленою справою і за яку  
буде боротися працедавець.

Вітаємо вас з вірним вибо-
ром свого майбутнього!

Марія Антіпова,  
Максим Красильнік,  

студкори ФТС

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!
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МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ ШКОЛА 
ЗІ СТАЛОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Наприкінці навчального року кафедра 
транспортних систем і логістики провела 
Міжнародну освітню школу зі сталої мо-
більності. Це вже друга «Іnternational 
summer school of sustainable mobility», котра 
не має аналогів в Україні й створена ентузі-
астами – учасниками Лейпцигської шко- 
ли сталої мобільності Оленою Чернишовою 
та Ігорем Могилою. Нинішнє заняття шко-
ли відбулося у рамках програми міжнарод-
ного співробітництва Харківського націо-
нального автомобільно-дорожнього універ- 
ситету і Технічного університету Дрездена.

Зростання темпів світового економічного 
прогресу, урбанізація і відповідно збільшення 
кількості приватних автомобілів за останні 
десятиліття привели до найбільшого переван-
таження вуличного руху, ніж це було коли-не-
будь у світі. Окрім зростаючої кількості пере-
сувань населення, швидко зростає і кількість 
транспортних засобів не тільки для переве-
зення людей, а й вантажів. Звичним явищем 
стали щоденні дорожні затори на світлофорах 
i на автодорогах. Відповідно до прогнозу 
ООН населення світу збільшиться з 7,5 мі-
льярдів людей сьогодні до 9,7 мільярдів у 
2050 році. Демографічні та соціальні тенден-
ції стануть додатковим тиском на вже напру-
жені транспортні системи.  До перевантажен-
ня вуличного руху приводить транспортна 
політика у тих країнах, котрі зосереджені на 
розвитку автотранспорту. Забруднення від ав-
тотранспорту має драматичні наслідки для 
здоров’я людини і навколишнього середови-
ща, а швидкість автотранспорту збільшує 
кількість фатальних випадків серед автомобі-
лістів, велосипедистів і пішоходів.

Цілі довгострокового сталого розвитку 
міста і міського транспорту полягають у збе-
реженні і поліпшенні якості життя; повазі 
права на мобільність кожного мешканця; зни-
женні негативного впливу транспорту на 
здоров’я людей і навколишнє середовище; за-
безпеченні та стимулюванні економічного 
розвитку міст тощо. Суть сталої мобільності 
полягає в пріоритеті екологічно чистих видів 
транспорту, колективних транспортних засо-
бів (тролейбус, трамвай, автобус, метро), а 

також у пішохідного і велосипедного руху. 
Якщо їх частка в загальній структурі руху 
буде висока, з’явиться можливість для якісно-
го розвитку міста та підвищення якості життя 
його мешканців.

Тому дуже важливим є те, щоб майбутні 
фахівці з транспортних технологій мислили з 
позицій концепції сталого розвитку та опану-
вали принципи планування сталої мобільнос-
ті. В роботі цьогорічної школи взяли участь 
студенти Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету, Харківського  
національного технічного університету сіль-
ського господарства ім. Петра Василенка, 
Українського державного університету заліз-
ничного транспорту, Харківського національ-
ного університету міського господарства  
ім. О.М. Бекетова. Навчання проходили у фор-
маті лекцій, тренінгів, освітніх візитів і робо-
чих сесій. 

Принципи нашої школи ґрунтуються на 
трьох важливих засадах, що поєднуються  в 
кожному освітньому заході: навчатися в дії, 
тобто отримання різних вмінь під час прак-
тичної діяльності; навчатися взаємодіяти, що 
передбачає навчання роботі в команді та спо-
нукання до співпраці з оточенням; навчатися 
навчатись – цей принцип передбачає отриман-
ня навичок пошуку та обробки інформації, а 
також умінь аналізувати власний досвід та 
отримувати з нього сучасні знання.

У перший день роботи школи студенти 
взяли передпрограмну участь в міжнародній 
науково-практичній конференції «Перспектив- 
ні напрями розвитку регіональних транспорт-
них та логістичних систем» (англомовний 
день). А після відкриття роботи школи відпра-
вились на екскурсію на ретро-трамваї «Харків 
транспортний». 

У роботі школи другого дня ми зосереди-
лись на екологічній сталості. Розглянули 
транспортні проблеми та екологічну ситуацію 
в Харкові; дізналися про шумове та хімічне 
забруднення від транспорту, про те, як прово-
дити дослідження соціальних та екологічних 
наслідків функціонування транспорту, іннова-
ційне управління та нові технології громад-
ського транспорту, управління дорожнім  

рухом у Дрездені, про інтелектуальні тран-
спортні системи – інновації в дорожній сигна-
лізації та ін. Лектори: Тіло Бекер, Свен 
Фреліх, Ангела Франке, Ліза-Марі Шефер 
(Технічний університет Дрездена); Олександр 
Колій, Тетяна Токмиленко (ХНАДУ). Лекція 
«Мультикритеріальний аналіз заходів зі ста-
лого розвитку міст» керівника проектів 
Dornier Consulting International GmbH (Берлін) 
Олени Чернишової надихнула на розробку пе-
реліку заходів для сталої мобільності в нашо-
му місті.

Практичну частину студенти виконували 
у трьох групах під керівництвом модераторів 
(Олександр Колій, Тіло Бекер, Свен Фреліх). 
Проведено польові дослідження в централь-
ній частині Харкова, а також обробку та ана-
ліз інформації. Групи запропонували і презен-
тували власні обґрунтовані рішення по- 
ліпшення екологічної сталості.

Ключовим результатом роботи школи є те, 
що студенти дізналися про принципи сталого 
розвитку міст, методи та інструменти оцінки 
екологічної сталості і заходи з міського плану-
вання задля покращення екологічної сталості; 
отримали практичні навички проведення по-
льових досліджень, аналізу екологічної ста-
лості об’єкта дослідження (впливу транспор-
ту на екологічну ситуацію в місті) та ін. 

Та найголовніше – всі учасники шко-
ли отримали чудову мотивацію до по-
дальшого навчання та розвитку і запро-
шення пройти співбесіду для стажуван- 
ня в міжнародній компанії Dornier 
Consulting International GmbH.

Т.Т. Токмиленко, 
ст. викл. каф. ТСіЛ,
координатор школи

ФАХОВІСТЬ
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МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Наприкінці навчального року під головуванням першого 

проректора проф. І.П. Гладкого відбулися планові засідання 
методичної ради університету, де було розглянуто такі пи-
тання.

1. Стан розробки та затвердження навчальних планів прийо-
му 2018 р. 

З цього питання доповів провідний фахівець навчального 
відділу доц. Д.П. Ла бенко, а в його обговоренні взяли участь 
проф. І.П. Гладкий і М.Д. Каслін.

2. Стан виконання плану роботи секції «Безперервна освіта» 
та перспективи реорганізації ЦПК. 

Заслухавши доповідь голови секції доц. О.М. Лушнікової 
щодо звіту виконання плану роботи за останній навчальний рік, 
методична рада відзначає, що головні показники  роботи секції 
виконані повністю. Найбільше уваги приділялося питанням ме-
тодики викладання та педагогічної майстерності молодих викла-
дачів. 

В обговоренні цього питання взяли участь проф. Н.В. Вну-
кова і В.М. Ку харенко та доц. Ю.О. Костенко.

3. Про виконання плану роботи методичної ради, секцій та 
методичних комісій факультетів у 2017 – 2018 навч. році.

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчального 
відділу М.Д. Касліна, методична рада відзначає, що плани роботи 
МР, секцій та методичних комісій факультетів виконані практично 
у повному обсязі.

В обговоренні цього питання взяли участь проф. Н.В. Вну-
кова і В.М. Куха ренко.

4. Затвердження додатків до СТВНЗ «Норми годин…» для РhD-
підготовки. З цього питання доповіла завідувач аспірантури  

Л.В. Проніна, а в його обговоренні взяли участь проф.  
І.П. Гладкий і М.Д. Каслін.

У різному було надано інформацію: 
1. Затвердження навчальних планів третього рівня підготов-

ки докторів філософії 2018 року прийому (Л.В. Проніна).
2. Затвердження показників рейтингової оцінки навчально-

методичної роботи на 2018 – 2019 навч. рік (О.М. Харківська).
3. Отримання дозволу на публікацію підручників: 
– «Строительное материаловедение. Минеральные вяжущие 

и бетоны на их основе» (рос. мовою). Автори: С.М. Тол мачов, 
О.А. Бєліченко;

– «Будівельне матеріалознавство. Кам’яні матеріали, роз-
чини та бетони на основі неорганічних в’яжучих». Автори:  
С.М. Толмачов, О.А. Бєліченко;

– «Математика: учебник для ино странных студентов» (2 час-
тини). Автори: М.А. Волосюк, А.В. Волосюк 

та навчальних посібників:
– «Дискретна математика». Автори: В.І. Вербицький, В.М. Ко- 

лодяжний, О.Ю. Лісіна; 
– «Словник економіста і підприємця». Автори: А.М. Туренко, 

І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко (доц. В.Я. Да-
ниленко).

4. Розгляд освітньо-професійної програми підготовки фахів-
ців другого (магістерського) рівня за спеціальністю 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (доц. 
О.Г. Гурко).

5. Відгуки на відкриті лекції доц. каф. БДМ А.П. Холодова та 
зав. каф. КТМ проф. Д.М. Клеца (проф. О.В. Черніков).

О.М. Харківська, секретар методради 

ОФІЦІЙНО

Ольгу Василівну Прудкову – інженера 2 ка-
тегорії лабораторії інноваційних технологій.

Тетяну Олексіївну Шеховцову – секретаря 
деканату дорожньо-будівельного факультету.  

Олену В’ячеславівну Апрєлєву – комендан-
та гуртожитку №1.

Тетяну Миколаївну Забіяку – провідного 
бухгалтера їдальні.

Людмилу Іванівну Рагуліну – діловода кан-
целярії.

Тамару Володимирівну Мішину – майстра 
будівельних і монтажних робіт будівельної діль-
ниці.

Віталія Миколайовича Кравченка – водія 
автогосподарства.

Бориса Володимировича Шабадаша – сто-
рожа відділу охорони.

Тетяну Всеволодівну Бєлєвцову – сторожа 
відділу охорони.

Марію Степанівну Попадченко – приби-
ральницю господарчого відділу.

Катерину Яківну Литвин – прибиральницю 
господарчого відділу.

Артема Вікторовича Карсакова – слюсаря-
сантехніка 3 розряду експлуатаційно-технічного 
відділу.

Бажаємо Вам, шановні ювіляри, міцного 
здоров’я і щастя, успіхів у Вашій нелегкій пра-
ці й творчої наснаги, людської поваги і Божого 
благословення!

Колектив ХНАДУ

Вітаємо ювілярів
(які народилися у липні – серпні)

ВІТАННЯ

Тетяну Олександрівну Ярхо – завідувачку 
кафедри вищої математики.

Володимира Васильовича Булигу – поміч-
ника директора ЦЗН та ДН.

Георгія Сергійовича Сєрікова – доцента ка-
федри автомобільної електроніки.

Олега Віталійовича Щербака – доцента ка-
федри будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Хо- 
лодова.

Володимира Михайловича Попова – до-
цента кафедри метрології та безпеки життєді-
яльності.

Олену Миколаївну Кобзєву – доцента кафе-
дри мостів, конструкцій та будівельної механіки.

Юлію Олександрівну Сукач – доцента ка-
федри управління та адміністрування.

Світлану Володимирівну Селезень – до-
цента кафедри міжнародної економіки.

Катерину Петрівну Болдовську – доцента 
кафедри міжнародної економіки.

Олександра Петровича Калініченка – до-
цента кафедри транспортних технологій.

Олексія Вікторовича Павленка – доцента 
кафедри транспортних технологій.

Наталію Іванівну Чернікову – заступника 
головного бухгалтера бухгалтерської служби.

Ганну Борисівну Соломаху – завідувачку 
підготовчого відділення.

Юрія Миколайовича Гудіма – заступника 
начальника юридичного відділу.

Аллу Георгіївну Михайленко – cтаршого 
викладача кафедри вищої математики.

Ларису Миколаївну Козачок – старшого 
викладача кафедри інформатики і прикладної 
математики.

Ірину Костянтинівну Ступак – старшо-
го викладача кафедри фізичного виховання та 
спорту.

Віталія Миколайовича Рагуліна – виклада-
ча кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

Олену Олександрівну Асмолову – виклада-
ча кафедри іноземних мов.

Владислава Михайловича Бішу – асистента 
кафедри технології машинобудування і ремонту 
машин.

Олега Сергійовича Сабокара – асистента 
кафедри фізики.

Наталію Іванівну Біденко – асистента ка-
федри економіки і підприємництва. 

Сергія Васильовича Капінуса – асистента 
кафедри організації та безпеки дорожнього руху.

Мечислава Миколайовича Дятка – заві-
дувача лабораторії кафедри теоретичної механі-
ки і гідравліки.

Віктора Дмитровича Федорова – завідува-
ча лабораторії обчислювального центру.

Інну Юріївну Шипілову – провідного інже-
нера відділу управління якістю навчання і стан-
дартизації.
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І НЕМАЄ МЕЖ ДЛЯ ЗВЕРШЕНЬ…
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Вам здається, що всього досягнуто, а 
попереду – лиш повторення вже пройде-
них шляхів? Лиш майте сміливість від-
чинити нові двері – і перед вами враз 
простелиться навіть не шлях, безмеж-
ний всесвіт нових доріг і можливостей. 
Важливо не змарнувати свій шанс на 
розвиток, на здобуття нових знань і 
вмінь. Саме так вчинили цього року 
шестеро завзятих американських хлоп-
ців та дівчат із далекого Техасу, вируша-
ючи у подорож до невідомої і таємничої 
України. 

Як відомо, навесні 2017 року Хар-
ківський національний автомобільно-до-
рожній університет та Техаський комерцій-
ний економічний університет (Texas A&M 
University-Commerce) підписали офіційну 
угоду про співробітництво, поклавши поча-
ток періоду плідної співпраці. Така угода 
стала закономірним продовженням друж-
ніх відносин, адже упродовж останніх ро-
ків професори та студенти з Texas A&M 
University-Commerce брали активну участь 
у науковому житті ХНАДУ, долучаючись 
до науково-практичних і науково-методич-
них семінарів і конференцій. А з 2017 року 
завдяки міжнародній програмі обміну та 
стажування Lion Global Program для сту-
дентів зі Сполучених Штатів з’явилася 
можливість особисто пройти інтенсивний 
курс російської мови як іноземної, прина-
гідно розроблений викладачами кафедри 
філології ФПІГ ХНАДУ. 

Цього разу мовний інтенсив у формі 
«Survival Russian» («Російська для вижи-
вання»), представлений досвідченими пе-
дагогами, доцентом кафедри філології  
О.В. Шараповою та викладачем К.І. Гайдей, 
за шість робочих днів дав змогу американ-
ським студентам орієнтуватися в росій-
ськомовному середовищі, спілкуватися на 
певні теми, розуміти, що говорять оточую-
чі, і – що теж досить важливо – успішно 
скласти підсумковий тест з різних видів ро-
боти. Як зазначили керівники групи, науко-
вий наставник студентів проф. Роберт 
Родрігес і його асистентка пані Арміне 
Погосян, американських гостей захопила 
не лише наша країна, але й професіоналізм, 
стиль роботи та вдача українських виклада-
чок, котрі працювали з ними, та людей, з 
котрими довелося зустрітися під час подо-
рожей Україною. 

А їх було чимало! Подолавши 
Атлантику, група декілька днів провела у 
Лондоні, перш ніж завітати до нас. А по-
тім – Київ – з його прекрасними краєвида-
ми біля Дніпра, численними історичними 
пам’ятками, музеями старовини й сього-
денної слави. За ним – Харків – зі шквалом 
вражень та емоцій, пов’язаних не тільки з 
навчанням у ХНАДУ, жвавим, інтенсивним 
і неочікувано результативним, але й прогу-
лянки містом, екскурсії та барбекю в чудо-
вій компанії своїх нових друзів із ХНАДУ. 
Та навіть після такої насиченої програми 
ще не час відпочивати: впоравшись із над-

складним мовним інтенсивом, американ-
ські студенти вирушили до культурної сто-
лиці України Львова, і, поволі про- 
гулюючись його вузенькими мальовничи-
ми вуличками, смакуючи каву й традиційні 
львівські ласощі, вони завершили своє зна-
йомство з нашою державою. З тим лиш, 
аби розповісти своїм рідним, друзям і зна-
йомим, як чудово пройшли ці декілька тиж-
нів їхньої подорожі. 

Принаймні, нам хочеться вірити, що всі 
ці яскраві емоції надовго залишаться в 
пам’яті наших американських друзів. Про 
це говорили на урочистій прощальній зу-
стрічі й очільники ФПІГ, проректор з нау-
ково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків проф. Г.І. Тохтар і декан факульте-
ту підготовки іноземних громадян доц. 
В.М. Кудрявцев. Про те, що час гостини 
швидко минув, але залишив по собі найкра-
щі враження й спогади. Про те, що цей час 

не минув марно, адже набуті знання – най-
цінніший, найважливіший скарб. І, звісно, 
про те, що кожні слова прощання – це вже 
передчуття нових зустрічей і нових зна-
йомств. 

Досі боїтеся на одному подиху відкри-
ти нову сторінку, спробувати щось абсо-
лютно інше, незвичне, далеке? Тож зна-
йте: доля завжди пропонує одразу 
декілька цікавих шансів для самороз-
витку й самовдосконалення, для вашого 
зростання. Як використати їх, аби життя 
стало насиченішим і цікавішим, це вже 
ваш клопіт, проте ніколи не слід зупиня-
тися, ніколи не слід відмовлятися від 
можливості відкрити, від бажання роз-
почати, від пропозиції долучитися до чо-
гось нового й невідомого, а відтак – без-
межно цікавого! 

Н.О. Опришко, 
доц. каф. філології  
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ПОРАДИ ЛІКАРІВ

АДАПТАЦIЯ МОЛОДI ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ
Навчання у закладі вищої освіти для 

сучасної молодої людини – один з най-
важливіших періодів її життєдіяльності, 
особистісного зростання та становлення 
як фахівця з вищою освітою. Cтудентст-
во – це специфічна спільність людей, ор-
ганізаційно поєднаних інститутом вищої 
освіти, що характеризується професій-
ною спрямованістю і сформованістю 
ставлення до майбутньої професії. 

Сьогодні студентство становить значну 
і з кожним днем зростаючу частину насе-
лення і відіграє особливу роль у вирішенні 
важливих соціальних, економічних, полі-
тичних і моральних проблем суспільства. 

Навчальна діяльність – лише одна з ба-
гатьох складових життя студента. Під час 
здобуття вищої освіти молода людина про-
довжує своє особистісне зростання, стика-
ючись з багатьма проблемами, пов’язаними 
з початком дорослого життя. Постійне ви-
рішення цих проблем потребує внутріш-
ньої самоорганізації, уміння розподілити 
час і сили в навчальному режимі, стимулює 
роботу з виявлення та усвідомлення життє-
вих цінностей, уточнення перспективних 
планів. Необхідною умовою ефективності 
навчальної роботи студента є успішне по-
долання процесу адаптації. 

Адаптація – це процес включення осо-
бистості у нове для неї соціальне  середови-
ще, зокрема в колектив, становлення її дія-
чем, активною функціонуючою частиною, 
об’єктом і суб’єктом відносин цього сере-
довища, перетворення нового середовища 
найближчого оточення в засіб життєдіяль-
ності. 

Соціальна адаптація студентів у ЗВО 
ділиться на: професійну адаптацію (при-
стосування до характеру, змісту, умов та 
організації навчального процесу, форму-
вання навичок самостійності у навчальній і 
науковій роботі); соціально-психологічну 
адаптацію (пристосування особистості до 
групи, взаємовідносин у ній, формування 
власного стилю поведінки). 

Психологічний аспект адаптації першо-
курсників складається із руйнації, роками 
вироблених установок, навичок і звичок, 
ціннісних орієнтацій учнів ЗОШ і виробни-
чих колективів, утрати роками закріплених 
відносин з  колективом. Зі вступом до ЗВО 
юнаки і дівчата потрапляють у нові, не-
звичні для них умови, що неминуче при-
зводить до зміни динамічного стереотипу і 
пов’язаних з ним емоційних переживань. 

Нерідко соціально-психологічна деза-
даптація породжує втрату сформованих по-
зитивних установок і відносин студента-
першокурсника. Важким наслідком деза- 
даптації є стан напруженості і сторожкості 
новачків, зниження їхньої активності у на-
вчанні та інтересу до громадської роботи, 
погіршення поведінки, невдачі на першій 
сесії, а в деяких випадках – втрата віри у 
свої можливості й розчарування у життє-
вих планах. 

 Насамперед в абітурієнтів після періо-
ду психічного стану радості й успіху, віри в 
майбутнє й планування перспектив сту-

інтерес полягає у проведенні різних позаа-
удиторних заходів, а саме:

 – урочисте посвячення в студенти, вру-
чення залікової книжки і студентського 
квитка;

– знайомство з адміністрацією ЗВО і 
факультетів;

– знайомство у студентських групах і 
гуртожитках;

– участь у фестивалі першокурсників 
«Шукаємо таланти»;

– участь у різних конкурсах, спортив-
них заходах тощо. 

Для роботи з успішної адаптації сту-
дентів необхідно враховувати таке: 

– у навчальному процесі ширше вико-
ристовувати творчі проблемні методи на-
вчання і виховання, прищеплювати практич-
ні навички, любов до майбутньої професії; 

 – взяти під контроль випадки вибуття 
студентів із навчального закладу, аналізу-
вати при цьому причини відсіву; 

 – соціально-психологічній службі на-
давати кваліфікаційну допомогу, пов’язану 
з адаптацією студентів; 

– вдосконалювати систему заохочень 
відмінників навчання.

Особливо складно навчатися приїж-
джим студентам, а тим більше студентам із 
сільської місцевості. Саме тому виникає 
потреба в цілеспрямованій допомозі кура-
тора студентам першого курсу навчання в 
раціональній організації їхньої життєдіяль-
ності та оптимальній соціальній адаптації 
до нових умов навчання. 

Допомога куратора потрібна для  ефек-
тивної взаємодії першокурсника з незвич-
ним для нього середовищем існування, в 
подоланні негативних факторів середови-
ща, в профілактиці дезадаптивних станів. 

З метою реалізації основних напрямів 
навчально-виховної діяльності пропонуєть-
ся використовувати такі форми роботи ку-
ратора зі студентами в період адаптаційної 
кризи: зустрічі з відомими людьми; тема-
тичні тижні, предметні олімпіади; диспути, 
дебати, усні журнали; читацькі конферен-
ції; відвідування спектаклів, концертів, му-
зеїв, виставок; туристичні походи, екскур-
сії; конкурси, інтелектуальні ігри  (КВК, 
Брейн-Ринг тощо); колективні творчі спра-
ви; різні проекти; участь у конкурсах пер-
шокурсників; відвідування гуртожитку для 
огляду побутових умов; контроль дотри-
мання студентами правил внутрішнього по-
рядку, проведення індивідуальної виховної 
роботи і координації виховних впливів ку-
раторами, представниками студентського 
самоврядування, профспілки студентів, ме-
дичними працівниками та ін. 

Названі аспекти процесу адаптації є 
дуже важливими для нормальної діяль-
ності студента у ЗВО. Тому з перших днів 
навчання студентам слід надавати допо-
могу, спрямовану на подолання трудно-
щів, що виникають під час їхнього пере-
бування у виші.

Ж.Д. Кравченко, 
заст. гол. лікаря з ОМР КЗОЗ «ХМСЛ», 

лікар-терапевт ХНАДУ

дентського життя, а також очікування по-
чатку навчального року настає цілком ре-
альний і досить складний для більшості 
першокурсників період адаптації. Багато 
першокурсників відчувають великі трудно-
щі, пов’язані з відсутністю навичок само-
стійної роботи, роботи з підручниками та 
першоджерелами, аналізом інформації ве-
ликого обсягу, чіткого висловлювання сво-
їх думок. 

 Адаптація студентів до навчального 
процесу закінчується наприкінці другого 
та на початку третього навчального семе-
стру. Студенти стикаються і з труднощами, 
обумовленими психологічною непідготов-
леністю до освоєння обраної професії, що 
негативно позначається на процесі адапта-
ції. Розрізняють три форми адаптації сту-
дентів-першокурсників до умов ЗВО. 

1. Формальна адаптація – стосується 
пізнавально-інформаційного пристосуван-
ня студентів до нового оточення, структу-
ри вищої школи, вимог і своїх зобов’язань. 

2. Суспільна адаптація – це процес вну-
трішньої інтеграції груп студентів-першо-
курсників та інтеграція цих груп зі студент-
ським оточенням в цілому. 

3. Дидактична адаптація – стосується 
підготовки студентів до нових форм і мето-
дів навчальної роботи у вищій школі. 

Отже, першокурсники мають труднощі 
в засвоєнні знань не тому, що отримали 
слабку підготовку в середній школі, а тому, 
що у них не сформувалися такі риси осо-
бистості як: готовність до навчання, здат-
ність навчатися самостійно, контролювати 
та оцінювати себе, володіти своїми індиві-
дуальними особливостями пізнавальної ді-
яльності, вміння правильно розподілити 
свій робочий час для самостійної підготов-
ки. Викладач закладу вищої освіти повинен 
допомогти студенту-першокурснику у по-
доланні цих труднощів. 

Найважливішим завданням закладу ви-
щої освіти є пошук ефективних шляхів і 
методів залучення першокурсників до но-
вих умов життя і навчання. 

Адаптація – це двобічний процес: з од-
ного боку – це адаптація студента до на-
вчального закладу, а з іншого – адаптація 
навчального закладу до студента.

 Студенти-першокурсники легше про-
ходять період адаптації, якщо відчувають 
інтерес навчального закладу до них. Цей 
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЗАБИРАЮТЬ БІЗНЕС? ВІДБИРАЮТЬ МАЙНО?

СПОРТ

Вітаємо з перемогою!
Нещодавно у хорватському місті Пула 

відбувся чемпіонат Європи з баскетболу се-
ред ветеранів під егідою (ESBA), де виса-
дився достойний український десант з 10 
команд: чотири жіночі та шість чоловічих.

За підсумком чемпіонату в категорії «55 +  
чоловіки» збірна команда України Veteran 
Basket зайняла перше місце. Обігравши ві-
сім команд з Хорватії та Литви, наша коман-
да зайняла перше місце у своїй підгрупі. У 
фіналі Veteran Basket зустрілася з сильною 
командою із Литви, основу котрої складали 

гравці, які раніше виступали за «Жальгіріс» 
(Каунас) і «Статіба» (Вільнюс). Українські 
баскетболісти виявилися сильнішими, зі-
гравши з рахунком 57:67.

Вкотре дуже приємно за нашу команду, 
адже у її складі виступав один із її лідерів – 
харків’янин, викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту нашого університету 
В.І. Бондаренко.

Бажаємо Віктору Івановичу великих 
успіхів на спортивному олімпі!

СК «Автодорожник»

Сьогоднi в Україні стала найакту-
альнiшою проблема захисту права влас-
ностi вiд незаконних захоплень нерухо-
мого майна. Незаконне заволодiння пра- 
вами на власнiсть стало одним з нега-
тивних факторiв впливу на iнвести-
цiйний клімат в Україні, на впевненість 
громадян нашої країни в майбутньому. 

Із практики нашої роботи вiдомим фак-
том є використання державної реєстрації як 
складової частини для запобiгання рейдер-
ським захопленням земель, котрi пiдри-
вають основи інвестиційної політики в 
державi, знищують бiзнес, порушують пра-
ва українських громадян. 

3 метою мобiльного реагування на ви-
падки порушень прав землевласникiв i 
землекористувачiв, дієвого сприяння за-
хисту їxніх майнових прав та вжиття пре-
вентивних заходiв протидії ймовiрним рей-
дерським атакам, а також на виконання 
протокольного рiшення Кабiнету Міністрів 
України вiд 09.08.2017 року №48 при 
Харкiвськiй ОДА 15 серпня 2017 року було 
створено вiдповiдний оперативний штаб 
мобiльного реагування. 

З метою запобiгання та протидії вказа-
ним негативним явищам Верховною Радою 
України було прийнято такi законодавчi 
акти: Закон України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та 
їx обтяжень» вiд 01.07.2004 року №1952-IV 
(в редакції вiд 26.11.2015 року №834-VIII), 
Закон України «Про внесення змiн до дея-
ких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та захисту прав власності» 
вiд 06.10.2016 року №1666-VIII. 

Якщо Ви виявили незаконну перереє-
страцію нерухомості або бiзнесу, незакон- 
не припинення або скасування права 
власностi, у Вас є такі варiанти дiй: написа-
ти заяву до правоохоронних органів, напи-
сати скаргу до комісії Міністерства юстиції 
з питань розгляду скарг у сферi державної 
реєстрації (далi – Комiсiя) або звернутися 
до суду. Тобто, у громадян є можливiсть 
оскарження рiшень, дiй та бездiяльностi 
державних реєстраторів у зазначенiй сферi 
до Міністерства юстиції України. 

Ранiше була єдина можливiсть поверну-
ти незаконно перереєстровані майно або 
бiзнес – звернутися до суду. Процес міг за-
тягнутися на роки, а предмет спору не за-
вжди повертався до законного власника. 
Нинi існує альтернативний спосiб повер-
нення незаконно вiдчуженого майна та 
бiзнесу – звернутися до Комісії Мiн’юсту. 

Як оформити скаргу до Комісії? 
1. Подати скаргу до Комісії Мiн’юсту у 

встановлений законом строк (60 днiв з мо-
менту прийняття рiшення, яке оскаржуєть-
ся, або з дня, коли особа дiзналася чи могла 
дiзнатися про порушення її прав). 

2. Вказати повне найменування (iм’я), 
місце проживання чи перебування (для фi-
зичних осiб) або мiсцезнаходження (для 
юридичних осiб), найменування (iм’я) 
представника, якщо скарга подається пред-
ставником. 

3. Вказати реквiзити рiшення держав-
ного реєстратора, яке оскаржується.

4. Зазначити змiст оскаржуваного 
рiшення, дiй чи бездiяльностi та  норми за-
конодавства, які, на думку скаржника, по-
рушено. 

5. Викласти обставини, якими скарж-
ник обґрунтовує свої вимоги. 

6. Вказати вiдомостi про наявнiсть чи 
вiдсутнiсть судового спору з порушеного у 
скарзi питання, що може мати наслiдком 
скасування оскаржуваного рiшення дер-
жавного реєстратора та/або внесення 
вiдомостей до відповідних реєстрів. 

7. Перевiрити наявнiсть пiдпису скарж-
ника або його представника iз зазначенням 
дати складання скарги. У разi подання 
скарги представником, додати довіреність 
на представництво інтересів. 

8. Додати до матерiалiв скарги за свiд-
ченi у встановленому порядку копії доку-
ментiв, що пiдтверджують факт порушення 
прав скаржника внаслiдок прийняття рiшен-
ня про державну реєстрацію (за наявностi). 

Максимальний строк розгляду скарги – 
45 днiв. За результатами розгляду скарги 
Комiсiя готує висновок, на пiдставi котрого 
Міністерство юстиції приймає рiшення у 
формi наказу. Рiшення надсилається скарж-
нику упродовж трьох робочих днiв від дня 
його прийняття. 

Якщо Ви не згоднi з рiшенням 
Міністерства юстиції України, Ви маєте 
право звернутися до суду. Мiн’юст не є 
останньою інстанцією у вирiшеннi питання 
захисту порушених прав у сферi державної 
реєстрації нерухомого майна або бізнесу. 

За повiдомленням офiцiйного сайту 
Міністерства юстиції України з метою 
подання скарг до Комісії з питань розгля-
ду скарг у сферi державної реєстрації слiд 
звертатися за телефонами: (044)-233-65-
36, (044)-233-65-19; (044 )-233-65-22. 

О.В. Тимощук, 
заст. нач. головного територiального 

управлiння юстицiї з питань державної 
реєстрації – начальник Управлiння 

державної реєстрації
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ПОЕТИЧНІ ОБРІЇ

ХАРЬКОВУ

Люблю тебя таким, какой ты есть,
Любимый город – молодой и старый,
Красавец неотёсанный. И фары
Ночных машин улавливают лесть.

Но я серьёзно, миленький, прости,
Что на делах любовь не доказала.
И пастью одичалого вокзала
Меня глотаешь, чтобы вновь спасти.

 Светлана Щиголева

 * * * * *

На карте есть город, очень большой,
Он скромно зовётся Харьков.
Куда бы не ехал, куда бы не шёл,
Он всем и всегда улыбнётся.
 
Старинной Сумской не спеша я пройдусь,
Зеркальной струёй полюбуюсь обратно,
В театр загляну, 
 пусть совсем не «большой»,
Но тоже там быть мне приятно.

Здесь вечный огонь и блеск куполов? 
Мой взгляд не пропустит такое.
Кто раз побывал в этом городе, тот
Его никогда не забудет.

 Елена Борцова

ЦВЕТОЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Какая красота вокруг!
Возьмем цветы: 
Разнообразию и краскам, 
Как создал Бог, –
Не налюбуешся, не насладишся до конца.
Это – шедевр! И чудо! И восторг!
И радость наших глаз!
Когда ж цветы попали в руки человека,
Из них они придумали букеты,
Цветочные панно, 
 неповторимость клумб,
Переплетенье роз и маргариток,
Волшебно пахнущих фиалок,
Других цветов и их соцветий, –
То в этих пахнущих букетах
Сплетение Божественных 
И человечьих рук – неотразимо!

Любовь Климец

 ОСІННІ ЕТЮДИ

У букеті жоржин
Намистини дощу
Розтанули.
І весільні пісні
У небес напівсинь
Поринули.
Я чекала на дощ,
А побачила день
Усміхнений.
Я шукала тебе,
А потрапила в літо –
Бабине.

 * * * * *

Осягнути не смію осінь.
Достеменно не знаю істин,
Про які пише захід сонця.
Таємничих вогнів намисто – 
То примружує очі місто.
Тільки місто у мене в серці
Навіженим авто несеться!

 ОСЕННИЕ АЛЛЕИ

Коль рядом нет картинной галереи,
А город суетлив и шумно-гулок,
Пурпурно-жёлтых клёнов тихие аллеи
Нас ждут для созерцаний и прогулок.

* * * * *

О лете ушедшем
Слегка сожалея,
Друг другу мы шепчем,
Идя по аллее,
Что свод её низок,
И осень прекрасна,
И Пушкин нам близок,
И жизнь не напрасна.

МОЛОДЫМ И АМБИЦИОЗНЫМ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ

Я обращаюсь нынче к вам –
Спешащим к славе без оглядки:
«Идя по чьим-либо следам,
Не наступайте им на пятки!»

Сергей Ефремов

* * * * *

Есть у любви рассвет, закат
И грома майского раскат,
Есть дождик с неба проливной, 
Кусочек радуги цветной,
И солнце лучик свой запрячет,
Тоскуя тучка вновь заплачет.

ЗА ПЯТЬ МИНУТ

За пять минут успеть влюбиться,
И в это время уложиться.
Покрепче вновь тебя обнять,
Чтоб больше счастье не терять.

За пять минут успеть забыться,
Волной о камни вновь разбиться.
Тоску терпеть и снова ждать,
Чтоб сердце злостью растоптать.

За пять минут успеть расстаться
С тобой, чтоб больше не встречаться,
И чтобы без чужих помех 
Забыть тебя и обо всех.

 Антонина Козина

* * * * *

Небо ширится крыльями птиц. 
Тициана пестреет палитра. 
Листья падают, падают ниц, 
Чей-то образ рисуют нехитрый. 

И течёт молоко облаков 
По небесным закатным полотнам. 
Как тепло от осенних оков, 
Что смыкаются нежно и плотно...

* * * * *

Настало время осени кружить
Листвою тополей в порывах ветра.
Так засыпает город незаметно,
Пуская в ход ночные миражи.

Но сумерки рождают в парке жизнь!
От фонарей – феерия восторга!
Танцует в листьях осень-недотрога
И мокрыми ресницами дрожит.

 Светлана Щиголева

ОСЕНЬ

Утратила яркость былую природа.
Ее торжество растворилось бесследно
В бульварах, попавших во власть
  непогоды,
В морозных восходах безжизненно
 бледных.
В бессмысленных днях друг на друга 
 похожих,
В лишенных покрова деревьях дрожащих, 
В зонтах бесконечных,  в угрюмых 
 прохожих, 
Во взгляде твоем, отстраненном все 
 чаще…

Щасяна Аргун
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НАШІ НАДБАННЯ
Головною метою роботи студентсько-

го клубу є відкриття серед студентського 
загалу нових талантів, підняття їхнього 
артистизму на більш високий рівень, а 
також підтримка творчого потенціалу 
обдарованої молоді. 

Минулий рік для студентського клубу 
видався найважчим, оскільки було скороче-
но шість колективів художньої самодіяль-
ності, залишивши лише духовий оркестр 
(кер. О.О. Міц) і літературно-драматичну сту- 
дію «Сердца нараспашку» (кер. Л.І. Кли-
мець). Та, незважаючи на організаційні труд- 
нощі, усі заплановані культурно-мистецькі 
заходи ми провели на належному рівні, хоч 
це було й нелегко.

У грудні пройшли щорічні традиційні 
культурно-мистецькі заходи:  заключний 
концерт з нагоди декади українознавства; 
новорічне свято, де заслужені нагороди 
отримали переможці конкурсу «Дебют», а 
також традиційна зустріч ректора А.М. Ту-
ренка з ветеранами війни і праці, що про-
йшла в теплій і дружній атмосфері.

Крім того, до Дня святого Миколая ра-
зом з ФТС учасники студентського клубу 
взяли участь у благодійній акції «Збираємо 
кошти для поранених в зоні АТО».

Святковий вечір ми присвятили також 
Дню пам’яті і примирення та Дню перемо-
ги у Другій світовій війні, де взяли участь 
найактивніші самодіяльні артисти усіх фа-
культетів. Наших ветеранів і глядачів вра-
зили бальний танець у виконанні Олени 
Краснолюбової і Дмитра Вербицького на 
пісню «Ах, эти тучи в голубом», монолог 
Вадима Тихоненка і групи юнаків, які ви-
конали ролі учасників АТО, за мотивами 
повісті Сергія Лойка «Аеропорт», сценка 
«А зачем нам о войне говорить» у виконан-
ні літературно-драматичної студії «Сердца 
нараспашку», пісня «Бухенвальдський на-
бат» у виконанні Ігоря Штанька, акроба-
тичний рок-н-рол у виконанні Дмитра 
Потамана та Амалії Крикливої, а також 
наймолодший артист Юхим Мельников, 
який прочитав «Поему танкіста». 

Минулоріч ми провели низку заходів, 
розпочавши з традиційного посвячення у 
студенти ХНАДУ.

Найактивніші студенти усіх факульте-
тів взяли участь у Всеукраїнському Дні бі-
бліотеки «Молодь читає – Харківщина про-
цвітає», що відбувся на майданчику біля 
Оперного театру, де ми серед 22 вишів 
Харкова зайняли одне з призових місць і 
були кращою командою. Наш гоночний ав-
томобіль ХАДІ-34 і творча програма врази-
ли як суддів, так і студентів. Завдяки спів-
праці колективів наукової бібліотеки і 
студентського клубу захід вийшов вдалим. 

До нашого професійного свята за учас-
тю викладачів, співробітників і студентів 
відбувся вокальний конкурс «Дві зірки» на 
тему: «Дороги і автомобілі». Перше місце 
виборов АФ: студенти Олександр Бонда-
ренко та Андрій Хомчук (гр. А-11-17-Т1) і 
співробітниця Алла Глущенко.

Друге місце дісталося ФТС: Дмитро 
Кіосак (гр. Т-31) та асп. Ігор Чобітько.

Третє місце посів ФУБ: студентка Марія 
Хорова (гр. ЕП-31), асист. Ярослава Лев-
ченко та її донька Анастасія.

У листопаді відбувся традиційний кон-
курс першокурсників «Дебют», де нові зір-
ки сцени запалали на творчому небосхилі 
ХНАДУ. Гран-прі конкурсу у вокальному 
жанрі виборов Ігор Штанько (ФТС).

А до Дня святого Валентина було про-
ведено цікавий тематичний захід за участю 
юнаків і дівчат, які весело й завзято пред-
ставили свої факультети. 

Активну участь ми взяли і в щорічному 
міському конкурсі «Студентська весна», де 
серед 22 ЗВО Харкова вибороли перше, дру-
ге і третє місця і були відзначені суддями як 
один з найкращих творчих колективів.

Підбиваючи підсумки, зазначу, що бага-
то студентів усіх факультетів упродовж на-
вчального року завзято і творчо працювали 
на нашій сцені.

Майже у кожному університетському 
заході активну участь брали: Ігор Штанько, 
Юлія Лиска, Ігор Підкопай, Максим Пів-
торацький, Бакір Шукюров, Марія Анті-
пова, Катерина Сергієнко, Поліна Нагірна і 
Гліб Захарчук (ФТС); Вікторія Лошакова та 
Єлизавета Козлова (ФУБ); Ірина Сівцова і 
Максим Гахов (ДБФ); Максим Салімов, 
Микита Луценко, Вадим Тихоненко, Ніка 
Калюжна, Михайло Пилипенко і Карина 
Капустіна (МФ); Дем’ян Прокоп’юк, 
Григорій Звягін, Дмитро Тимошевський, 
Олена Краснолюбова, Андрій Хомчук та 
Олександр Бондаренко (АФ). 

Травень і червень видалися творчо най-
насиченішими.

До 32-ї річниці Чорнобильської ката-
строфи у пам’ять про її ліквідаторів разом  
з ФТС ми підготували літературно-дра-
матичну композиціїю «Чорнобиль – гіркі 
спогади».

Під час відкриття меморіальної дошки 
видатному гонщику і конструктору, органі-
затору і керівнику лабораторії швидкісних 
автомобілів В.К. Нікітіну гучно звучали 
бравурні мелодії у виконанні духового ор-
кестру, артисти нашого студклубу читали 
вірші й співали пісні, у т.ч. й одну з найві-
доміших з репертуару гурту «Машина 
часу» – «Вот новый поворот». 

А наприкінці травня відбулися святкові уро- 
чистості з нагоди «Дня відмінника», до яких 
ретельно готувалися і відмінники, і артисти. 

На заключному святі року – традицій-
ній зустрічі випускників усіх років і фа-
культетів, актова зала була вщерть перепо-
внена вихованцями, до яких зі словами 
щирої подяки за те, що не забувають свою 
alma mater,  звернувся ректор А.М. Туренко. 
Це була дійсно тепла й напрочуд пам’ятна 
зустріч для усіх її учасників, де наші артис-
ти вкотре продемонстрували свої творчі 
здібності й обдарованість.

Підбиваючи підсумки минулого на-
вчального року, принагідно зазначу, що за 
участю студентів у культурно-масовій ро-
боті факультети посіли такі місця: перше – 
ФТС, пом. декана Т.В. Ярмак; друге місце 
розділили АФ, пом. декана В.В. Безрідний і 
МФ, пом. декана Є.О. Поляков; третє місце 
розділили ДБФ, пом. декана А.В. Іг натенко 
і ФУБ, пом. декана В.М. Кудрявцев (нині 
він декан ФПІГ).

Хочу подякувати працівникам сту-
дентського клубу: керівнику духового ор-
кестру О.О. Міц, звукооператору К.В. Пу- 
ляєву, фахівцеві з організації дозвілля 
Є.А. Безруку за бездоганне сприяння і 
професійну організацію культурно-мис-
тецьких заходів та відданість сцені.

Л.І. Климець, директор студклубу 
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НАША ГОРДІСТЬ

Спортивні здобутки року

Упродовж останніх років завдяки ви-
сокій спортивній кваліфікації колектив 
кафедри фізичного виховання та спорту 
під керівництвом доцента М.Ф. Курилко 
традиційно показує високі результати 
професійної діяльності, виборюючи пер-
шість як в області, Україні, так і на між-
народній арені.

Великим досягненням колективу нашої 
кафедри є участь студентів університету 
у чемпіонатах Світу. Зокрема, чемпіоном 
Світу з кікбоксингу (м. Київ, Україна) став 
Ігор Христосов (ФТС); срібним призером з 
гирьового спорту (м. Сеул, Корея) – Антон 
Бабічев (МФ), а бронзовим призером з вій-
ськово-спортивного багатоборства (м. Хар-
ків, Україна) – Адам Юсиф (ФТС). 

Срібло на чемпіонаті Європи завоюва-
ли: з тхеквондо (м. Софія, Болгарія) – Кос-
тянтин Костеневич (МФ) і дворазово з ги-
рьового спорту (м. Кечкемет, Угорщина) – 
Антон Бабічев.

У минулому навчальному році на 
Універсіаді України серед студентів вдало 
виступила збірна команда ХНАДУ з гирьо-
вого спорту. Чемпіоном Універсіади став 
Антон Бабічев (МФ), срібло здобули 
Олексій Обрусник і Валентин Кібірєв 
(МФ), а бронзову нагороду виборов Мак-
сим Грищук (МФ). 

На чемпіонаті України з гирьового спор- 
ту серед студентів збірна команда нашого 
університету посіла друге місце. Чемпіоном 
став Андрій Горовий (МФ), а бронзу здо-
була Ліна Кепещук (МФ). 

Збірна команда з тхеквондо на чем-
піонаті України посіла третє місце. Золото 
завоювали студенти МФ Денис Воронов-
ський та Костянтин Костеневич. 

Цьогоріч вдалими були виступи збір-
них команд ХНАДУ на Спартакіаді ЗВО  
м. Харкова, де ми посіли перше місце в за-
гальному заліку серед вишів другої групи, 
підтвердивши свій високий статус п’ят-
надцятий раз поспіль. Чемпіонами Спар-
такіади стали: збірна команда із зимового 
футболу (тренери М.Ф. Курилко, І.В. Кофа-
нов), з кікбоксингу (тренер О.Ю. Романе н-
ко), з гирьового спорту (тренер Є.К. Пло- 
тніков), з вільної боротьби (тренер Р.А. Алі- 
єв). Срібними призерами Спартакіади стали  
команди з тхеквондо (тренер В.І. Шевченко) 
та з футболу (тренери М.Ф. Курилко, І.В. Ко- 
фанов). Бронзовими призерами стали збір-
ні команди з греко-римської боротьби (тре-
нер Р.А. Алієв) та з регбі (тренер М.В. Кір- 
санов).

У своїй повсякденній роботі колектив на-
шої кафедри значну увагу приділяє спортив-
но-масовій роботі у групах, на курсах і фа-
культетах. Для багатьох студентів девіз: 
«Спорт упродовж життя» дійсно не пусті 
слова. 

Важливим досягненням нашого колек-
тиву є щорічне проведення таких змагань 
як: Спартакіада Університету з 11 видів 
спорту, Спартакіада «Першокурсник» з 9 ви- 
дів спорту, Спартакіада «Здоров’я» серед 
викладачів і співробітників з 9 видів спор-
ту та Спартакіада Студмістечка з 5 видів 
спорту. Загалом упродовж минулого на-
вчального року колектив кафедри провів 35 
загальноуніверситетських спортивних за-
ходів, де взяли участь майже 1300 студен-
тів і 200 викладачів.

Дивлячись у майбутнє, колектив на-
шої кафедри і спортивного клубу «Авто- 
дорожник» своїм головним завданням, 
як і завжди, вбачає зміцнення здоров’я 
студентів і викладачів, підвищення спор-
тивної майстерності студентів, а також 
значне поліпшення спортивно-масової 
роботи серед університетської спільноти. 

М.Ф. Курилко, зав. каф. ФВіС, доц.


