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Зі святом весни Вас, чарівні наші сучасниці!

Шановні жінки,
любі наШі колежанки!
Щиросердно вітаю Вас 

з чудовим весняним святом 
8 Березня! Ви − окраса на-
ших свят і буднів. 

Ви щомиті надихаєте 
нас – чоловіків, до прекрасно-
го і до творчих звершень. 

Життєвий шлях кожної з 
Вас – взірець відданості спра-
ві й безмежної любові до сту-
дентів і їхньої долі. 

Ми глибоко цінуємо і 
захоплюємося Вашим інте-
лектуальним і духовним ба-
гатством, працелюбністю і 
досвідом, вимогливістю і від-
повідальністю за справу, якій 
Ви віддано служите. 

У ці березневі дні поба-
жати Вам хочеться так багато, 

що вибрати щось найбільш 
значуще – справа не з легких. 
Але все ж бажаю Вам, щоб 
Ваші чисті серця не знали, 
що таке зрада, щоб Ваші очі 
сяяли від щастя, а з Ваших 
рожевих вуст не сходила мила 
посмішка.

Бажаю Вам, щоб не лише цей  
святковий день, а кожен день 
року наповнився світлом здій-
снених мрій і щасливої долі, 
творчих злетів і віри у майбутнє!

Хай ці перші весняні дні 
стануть для Вас пам’ятними 
і урочистими, хай веселощі і 
чудовий настрій ніколи не по-
кидають Ваші оселі і родини. 

Здоров’я і нескінченного 
щастя Вам і Вашим близь-

ким, усіляких гараздів, миру 
і  добра.

Любі дівчата − наші чарів-
ні студентки, майбутні дружи-
ни і мами! 

Пам’ятайте, що всі добрі 
справи народжуються із    най-
святішого в житті кожної лю-
дини почуття − безмежної лю-
бові до батьків і рідних, друзів 
і юнаків, до людей і до всього, 
що нас оточує. Тож відкривай-
те свої серця для цього вічно-
го, як саме життя, почуття!

Нехай цей святковий день да- 
рує Вам різнобарв’я весняних 
квітів і тепло сонячних променів! 

Відмінних успіхів у на-
вчанні Вам і великого осо-
бистого щастя!

Зі святом Вас, наші су-
часниці!

А.М. Туренко,
  ректор ХНАДУ, 

професор

Вам, женщины!

Заглянула весна –
В окна, в души, сердца.
Ветры вьюг отшумели,
Звуки первой капели.

Ноткой звонкой пропели
Вновь весенние трели
Про прилёт ранних птичек –
Хор грачей и синичек.

А во снах чаще снится
Смех и добрые лица
Тех, кого ожидаем,
Тех, кому посвящаем
И любовь, и  признанья,
Как весны обаянье…

Расцветайте ж с весною,
Побеждайте собою,
И своей красотою!

VN

Весне наВстречу

Что-то вовсе весна
 запоздала,
Нынче впору трезвонить 
 ручьям.

А зима сыплет снегом 
 устало,
И сосульки кует по ночам.

От морозов уставшие тоже
Мы тоскуем по яркой весне.
Как хотелось бы стать 
 помоложе, 
Измениться, 
 как в солнечном сне.

Хорошо, что весна 
 на подходе,
Обещает исполнить мечту. 
Тогда будем мы молоды 
 все-же, 
Благодарные 
 теплому дню.

Ольга Бокова

Быть женщиной

Мы нашим жёнам пишем оды,
Порой не думая о том,
Что на плечах их все заботы,
Детишки и конечно дом.
А так им хочется порою
За мужа спрятаться плечо,
Быть просто нежною женою,
Быть слабой женщиной и всё.

Но всё же, как это ни странно,
Уже который век подряд
То кони скачут беспрестанно,
То избы тут и там горят.
Давайте избы все погасим
И хватит всем коням скакать,
Жизнь сочной радугой
 раскрасим,
А жёнам нужно пожелать,
Чтоб их жалели и хранили
Без уважительных причин,
А сила и бесстрашность были
Лишь привилегией мужчин!

Сергей Ефремов 

Женщина – это цветок 
мирозданья,
Женщина – это улыбка мечты,
Женщина – это кому-то 
страданье
И… – обещанье любви!

тВои прекрасные 
черты

Ко мне приходишь ты 
 в полночных снах,
Ты мучаешь, ласкаешь 
 и манишь.

И как всегда, уходишь в 
никуда…
Прошу тебя, молю: 
остановись!
Твой образ ускользает от меня, 
Я не могу поймать его черты…
По-прежнему ты слишком 
далека,
Но мне нужна лишь ты и 
только ты!
Бровей твоих и сочных губ изгиб,
И взгляда неземная страсть… 
Под чарами твоими я погиб…
О, этих чар магическая власть!
В реальной жизни нет такой 
как ты,
Твои черты у многих по одной,
Нет ничего превыше красоты, 
Но и ее сильнее образ твой!
Пройдут года и промелькнут 
как дни,
Но тайну красоты мне не 
постичь твоей!
Прекрасные и яркие огни
Лишь ты смогла зажечь в душе 
моей!
Тобой до основанья потрясён… 
Реальность это, а не сладкий сон.

Василий Бабайлов
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День 
кар’єри

ПрОфОрієнтаційна рОБОта

Студенти нашого університету бе-
руть активну участь у численних захо-
дах, спрямованих на вирішення питання 
їхнього подальшого працевлаштування. 

От і на цей раз студенти і викладачі на-
шого університету за ініціативою відділу 
організації сприяння працевлаштуванню 
студентів взяли участь у профорієнтацій-
ному заході «День кар’єри − 2018», що від-
бувся на початку січня на базі Харківського 
державного автотранспортного коледжу. 

Організатори заходу не лише бездоган-
но провели профорієнтаційну роботу, але й 
ознайомили юнаків і дівчат з ринком праці, 
надавши їм можливість поспілкуватися з 
роботодавцями, а також наочно познайоми-
тися з перевагами і перспективами подаль-
шого працевлаштування.

Студенти автотранспортного коледжу 
та інших технікумів Харкова, а також учні 
загальноосвітніх шкіл (а це понад 400 на-
ших майбутніх абітурієнтів) ознайомилися 

з умовами вступу до ХНАДУ та спеціаль-
ностями, що їх зацікавили. Зважаючи на те, 
що багато учнів середніх закладів освіти 
ще сумніваються ким вони хочуть стати, 
цей День кар’єри дав можливість як їм, так 
і випускникам технікумів поспілкуватися 
з представниками усіх наших факультетів 
і детальніше дізнатися про унікальність 
кожної  спеціальності. 

Враховуючи те, що сучасна молодь ціка-
виться комп’ютерно-інтегрованими техно-
логіями та спеціальностями, пов’язаними 
з комп’ютеризацією, ХНАДУ має перевагу 
серед інших вищих закладів освіти. Ми за-
любки надали усю необхідну інформацію 
щодо спеціальностей, за якими наш уні-
верситет здійснює підготовку, обговорили з 
роботодавцями умови подальшої співпраці 
з питань надання місць постійної та тимча-
сової зайнятості студентам нашого ВЗО, а 
також запросили майбутніх абітурієнтів на 
Дні відкритих дверей ХНАДУ.  

Фактично на кожному факульте-
ті більшість спеціальностей пов’язана з 
комп’ютерними технологіями. Крім того, 
університет здійснює підготовку фахівців 
за спеціальностями, що нині затребувані у 
виробничому сегменті та мають попит як 
серед роботодавців, так і на біржах праці. 

Під час заходу ми продемонстрували 
фільм про досягнення ХНАДУ і майбутні 
абітурієнти на власні очі побачили як наші 
студенти навчаються, проходять практику 
та які вони мають перспективи, щоб реалі-
зувати себе на ринку праці. 

Цьогорічний День кар’єри об’єднав 
учасників освітнього процесу в пошуку 
ефективних шляхів підвищення якості 
національної освіти, розвитку міжна-
родних освітніх і науково-технічних про-
ектів та дав їм можливість обмінятися 
досвідом, думками і контактами, заклав-
ши фундамент для подальшої співпраці.

А.В. Коваленко, координатор заходу

СПрияння ПрацЕВлаштуВанню

Традиційний захід
Сімнадцятого лютого вже втретє у 

нинішньому навчальному році в нашо-
му університеті пройшов традиційний 
профорієнтаційний захід День відкритих 
дверей. На цей раз до нас завітали понад 
370 старшокласників багатьох харків-
ських і приміських шкіл і технікумів – 
наших майбутніх абітурієнтів. 

 Проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи С.Я. Ходирєв розповів 
старшокласникам про досягнення і здобут-
ки колективу ХНАДУ упродовж 88-річної 
історії існування нашого ВЗО. Зараз, завдя-
ки якісній освіті, яку надають наші високо-
професійні викладачі з вченими званнями; 
гідній навчально-виробничій практиці, яку 
наші студенти проходять як в університеті, 
так і за кордоном; а також гарантованому 
працевлаштуванню, яке забезпечує відділ 
організації сприяння працевлаштуванню 
студентів, –  ХНАДУ входить до числа ви-
щих закладів освіти з підготовки фахівців 
міжнародного рівня. Колектив нашого уні-
верситету підготував і випустив не одне 
покоління інженерів і конструкторів авто-
мобілів, проектувальників і творців доріг. 
Сьогодні ХНАДУ є провідним ВЗО з під-
готовки фахівців для автомобільно-дорож-
ньої галузі нашої країни, що увібрав її істо-
рію, розпочинаючи з 1930 р., створивши за 
цей час високий міжнародний імідж. 

Наш університет оснащено сучасни-
ми лабораторіями й спеціалізованими 
комп’ютерними класами. В ХНАДУ ді-
ють лабораторія швидкісних автомобілів, 
унікальний полігон дорожньо-будівельної 

техніки та обладнання, Академія Bosch 
і Центр haas, де студенти отримують 
сучасні практичні навички. Крім того, на-
уковці нашого вишу розробили перший мо-
дернізований гібридний автомобіль Таврія. 

Заступник секретаря приймальної комі-
сії С.В. Оксак розповів майбутнім абітурі-
єнтам про основні етапи, які їм слід пройти 
при підготовці до вступу до університету. 
Перед проходженням зовнішнього незалеж-
ного тестування він порадив дуже серйозно 
підійти до вибору предметів ЗНО, тому що 
правильно вибрані предмети є запорукою 
вступу на ті спеціальності, які вони хочуть 
вивчати. Реєстрація на ЗНО проходить з 
6 лютого до 19 березня 2018 року, вносити 
зміни можна до 2 квітня. 

Серед переваг, які активно практикує 
наш університет під час Дня відкритих две-
рей, – пробне тестування з математики та 
української мови і літератури, яке всі бажа-
ючі проходять безкоштовно, щоб визначити 

рівень своєї підготовки. За словами органі-
заторів, таке тестування незмінно користу-
ється популярністю у старшокласників. 

Цього року подавати заяву про вступ до 
обраного ВЗО дозволяється тільки в елек-
тронному вигляді на денну й заочну фор-
му навчання з 12 до 26  липня 2018 року. 
Для вступу на перший курс для здобуття 
ступеня бакалавра на основі повної загаль-
ної середньої освіти за денною та заочною 
формами навчання необхідно зареєструва-
ти Електронний кабінет вступника і заван-
тажити необхідні документи, розпочина-
ючи з 2 липня та до 18.00 25 липня. Зараз 
можна подати 7 заяв на 4 спеціальності на 
бюджетну форму навчання. На контрактну 
форму навчання їх кількість не обмежуєть-
ся. Крім того, майбутні абітурієнти мають 
можливість пройти підготовчі курси для 
кращої підготовки перед складанням ЗНО, 
отримавши після їх закінчення додаткові 
бали для вступу до ХНАДУ. 

Після спілкування із заступником се-
кретаря приймальної комісії старшоклас-
ники зустрілися з деканами факультетів, 
які детально ознайомили їх з особливостя-
ми кожної зі спеціальностей.

Сподіваємося, що всі учасники ни-
нішнього Дня відкритих дверей –  і май-
бутні абітурієнти, і їхні батьки, отри-
мавши вичерпну інформацію, зроблять 
свій вибір саме на користь нашого уні-
верситету.

 
А.В. Коваленко, 

фах. навч. відділу з профроботи
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МіжнарОдна СПіВПраця

Новий етап 
у Науковому 

співробітНицтві
лодзинський технологічний 

університет, головний корпус

лодзинський технологічний університет,  
ректорат

Національною доктриною розвитку 
освіти України серед важливих визна-
чені такі завдання: вихід вітчизняної 
освіти на ринок світових освітніх послуг, 
поглиблення міжнародного співробіт-
ництва, розширення участі навчальних 
закладів, учених, педагогів і студентів 
у проектах міжнародних організацій і 
співтовариств. 

Співробітництво з університетами за-
рубіжних країн передбачає здійснення об-
міну студентами й викладачами, реалізацію 
спільних літніх шкіл і програм подвійних 
дипломів, організацію спільних наукових 
конференцій і семінарів, проведення вза-
ємовигідного обміну досвідом тощо.

Наш університет тривалий час плідно 
співпрацює з Лодзинським технологічним 
університетом (ЛТУ), до структури якого 
входять дев’ять факультетів та інститутів, 
а також міжнародний освітній центр, центр 
математики й фізики, центр іноземних мов 
і спортивний центр, де студенти займають-
ся обраним видом спорту. Одним із про-
відних інститутів ЛТУ є Інститут матеріа-
лознавства, що раніше існував як Інститут 
матеріалознавства й технології металів 
(створено в результаті злиття двох кафедр: 
металознавства й термічної обробки та від-
ділу металотехнологій). Нині це Інститут 
матеріалознавства.

Дослідницькі й наукові програми ус-
пішно діють завдяки людському потенціалу 
і надсучасному та унікальному устаткуван-
ню. Дослідницьке устаткування дає можли-
вість проводити тестування дуже широкого 
спектра властивостей металів і матеріалів, 
зокрема: аналізу структури, хімічного і фа-
зового складу за допомогою випробувань, 
що визначають механічні й експлуатаційні 
властивості, а також проводити фізичні та 
хімічні дослідження.

У 2015 р. кафедра технології металів та 
матеріалознавства проводила спільні науко-
ві дослідження з Інститутом матеріалознав-
ства ЛТУ, якими керували проф. Лукаш Кач-
марек і завідувач кафедри проф. Д.Б. Глуш-
кова. Роботи спрямовані на розробку методів 
зміцнення виробів, виготовлених з легких 
сплавів кольорових металів. Результати цих 
досліджень опубліковані у двох спільних 
статтях, нині готується спільний патент.

У січні 2018 р. проф. Д.Б. Глушко-
ва проходила стажування в Лодзинсько-
му технологічному університеті, під час 
якого науковці двох вишів аналізували й 
обговорювали результати співпраці (час-
тина лягла в основу дисертаційної роботи 
аспіранта). Складено план спільної моно-
графії з питань застосування високоенер-
гетичних джерел для зміцнення легких 
сплавів.

За програмою стажування відбувся 
прийом у проректора з наукової роботи 
ЛТУ Збічінського, який відзначив високий 
рівень проведених досліджень, значимість 
нашого співробітництва, а також необхід-
ність подальшої співпраці.

Дуже продуктивним було відвідування 
курсу лекцій «Функціональні матеріали» 
для іноземних студентів, які проф. Лукаш 
Качмарек читає англійською мовою. Цей 
предмет входить і до навчального плану 
підготовки наших магістрів за фахом «Ма-
теріалознавство». У відповідь Діана Бори-
сівна ознайомила польських колег зі своїми 
лекціями з курсу «Функціональні матері-
али». Обговорення матеріалів лекцій було 
взаємокорисним.

За підсумками перебування у Ло-
дзинському технологічному університеті 
було підписано відповідний договір про 
співпрацю між ХНАДУ (кафедра тех-
нології металів та матеріалознавства) 
та ЛТУ (Інститут матеріалознавства), 
що спрямований на розширення спіль-
них досліджень, у тому числі й науково-
освітній обмін студентами і викладача-
ми, проведення спільних наукових кон-
ференцій і семінарів, видання наукових 
праць і навчальних посібників.

Л.Л. Костіна, 
доц. каф. ТМіМ
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тВОрчі ЗуСтрічі

Про ПрожиТе, 
 СьогоДеННя І МАйБУТНє

За доброю усталеною традицією в 
читальній залі наукової бібліотеки на-
шого вишу нещодавно пройшла цікава 
творча зустріч з яскравою особистістю 
і науковцем зі світовим ім’ям В.о. Золо-
тарьовим, що відбулася напередодні його 
80-річного ювілею.

Завідувач кафедри технології дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії, заслужений 
діяч науки і техніки України, Почесний до-

його можна слухати годинами. А розповісти 
Віктору Олександровичу є про що.

Свій виступ перед вдячною аудиторією 
Віктор Олександрович розпочав з розповіді 
про дитячі роки, що пройшли у Харкові, де 
він народився і навчався у середній школі, 
про своїх друзів та однокласників. Про те, 
як мріяв стати фізиком, але поступив до Хар-
ківського інституту інженерів залізничного 
транспорту. А потім після випадкової зустрі-
чі зі своїм наставником (тренером з плаван-
ня), який порадив Віктору Олександровичу 
вступати до аспірантури в ХАДІ до професо-
ра М.І. Волкова, він і пов’язав свій професій-
ний шлях з нашим ВЗО. Тоді на одне місце 
претендували троє пошукачів, один із яких 
одразу відстав, а ось із другим (жінкою) до-
велось серйозно позмагатись. Вона, до речі, 
й перемогла і згодом також стала хорошим 
фахівцем. Але для талановитого абітурієнта, 
яким був В.О. Золотарьов, Михайло Іванович 
відвоював у керівництва вишу додаткове міс-
це в аспірантурі. Це місце кафедра отримала 
за великого сприяння О.К. Біруля.

Аспірантура цілковито змінила життя 
Віктора Олександровича. Молодого аспі-
ранта захопили свобода і самоконтроль, 
відповідальність і самостійність, приклад 
старших товаришів і перспектива попов-
нити лави відомих вчених, яким власне і є 
нині В.О. Золотарьов.

Висловлюємо Вам, шановний Вік-
торе олександровичу, щиру подяку за 
цю творчу зустріч і бажаємо міцного 
здоров’я й добробуту, нових творчих і на-
укових здобутків ще на довгі-довгі роки! 

І нехай у Вас буде все, про що Ви мрі-
єте і до чого прагнете!

я.о. Байбуза, бібліотекар 1 кат. НБ

рожник України, дійсний і заслужений член 
Транспортної академії України, відмінник 
освіти СРСР і України, Почесний професор 
ТУ МАДІ, повний кавалер Почесного зна-
ка «За видатні заслуги перед колективом 
університету» професор В.О. Золотарьов 
пройшов тернистий шлях науковця з вели-
кої літери. Про внесок Віктора Олександро-
вича у розвиток і розбудову вітчизняної до-
рожньої галузі можна говорити безкінечно. 
Віктор Олександрович не лише таланови-
тий керівник і науковець, але й надзвичайно 
шанована людина. Він прекрасний оратор, 
який легко завойовує будь-яку аудиторію: 
від студента до академіка і професора, ро-
блячи це невимушено, іноді навіть додаючи 
тонкий гумор. Він так цікаво розповідає, що 

аБітурієнт 2018

Профорієнтаційна робота
Нещодавно з метою виконання 

програми «Абітурієнт 2018» студенти 
автомобільного факультету Владис-
лав Ковбаса, Станіслав Степаненко 
(гр А-12-17т1) і Владислав Мордик 
(гр. А-21-16т1) на чолі із заступником 
декана з виховної роботи В.В. Без- 
рідним, заступником відповідаль-
ного секретаря приймальної комісії 
В.С. Шеїним та асистентом кафедри 
ТеСА В.о. Зуєвим відвідали школи 
міста Костянтинівка на Донеччині.

Метою заходу стало знайомство 
з роботою колективу автомобільного 
факультету і напрямами наукової ді-
яльності випускових кафедр, а також 
проведення профорієнтаційної роботи 
серед майбутніх абітурієнтів.

Під час триденної поїздки для там-
тешніх школярів були організовані олім-
піади з української мови та літератури, а 
також продемонстровано фільм про сту-

дентське життя в нашому університеті. 
Старшокласники  Костянтинівки ознайо-
милися з життям студентів у гуртожитку, 
роботою колективу лабораторії швидкіс-
них автомобілів і академії BOSCH та на-
уковими досягненнями факультету. 

Наприкінці цього профорієнтацій-
ного заходу були укладені договори 
про подальшу співпрацю шкіл міста 
Костянтинівка і ХНАДУ з читанням 

відкритих лекцій викладачами універ-
ситету в тамтешніх школах.

Керівництво автомобільного фа-
культету висловлює щиру подяку  
директорам, вчителям і працівни-
кам шкіл за теплий і доброзичливий 
прийом та сподівається на подальшу 
плідну співпрацю. 

олена Андрінченко,
 студкор АФ
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фахОВіСть

Лайк ДіДжитаЛ

Зарубіжний ДосвіД

Це не слоган нової ре-
клами з приєднання до но- 
вітніх технічних розро-
бок, але звучить досить 
привабливо. Тож аби від-
чути новітні наукові ре-
алії викладачі кафедри 
комп’ютерних технологій 
і мехатроніки на чолі із за-
відувачем проф. Д.М. Клец 
запросили для участі в се-
мінарі, що відбувся нещо-
давно у рамках щорічного 
тижня кар’єри «Крок до 
мети», Project Mana ger 
агентства інтернет-марке-
тингу «Лайк Діджитал» 
Анатолія Бондаренка. 

Ця компанія є підрозділом 
агенції інтернет-маркетингу 
«Паньшин Груп» і спеціалі-
зується на розробці й техніч-
ній підтримці WEB-сайтів. 
Проведений семінар висвіт-
лив особливості внутрішньої 
оптимізації та SEO-аудиту 
сайтів, SMM-промоушену 
і крауд-маркетингу, а також 
розробки Landing Page. 

Студенти ознайомилися 
з роботою даних ресурсів 

та усвідомили реальні мож-
ливості працювати в таких 
відомих компаніях. Участь 
у подібних семінарах спону-
кає юнаків і дівчат до підви-
щення мотивації до навчан-
ня в цілому, а також удоско-
налення отриманих знань.

Жваво дискутуючи щодо 
можливостей, які відкрива-

ються на ринку праці, наші 
студенти залишали залу, де 
проходив семінар, сповнені 
сподівань і прагнення до по-
дальшого навчання і набуття 
нових технічних знань, адже 
саме ця професія передбачає 
володіння інформацією про 
сучасні розробки і перспек-
тиви технічного прогресу. 

Впевнено крокуючи шля- 
хом професійного зростан-
ня, студенти повинні бути не  
лише мобільними та гнуч-
кими відповідно до вимог 
ринку праці, але й володіти 
надсучасними знаннями, бо 
лише той, хто володіє інфор-
мацією, – володіє світом.

Спецкор МФ

Багато хто їздить нена-
довго за кордон у складі 
туристичних груп чи про-
сто на відпочинок. Але 
приїхати в іншу країну для 
навчання майже не зна-
ючи мови цієї країни вияв-
ляється непросто. У цьому 
випадку неминуче виника-
ють побутові проблеми, зі 
спілкуванням тощо. Про-
те у такому досвіді більше 
плюсів, ніж мінусів.

Прилетівши до Берліна, 
ми без особливих труднощів 
попросили співробітників 
аеропорту про допомогу, 
купили квитки і дісталися 
до міста Котбус, де нам по-
трібно було жити і навчати-
ся півроку. Але, приїхавши 
в Котбус, ми зіткнулися з 
першими труднощами. Тут 
англійською говорять тільки 
іноземні студенти, а біль-
шість молоді та дорослих, 
з якими ми мали знаходити 
спільну мову, спілкувалися 

або жестами, або показува-
ли переклад в онлайні. Біль-
шість документації також 
лише німецькою мовою. 
Доводиться постійно пере-
кладати листи з різних орга-
нізацій, державних установ 
тощо. До магазину я спочат-
ку постійно ходила з онлайн-
перекладачем, щоби розумі-
ти назви продуктів або їхній 
склад. Але, мабуть, це був 
єдиний мінус. Через два дні 
після приїзду до Німеччини 
я почала вивчати німецьку 
мову на курсах при універ-
ситеті, адже розуміла, що без 
знання мови в Котбусі буде 
дуже непросто. Чим краще 
я пізнаю німецьку, тим лег-
ше і цікавіше стає. Почала 
чути знайомі слова на вули-
ці або в розмові перехожих. 
Вже можу представитися та 
пояснити, що мені потрібно, 
розбираюся у найпростіших 
темах і знаю деякі правила 
граматики.

З плюсів те, що тут люди 
більш доброзичливі, а пере-
хожі усміхнені. По п’ятницях 
всі чекають на хороші вихід-
ні, мабуть, саме тому ти ніде 
не зустрінеш поганого став-
лення. Скрізь усі допомо-
жуть, підкажуть і зроблять 
це з посмішкою. Особливо 
якщо бачать, що намагаєшся 
говорити німецькою. Навіть 
касири в супермаркетах пе-
ред вихідними приязніші.

Університетське життя 
також дуже відрізняється від 
нашого. Тут студенти ходять 
на пари не тому що треба, а 
тому що кожен хоче дійсно 
добре підготуватися до іспи-
ту і здати його з тих предме-
тів, які він самостійно обрав. 
А ще мені дуже подобають-
ся величезні вікна в аудито-
ріях (на всю стіну). Через це 
в аудиторіях завжди світло, 
а, йдучи на заняття, мож-
на побачити як навчаються 
інші студенти. 

Заняття розпочинають-
ся о 7:30, а закінчуються о 
21:00. Тобто, навчальний 
процес триває весь день. 
Скільки пар упродовж дня 
у кожного студента і в який 
час доби вони проходять за-
лежить від обраних предме-
тів. До того ж немає певної 
групи, яка ходить разом на 
всі заняття. Кожен предмет 
проходить з різними сту-
дентами, що дає можливість 
познайомитися та поспілку-
ватися з цікавими ровесни-
ками.

Крім того, є багато й ін-
ших цікавих і позитивних 
моментів проживання та 
навчання в Німеччині. Тож, 
якщо випадає подібний 
шанс, ним обов’язково слід 
скористатися, адже здобут-
тя зарубіжного досвіду дає 
багато можливостей і від-
криває чудові перспективи.

Аль Дора,
студ. МФ
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СПрияння ПрацЕВлаштуВанню

Мій шлях до професії

Перш ніж потрапити на 
фабрику «Мівіна» нам, сту-
дентам і викладачам, деталь-
но провели інструктаж з пи-
тань техніки безпеки (реко-
мендується нічого не чіпати, 
триматися за поручні, не бі-
гати по території заводу, щоб 
ненароком не посковзнутися 
на маслі). 

Після проведеного інструк-
тажу ми переодяглися у спе-
ціальний одяг – білі халати, 
рожеві шапочки, спеціальні 
сандалі та беруші (щоб захис-
титися від шуму). Обов’язкова 
вимога – зняти з себе сережки й 
персні, щоб не потрапили у про-
дукцію, а перед входом у цех – 
обов’язково помити руки.  

Наша екскурсія розпочалася 
в цеху, де у тістозамішувальних 
машинах, як при приготуван-
ні домашньої локшини, з води 
та борошна замішують тісто 
на локшину. Далі готове тісто 
потрапляє на вали грубого роз-
кочування, що виконують функ-
цію качалки: тісто спочатку роз-
кочується на два товстих листи 
і, потрапляючи з одного вала на 
інший, стає все тонше і тонше, 
поки не стане товщиною трохи 
менше міліметра. Таке тісто по-
трібно розрізати на тонкі нит-
ки  – це робиться за допомогою 
круглих ножів поздовжнього 
різання. Тут локшина і стає 
хвилястою через різницю швид-
костей поздовжнього різання 
і транспортера. Так розрізані 
нитки локшини укладаються 

в зигзагоподібний малюнок, а 
хвилястість зберігається.

Щоб готову локшину швид-
кого приготування без проблем 
можна було заварювати окро-
пом, її потрібно попередньо 
зварити. Варять її не в котлі з 
киплячою водою, а парою в па-
рокамері. Поруч з установкою 
дуже жарко – температура біля 
парокамери досягає 50°С. Тран-
спортер з локшиною повільно 
їде всередині парокамери, що 
поділена на зони з різним тис-
ком пари. Цей п’ятихвилинний 
процес пропарювання дуже 
важливий для текстури локши-
ни: так вона не вбирає воду і не 
перетворюється в кашу. На ви-
ході пропарені нитки надходять 
на дільницю просочення. Підсо-
леною водою з локшини змива-
ють надлишки крохмалю, який 
виступає під час подачі пари.

Наступний етап здався нам 
неочевидним – виявляється, 
локшину після пропарювання 
смажать у фритюрі. Все для 
того, щоб локшина довго збері-
галася: обсмажування прибирає 
з локшини майже всю вологу, в 
якій можливе розмноження мі-
кроорганізмів. Спочатку нитки 
нарізають на брикети, які за 
розмірами відповідають ко-
міркам фритюру. Вони можуть 
бути квадратними, круглими 
або прямокутними. На кожну 
клітинку, наповнену локши-
ною, подається повітря, яке 
розподіляє локшину по всій 
поверхні ємності. Укладені і 
нарізані нитки їдуть у фритюр, 
де відбувається обжарювання 
в рослинній олії (140 – 150°С). 
Увесь процес займає майже три 
хвилини. Комірки перекида-
ють, щоб дістати з них гарячі 

брикети і відправити суху лок-
шину в камеру охолодження, де 
завдяки потокам повітря вона 
остигає до 30 – 33°С.

Вже готова локшина на ви-
ході проходить контроль: спів-
робітники стежать, щоб бри-
кети були поламані, на них не 
виявилося мокрих або жирних 
плям, а укладання ниток збері-
гало рівномірний малюнок.

Після цього продукт над-
ходить на дільницю укладання 
пакетиків з напівфабрикатами. 
Робітники самостійно кладуть 
бульйон-приправи і сушені ово-
чі, що заготовляються на само-
му заводі.

Після цього вже готову «Мі-
віну» робітники перевіряють на 
якість та, за необхідності, про-
водять відбракування. Якщо 
знаходиться пошкоджений бри-
кет його ретельно перевіряють, 
які частини можна залишити, а 
що викинути.

Далі готова продукція упа-
ковується і відправляється на 
склад. А вже зі складу потра-
пляє на полиці магазинів та су-
пермаркетів.

особисто для мене, як і 
для моїх однокурсників, ця 
екскурсія була цікавою й піз-
навальною.  

Дякуємо співробітникам 
відділу організації сприяння 
працевлаштуванню студентів 
за надану можливість побува-
ти на фабриці «Мівіна».

Лілія Педь,
 гр. е-41 

У 2010 році я вступила до ліцею «Ав-
тодорожник» Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього універ-
ситету (директор І.М. Клімова). З того 
часу і розпочався мій шлях до здобуття 
освіти. Це були перші кроки до вступу до 
університету.

У ліцеї були прекрасні викладачі та 
якісна доуніверситетська підготовка. Але, 
крім навчання, були ще й саморозвиток, 
самовдосконалення і творчість. Під час на-
вчання я брала активну участь у багатьох 
конкурсах, що проходять в університеті, 
таких як творчий огляд-конкурс «Дебют», 
який проводиться восени кожного року, 
спортивних святах тощо. 

У 2012 р. я поступила на перший курс 
факультету мехатроніки транспортних за-
собів, який в подальшому було переймено-
вано у факультет комп’ютерних технологій 
і мехатроніки (нині ліквідовано з приєднан-
ням кафедр до інших факультетів). У цьому 
ж році на спортивному святі краси і грації 
я виборола звання «Міс Фітнес» ХНАДУ.

З колективом активістів нашого факуль-
тету ми зайняли перше місце в огляді-кон-
курсі «Дебют» у номінації «Хореографія. 
Колективи». Починаючи з першого курсу я 

була членом студентської ради факультету, 
а незабаром і студентського самоврядуван-
ня університету. Це була відповідальна ро-
бота, але, долаючи всі перепони, я викону-
вала різні доручення: як легкі, так і складні 
щодо їх реалізації.

З першого курсу я виступала у складі 
команди зі спортивної аеробіки (тренер 
М.Є. Акімова). Тоді я навіть уявити не 
могла, що команда стане для мене другою 
родиною. Я знаю не з чуток як себе почу-
ває нова людина у вже сформованому ко-
лективі, але мене зустріли дуже тепло. З 
командою ми пережили багато приємних 
миттєвостей, у т.ч. і перемоги на різних 
спортивних змаганнях. Я добре пам’ятаю 
ті почуття, які відчуваєш перед виходом на 
майданчик, і яке неймовірне задоволення 
отримуєш під час виступу. Ну і, звичайно 
ж, скільки вирує щастя в душі і серці від 
отриманих нагород.

З 2016 р. я працюю діловодом ректора-
ту. Велике спасибі доц. Л.А. Прилуцькій за 
запропоновану посаду та можливість про-
явити себе.

Звичайно ж, крім розвитку своїх твор-
чих здібностей та активної участі у громад-
ському житті, основним моїм завданням 

було навчання, адже добре навчатися – най-
важливіша праця, з якою я успішно впора-
лася.

У 2017 р. під час урочистостей з нагоди 
Дня відмінника ХНАДУ мене нагородили 
найпочеснішим для кожного нашого студен-
та знаком за бездоганне навчання та участь у 
громадському житті моєї alma mater. 

А в січні 2018 р. я отримала диплом з 
відзнакою магістра-випускника автомо-
більного факультету (спеціальність «Про-
фесійна освіта: метрологія, стандартизація, 
сертифікація»).

За здобуті знання я безмежно вдячна 
моїм улюбленим викладачам, які всі ці 
роки передавали мені свої вміння і досвід. 

Ви не лише навчили фаховості й 
людяності, а ще й допомогли стати тією 
людиною, якою я є  –  цього я ніколи не 
забуду.

Владислава Байдала, 
випускниця АФ

КроК до фаху

фахОВіСть
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фахОВіСть

ОберігаймО нашу планету
Колись переді мною по-

стало питання: ким я хочу 
бути? Адже спеціальностей 
багато і обрати якусь одну 
було дуже важко, хотілося 
ж спробувати все. Вирі-
шити це непросте питання 
мені допомогла мама, за-
пропонувавши професію 
еколога. Погодившись, я й 
не уявляла скільки всьо-
го потрібно буде вивчати, 
адже відповідно до держав-
них вимог еколог повинен 
бути професіоналом ши-
рокого спектра, об’єктом 
діяльності якого є навко-
лишнє середовище і його 
компоненти. 

Еколог повинен мати хо-
рошу обізнаність з питань гу- 
манітарної та соціально-еко-
номічної спрямованості (істо- 
рія України, філософія, куль-
тура, політологія, соціологія 
тощо); володіти базовим об-
сягом знань з фізики, хімії, 
біології, вищої математики 
та обчислювальної техніки; 
мати необхідні знання з при-
родничих наук (геологія, ме-
теорологія, гідрологія та ін.) 
і досконало володіти умінням 
використовувати знання з про- 
фесійних дисциплін (моні-
торинг довкілля, екологічне 
право, економіка природоко-
ристування, заповідна справа, 
нормування антропогенного 
навантаження на природне се-
редовище тощо).

Майже 99% моїх знайо-
мих, дізнавшись, що я отри-
мала професію еколога го-
ворять: «О, це ж метелики, 
квіточки, дерева!», «Що там 
можна було вивчати, це ж 
легко?!», «Еколог – не затре-
бувана професія у нашій кра-
їні!». Шкода, що більшість 
людей не розуміють, що еко-
логи – це саме ті фахівці, які 
намагаються пояснити, чому 
висихають річки, гине риба 
або влітку випадає сніг. Вони 
вивчають стан води, землі 
та повітря, вплив відходів 
на рослини, тварин і людей. 
Якщо вміст шкідливих ре-
човин вище критичного 
рівня, виявляють причини, 
складають прогноз роз-
витку ситуації. Фахів-
ці-екологи вивчають 
наслідки запуску кос-

мічних ракет, контролюють 
діяльність шкідливих вироб-
ництв, стежать за утилізаці-
єю радіоактивних відходів. А 
ще вони з’ясовують причини 
природних катаклізмів і роз-
робляють шляхи найменшого 
впливу людей на природу. 

Ця професія для потен-
ційних борців, які володіють 
аналітичним складом розуму 
та здатні довгими роками 
пробивати стіну нерозумін-
ня. Я завжди була спокійною 
дитиною, яка не вирізнялася 
характером бунтівника, тож 
ніхто і  припустити не міг, 
що підвищене почуття спра-
ведливості зіграє свою роль. 

Коли я ходила до другого 
класу, серед моїх однолітків 
дуже популярним було вжи-
вати на перерві (у сухому ви-
гляді) вермішель швидкого 
приготування. Як і більшос-
ті дітей, батьки забороняли 
мені це робити. На запитан-
ня «чому?», я почула: «Бо 
це отрута і ті, хто її продає, 
отруюють дітей». Наступно-
го дня я не тільки говорила 
одноліткам, що це отрута, а 
й влаштувала протест про-
давцеві біля школи, розпо-
відаючи, що так робити не 
можна, приводячи купу моїх 
хоч дитячих, але аргументів. 
Батьки розповідали, що нам 
навіть телефонували додому 
з проханням забрати мене і 
заборонити підходити до кі-
оска, бо я розлякую  покуп-
ців. Тож еколог – це, перш за 
все, стан душі!

Ми часто чуємо, що зараз 
погана екологія. Перше, чого 

мене навчили в університеті, 
було те, що екологія – це нау-
ка, а наука не може бути пога-
ною. Також мені поталанило 
зустріти справжніх педагогів, 
не тільки майстрів своєї спра-
ви, а й просто щирих людей, 
які готові були допомогти в 
будь-якій справі. Під час на-
вчання багато залежить від 
куратора групи. Впевнена, 
що всі мої одногрупники по-
годяться, що наші студентські 
роки були такими яскравими, 
веселими і незабутніми завдя-
ки нашому куратору С.О. Ко-
версун. Ще на першому курсі 
саме Світлана Олександрівна 
після першого семестру все-
лила упевненість, що я можу 
бути відмінницею, що у мене 
все вийде, за що я їй дуже 
вдячна. Завідувачка кафедри 
екології Н.В. Внукова завжди 
дає своїм студентам життєві 
настанови і поради, пропа-
гуючи розвиток особистості. 
Та найголовніше, що Ната-
лія Володимирівна власним 
прикладом показує наскільки  
це важливо. Валентина Олек-
сандрівна Юрченко, будучи 
моїм науковим керівником, 
відкрила захоплюючий світ 
лабораторних досліджень. Час,  
коли ти бігаєш з ложкою, на-
магаючись накопати нею в 
центрі міста різні види ґрун-
ту, робити змив на автомо-
більній стоянці (збоку це ви-
глядає як миття асфальтового 
покриття ватним диском), 
ловлячи на собі дивні погляди 
та усмішки, – запам’ятається 
на все життя. Еліна Борисівна 
Хоботова вразила нас своєю 

відданістю професії, про-
водячи лекції у вільний час 
лише для трьох студентів (се-
ред яких була і я), – ми тоді  
пропустили лекцію і не змо-
гли самостійно розібратися 
у матеріалі. Таких прикладів 
відданості своїй справі мож-
на наводити безліч, але, див-
лячись саме на таких людей, 
хочеться стати справжнім 
професіоналом і з гордістю 
носити звання еколога. 

Наша планета подібна 
людському органу. Як будь-
який орган складається із  
клітин, що взаємодіють, так 
і наша планета складається з 
людей і навколишнього при-
родного середовища. Якщо 
клітини взаємодіють гар-
монійно – вони множаться 
і ростуть, а весь орган здо-
ровий. Якщо ж клітини кон-
фліктують, то орган вражає у 
тому числі й ракова пухлина, 
яка вбиває і свій орган, і сама 
гине разом з ним. 

Тож давайте не будемо 
руйнівниками і зберігаймо 

свій «дім» – нашу казко-
ву планету незалежно 
від професії.

А говорячи, що 
професія еколога  
не затребувана, зга- 

дайте слова фран-
цузького письмен-

ника і авіатора Ан-
туана де Сент-екзюпері: 
«… Ми всі несемося вда-

лечінь на одній і тій же 
планеті – ми екіпаж од-

ного корабля».

Аліна Лисенко, 
випускниця ДБФ
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ПаМ’яті ГЕрОїВ нЕБЕСнОї СОтні

На повен зріст на обороні Термопіл
Подорожній, коли ти при-

йдеш у Спарту,
перекажи лакедемонянам,
що ми полягли тут, вірні 

їхньому наказові.
Симонід Кеоський

епітафія на місці битви 
поблизу Термопіл

генієві Константиноса Ка-
вафіса (1863 – 1933) – грець-
кого поета всесвітньої слави, 
належать декілька десятків 
віршів, що докорінно змінили 
всю світову літературу ХХ ст. 
«Термопіли», «очікуючи на 
варварів», «Троянці» та чис-
ленні інші поезії назавжди 
закарбувалися у пам’яті кож-
ного, кому пощастило прочи-
тати їх в оригіналі, чи, при-
наймні, у перекладі. 

Самі вже імена переклада-
чів засвідчують огром таланту 
К. Кавафіса. Українською його 
намагалися відтворити Гри-
горій Кочур, Андрій Савенко, 
Юрій Буряк, російською – Ген-
надій Шмаков, Йосиф Брод-
ський, Юнна Моріц та численні 
інші обдаровані перекладачі.

Відповідь на це буттєве 
питання ніколи й нікому не 
давалась легко. У граничному 
формулюванні вона звучить як 
назва відомого американського 
бойовика, четвертої частини 
знаменитої франшизи «Міц-
ний горішок»: «Live Free or Die 
Hard». К. Кавафіс, як і В. Шек-
спір, так само звертається до 
цього непозбувного питання, 
даючи на нього обидві можли-
ві відповіді у коротенькому ві-
рші з італійською назвою «Che 
fece... il gran rifiuto» – «Той, 
хто… вчинив велике зречення» 
(переклад Григорія Кочура):

Для деяких людей 
приходить такий день,
Коли мусять вони сказати
велике «Так»
Або велике «Ні». Відразу вид-
ко, хто з них у собі має
Готове «Так». Сказавши 
його, підноситься вище,
Зростає і в людській шані, 
і в довірі до самого себе.
Той, хто сказав «Ні», – 
не жалкує. 
Якби спитали його, чи хоче
Зректись його, не зрікся б. 
Але якраз саме це «Ні»,
Це слушне «Ні» – 
на все життя його гнітить.

Коли 2013 року перед гро-
мадянами України вкотре в іс-
торії народу й країни постало 

це питання, на яке слід було від-
повісти «Так» або «Ні», мільйо-
ни людей спромоглися віднайти 
у собі сили надати ствердну 
відповідь. Мільйони інших ска-
зали «Ні». Десятки мільйонів 
промовчали. Чи змінили б вони 
свої відповіді зараз? Можли-
во, хтось змінив би. Але є ті, 
хто сказав своє рішуче «Так» і 
не зрікається його до сьогодні. 
Карається, мучиться, але не ка-
ється. Так само як є й ті, хто не 
зречеться свого «Так» вже ніко-
ли, бо тодішня рішуча відповідь 
стала для них останньою і чи не 
найголовнішою справою життя, 
яке обірвалося на українсько-
му Майдані в Києві у лютому 
2014 року.

Звитяжців, що поклали тоді 
своє життя, ставши на обороні 
власної честі, гідності та со-
вісті, прийнято називати Не-
бесною Сотнею. Відстоявши 
свої переконання, вони заразом 
порятували також самоповагу 
громадян України, які через 
кращих своїх представників 
упевнено і переконливо заяви-
ли про своє право самостійно 
господарювати на власній зем-
лі. Виявлена героями Майда-
ну громадянська звитяга ста-
ла зразком для наслідування і 
прикладом для тих, хто стояв 
у другій лаві й підхопив зна-

мено, коли воно поточилося з 
рук загиблих. Так подвиг трьох-
сот спартанців під Термопіла-
ми провістив майбутні звитяги 
греків над незлічимо більшим 
військом Перської імперії й, 
зрештою, остаточну перемогу в 
греко-перських війнах. К. Кава-
фіс у вірші «Термопіли» залед-
ве кількома рядками спромігся 
висловити єство та значимість 
вчинку сміливців (переклад Ан-
дрія Домановського):

Честь тим,
 хто за свого життя
мету обрали 
 боронити Термопіли...
Й ще більша шана 
 тим повинна бути,
які провидять 
(і численні завбачають) – 
в кінці проявиться 
 підступний Ефіальт
й мідійці пройдуть,
 та й вони – минущі.

Дійсно, завдяки чисельній 
перевазі та підступу ницого 
зрадника перси (у К. Кавафіса 
їх названо мідійцями) спромо-
глися придушити опір жменьки 
грецьких вояків і зламати їхню 
оборону. Мільйонною ордою 
сарани посунули вони через 
захоплений гірський прохід 
на вільні міста Еллади. Однак 
героїчна поразка спартанців 
не була марною, надихнувши 
вільних громадян грецьких по-
лісів до останнього, будь-якою 
ціною боронити свою Батьків-
щину, бо виправданням пораз-
ки і покори може бути лише 
смерть. Так, програвши битву 
при Термопілах, елліни зре-
штою перемогли загарбницьку 
армаду персів, бо військо віль-
них людей, які захищають свою 
свободу і рідний дім, завжди 
бере гору над завойовниками, 
якою б численною не була гна-
на канчуками на битву рабська 
армія нападників.

Сьогодні, чотири роки 
потому від початку війни, 
що виснажує українське сус-
пільство, згадуються рядки 
знаменитої поезії Альфреда 
Теннісона «Улісс» (переклад 
андрія домановського):

Багато втрат, 
 і мало нас; а тому
не та вже сила ми, 
 що у старі часи
Здригала землю й небо; 
 та що ми є – Ми є;
Знесилив підлий час 
 і ница доля
Серця героїв; однак є 
 ще волі сила
Щоб прагнути, шукати, 
знайти й не відступати!

А.М.  Домановський,
доц. каф. українознавства

Кожен з віршів грецького 
поета запам’ятовується по-
своєму, особливо ж вражає його 
громадянська лірика, просяк-
нута ідеями і духом гідності, 
поваги й самопожертви заради 
Батьківщини та співгромадян. 
У важкі часи, на межі вибору 
між загибеллю і безчестям, ви-
живанням і почуттям грома-
дянського обов’язку саме вони 
були опертям і підтримкою 
тим, хто йшов на крок попе-
реду за інших або міцно стояв 
на обороні останнього рубежу. 
Сумнівався, боявся, карався і 
мучивсь, але, попри все, твердо 
йшов і міцно стояв.

В англійській мові є вислів 
«Stand tall» – стояти високо, ви-
проставшись на повний зріст. 
Ці слова – відповідь на одвічне 
гамлетівське питання «To be, or 
not to be», геніально сформу-
льоване В. Шекспіром (пере-
клад Леоніда Гребінки):

Чи бути, чи не бути? 
 Ось в чім річ.
Почесніш що для духу – 
 чи терпіти
Скалки та стріли 
 навісної долі,
А чи, повставши
 проти моря лих,
Збороти їх? КараюСь, МучуСя…  алЕ нЕ КаюСь!
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Студрада інфОрМує

День ДонораДень Донора
Упродовж двох років студентська 

рада нашого університету разом з проф-
комом студентів проводять День донора. 
як показала практика, багато наших 
студентів не є байдужими до цього захо-
ду. Тому і цьогоріч 27 березня ми знову 
плануємо провести День донора в нашо-
му університеті, де всі бажаючі студенти, 
попередньо зареєструвавшись, зможуть 
проявити свою доброту, гуманізм і мило-
сердя.

Серед основних вимог до потенційних 
донорів є:

– вік від 18 років;
– вага від 50 кг;
– прописка (Харків або Харківська об-

ласть);
– відсутність ГРВІ.
Донори будуть перевірені на ВІЛ, гепа-

тит В і С, сифіліс. У день здачі крові і ще 
один день (на вибір) вони звільняються від 
занять (роботи).

При заборі крові використовуються 
одноразові стерильні системи, що унемож-
ливлює зараження. Крім того, донорам ви-
плачується грошова компенсація на обід, а 
наша їдальня годує усіх студентів комплек-
сним обідом за рахунок університету.

Що рекомендується потенційним до-
норам.

Напередодні здачі крові (увечері) не 
вживати жирну, смажену, гостру чи копче-
ну їжу, а також молочні продукти, масло та 
яйця.

За дві доби (48 годин) до процедури не 
рекомендовано вживати алкоголь. За три 
доби (72 години) до процедури не прийма-
ти аспірин, анальгін та інші препарати, що 
містять анальгетики. Не курити менше ніж 
за годину до процедури та не здавати кров 
на голодний шлунок.

Бути донором корисно, адже завдяки 
цій процедурі відбувається активізація 
системи кровотворення (клітин червоного 
кісткового мозку) і стимуляція імунітету. 
Відбувається деяке розвантаження органів, 
що беруть участь в утилізації вмираючих 
еритроцитів: селезінка, печінка.

Здійснюється профілактика організму: 
стійкість до крововтрати при аваріях, не-
щасних випадках, опіках чи важких опера-
ціях. І найважливіше – за рахунок стимуля-
ції кровотворення відбувається продовжен-
ня молодості й самооновлення організму. 

А ще донорство стимулює профілак-
тику захворювань серцево-судинної та 
імунної систем, порушень травлення й ате-
росклерозу, діяльності печінки й підшлун-
кової залози; а також виведення зайвого 
баласту з організму: надлишку крові та її 
елементів.

Студентська рада запрошує усіх не-
байдужих приєднатися до цієї вкрай 
важливої акції – День донора в ХНАДУ.

олександр Борисенко,
голова студради
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ліКарі ЗаСтЕріГають

ОбережнО, дифтерія
У зв’язку з небезпекою захворю-

вання на дифтерію та низьким рів-
нем охоплення щепленням Мініс-
терство охорони здоров’я України 
рекомендує вакцинацію для дітей і 
ревакцинацію для дорослих. Для лі-
кування дифтерії в Україні наявна 
протидифтерійна сироватка.

Єдиний спосіб захиститися від 
дифтерії і попередити розвиток не-
безпечних ускладнень – вакцинація 
для дітей і ревакцинація для дорос-
лих (кожні 10 років). Під час епідемії 
дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го 
року, спричиненої низьким охоплен-
ням дітей вакцинацією та відсутністю 
ревакцинації дорослих, на дифтерію 
захворіли майже 20 тисяч людей, 696 
з них померли.

Нагадуємо, що вакцинація від диф-
терії призначена не лише дітям, а і до-
рослим.

В Україні щеплення від дифтерії ді-
тям можна зробити безоплатно цільно-
клітинною вакциною проти кашлюку, 
дифтерії та правцю АКДП, яка забез-
печує найкращий захист. Також наявна 
безкоштовна вакцина для профілакти-
ки дифтерії та правця АДП і вакцина 
для профілактики дифтерії та правця із 
зменшеним вмістом антигену АДП-М, 
яку застосовують для дорослих.

На 1 січня 2018 р. в Україні наявні 
2,7 млн доз вакцини АКДП, 700 тис. 
доз вакцини АДП та 6,1 млн доз вак-
цини АДП-М.

За 11 місяців 2017 р. 45,4% дітей ві-
ком 18 місяців отримали три дози вак-
цини АКДП, 38,7% дорослих захищені 
від дифтерії вакциною АДП-М.

Для лікування дифтерії в Україні 
наявні 900 доз протидифтерійної си-
роватки, які як гуманітарну допомогу 

Україна отримала наприкінці 2017 р. 
Препарати мають сертифікат якості 
GMP, який гарантує, що продукція по-
стійно виробляється і контролюється 
за стандартами якості, що відповіда-
ють її призначенню, та відповідно до 
вимог реєстраційного досьє. 

Також на 2018 р. МОЗ заклало в 
бюджет 40,2 млн грн для закупівлі си-
роваток та імуноглобулінів для ліку-
вання хворих на небезпечні інфекційні 
захворювання, що супроводжуються 
високим рівнем смертності, серед яких 
і дифтерія. Препарати будуть придбані 
через міжнародні організації і відпо-
відним чином зареєстровані, наразі йде 
планування закупівель.

Дифтерія небезпечна тим, що без не-
гайного введення сироватки майже 50% 
хворих можуть померти, навіть з сироват-
кою залишається ризик смерті до 20%.

Інфекція передається повітряно-
крапельним шляхом. Коли дифтерійна 
бактерія потрапляє у дихальну систе-
му, вона виробляє токсин, що руйнує 
тканини дихальної системи.

Захворювання проявляється у вигля-
ді ангіни, коли у горлі утворюються плів-
ки, що можуть ускладнювати дихання та 
ковтання. Токсин може спричинити:

 слабкість;
 біль у горлі;
 лихоманку;
 набряк залоз у шиї.
Токсин також може потрапити у 

кров і вразити серце, нирки та нервову 
систему. Ускладнення від дифтерії мо-
жуть включати:

 блокування дихальних шляхів;
 пошкодження серцевого м’яза 

(міокардит);
 ушкодження нерва (поліневропатія);
 легеневу інфекцію (дихальну не-

достатність або пневмонію).
Як і будь-який лікарський препарат, 

вакцини можуть викликати реакції, 
проте ризик померти від дифтерії наба-
гато вищий, ніж ризик серйозної реак-
ції на вакцину. Серйозні реакції на вак-
цини вкрай рідкісні. Побічні ефекти, 
такі як болісні відчуття і припухлість в 
місці ін’єкції або невелике підвищення 
температури, це звичайне явище.

Кому протипоказана вакцинація?
 Людям із загрозливою для жит-

тя алергічною реакцією на компонент 
вакцини, яка виникла на первинне вве-
дення.

 Якщо людина хвора на момент 
вакцинації, її треба відкласти до оду-
жання.

 Вагітним жінкам. Крім того, слід 
уникати вагітності упродовж чотирьох 
тижнів після вакцинації.

Бережіть себе і своїх рідних!
І найголовніше, при необхідності 

вчасно звертайтеся до лікаря!
ж.Д. Кравченко,

лікар-терапевт ХНАДУ,
заступник головного лікаря 

з оМр КЗоЗ «ХМСЛ» 
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все починається 
З Любові…

Саме так говорить поет: 
«Все починається з любові: і 
натхнення, і робота. очі кві-
тів і очі дитини – все почи-
нається з любові». А інколи 
з любові починається шлях у 
новий і незвіданий світ. 

Принаймні так сталося 
у наших іноземних і таких 
рідних студентів. Інозем-
них – адже усі вони приїхали 
з різних куточків світу, аби 
здобувати освіту в Україні. 
Рідних – тому що вони вже 
встигли стати членами вели-
кої, дружньої родини ХНАДУ. 
Щойно занурившись у світ 
закордонного навчання, ці та-
лановиті й сміливі юнаки та 
дівчата вже взяли участь не 
в одному заході у стінах уні-
верситету. Сором’язливість і 
страх подолала їхня любов до 
музики, а бажання привітати 
друзів, викладачів і керівни-
цтво факультету підготовки 
іноземних громадян із все-
світнім Днем закоханих згур-
тувало й вилилося у творчість. 

Результатом такої творчої 
активності став концерт, ор-
ганізований студентами під-
готовчого відділення ФПІГ 
під пильним оком викладача 
музичної фонетики, повсяк-
часного художнього керівника  
музичних і культурно-масо-
вих заходів Г.М. Ковальової. 
Концерт відбувся 16 лютого 
в актовій залі ФПІГ з нагоди 
Дня Святого Валентина, а по-
дарунком численним глядачам 
стали пісні про кохання у вико-
нанні наших студентів. Чарівні 
мелодії радували слух, а слова 
любові лунали у піснях араб-

ською, французькою, турець-
кою, іспанською, англійською 
та навіть російською мовою, 
хоча її більшість виконавців 
поки що вивчає лише декілька 
місяців.  Справжньою окрасою 
концерту стало виконання пре-
красною піаністкою з Китаю 
п’єси Шопена «Фантазія», яка 
зірвала шквал щирих оплесків 
від представників різних націо-
нальностей. 

Та й взагалі атмосфера за-
ходу була дружньою й невиму-
шеною: студенти з різних груп 
з радістю підспівували виконав-
цям, аплодували та вітали одне 
одного, своїх викладачів і чис-
ленних гостей свята. 

І нехай у більшості їхніх 
країн День Святого Валентина 
не є традиційним святкуван-
ням і відомий лише з екранів 
телебачення. Зате тут, в Украї-
ні, на факультеті, що об’єднав 
багатьох в одну родину й став 
рідною домівкою, кожен бажа-
ючий зміг долучитися до свят-
кування Дня кохання й усіх за-
коханих.  

Тому доречно і тепло фі-
нальним акордом пролунали 
поздоровлення самим студен-
там: від імені викладачів завіду-
вач кафедри філології Л.С. Без- 
коровайна побажала всім любо-
ві, кохати й бути коханими, най-
ти своє щастя, а це, безумовно, 
найголовніше в житті кожного 
з нас. 

Власне, в цьому й суть 
свята: любов, як і весна, 
обов’язково прийде, варто 
лиш трохи зачекати. 

Н.о. опришко, 
доц. каф. філології 
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ВЕСна СПОртиВна життя СтудЕнтСьКЕ

Бокс
Нещодавно в Харкові відбулися мат-

чеві зустрічі з боксу чотирьох національ-
них команд: України, Білорусі, Марокко 
і грузії.

Захищаючи честь України, студент ав-
томобільного факультету Сергій Горсков 
провів три важких поєдинки, у двох з яких 
був сильнішим. Нинішня серія матчевих 
зустрічей з боксу була важливим етапом 
підготовки до чемпіонату Європи, що від-
будеться в березні в Румунії (м. Вилча).

Тож бажаємо Сергієві вдалої підготов-
ки до цього турніру та гідного виступу!

о.Ю. романенко, викл. каф. ФВіС

С 8 Марта!
Я поздравляю 

 дам прекрасных
С весенним солнцем,
 пеньем птиц,
И с синевой высокой,
  ясной.
Пусть украшеньем 
 Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар – 
 всего открытка,
Но, знак, что думаю о Вас!

Мария антипова

Ви закохані!? Ви щогодини й що-
миті говорите «Люблю!»? якщо так, 
то саме для всіх закоханих й існує 
свято День Святого Валентина. 

Любов – це прекрасний стан душі, 
коли хочеться літати на крилах, співати, 
робити безглузді й необдумані вчинки. 
Любов може захопити людину в будь-
якому віці. Хоча у нас прийнято вважа-
ти, що лише дорослі можуть закохува-
тися. Але ж любов така різна: любов до 
Батьківщини і до своїх батьків. А ще у 
кожного з нас є улюблена іграшка, а та-
кож улюблений і вірний товариш…

Приходько (АФ), Денис Качан (ДБФ), 
Дмитро Ємець (МФ), Едуард Руднєв 
(ФУБ) та Ігор Підкопай (ФТС).

На шляху до перемоги у кожної 
команди було дев’ять конкурсів і фі-
нальне завдання, беручи участь в яких 
учасники здобували певну кількість 
балів. Наприкінці конкурсу команда, 
яка набрала найбільшу кількість балів, 
отримала головний приз.

У невеличких перервах між конкур-
сами чудовий настрій глядацькій ауди-
торії піднімали артисти художньої са-
модіяльності студентського клубу (ке-
рівник Л.І. Климець). Неперевершений 
вокальний талант у цей казковий день 
продемонстрували Дмитро Кіосак 
(ФТС), Ірина Сівцова (ДБФ) та Юлія 
Лиска (ФТС) під інструментальний 
акомпанемент фортепіано у виконанні 
Гліба Захарчука (ФТС), а також вока-
ліст і гітарист Ігор Штанько (ФТС).

З відривом в один бал перемогу 
здобула команда дівчат «Красуні», які 
вкотре довели, що краса, талант, розум 
і привабливість – неймовірна сила.

Тож бажаємо усім нашим студен-
там, щоби їхні серця горіли палким ко-
ханням і в душі кожного було солодко 
від цього чудового почуття. Не бійте-
ся зізнаватися у коханні, адже кохати і 
бути коханим – велике щастя.

Сподіваємося, що у наших зако-
ханих серйозні стосунки, які пере-
ростуть у глибокі почуття й міцні 
сімейні відносини. І навіть якщо їхні 
почуття лише новий любовний ро-
ман – це ще один крок на шляху до 
кохання всього життя.

Марія Антіпова,  студкор ФТС

З нагоди Дня Святого Валенти-
на нещодавно в актовій залі нашого 
університету відбулася святкова гра-
конкурс «Хто зверху?». Учасники цьо-
го феєричного заходу шукали відповідь 
на філософське питання: хто розумні-
ший – юнаки чи дівчата. Пошуку від-
повіді сприяли команди юнаків і дівчат 
(по 5 учасників з різних факультетів) та 
проведені конкурси. У складі команди 
дівчат під назвою «Красуні» виступа-
ли: Марина Шевчук (АФ), Ірина Сівцо-
ва (ДБФ), Ніка Калюжна (МФ), Єлиза-
вета Козлова (ФУБ) і Катерина Сергіє-
нко (ФТС). Честь чоловічої команди 
під назвою «Горішки» захищали: Іван 


