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

СВЯТО РОКУ

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ
Наш університет здавна славиться 

багатьма добрими традиціями, котрі 
передаються від покоління до поколін-
ня. Серед безлічі знакових усталених 
звичаїв нашого вишу зустріч випуск
ників ХАДІ – ХНАДУ найвагоміша і 
найпам’ятніша, адже збирає водночас 
щонайменше 300 – 400 фахівців галузі, 
які, наче птахи, злітаються звідусіль до 
своєї рідної alma mater.

Не стала виключенням і цьогорічна зу-
стріч випускників усіх курсів, факультетів 
і років, що вкотре пройшла наче на одному 
подиху у першу суботу червня. 

На святково прикрашеному транспа-
рантами, факультетськими прапорами і 
символікою ХНАДУ майданчику перед 
головним входом до університету вирували 
радісні вигуки, рукостискання та обійми. 
І зовсім юні випускники, які щойно закін-
чили навчання, і нинішні солідні чоловіки 
й жінки, декотрі з сивочолими скронями, 
на очах своїх ровесників саме у цю мить 
знову стали дівчиськами й хлопчиськами, з 
неймовірними молодечою душею й бадьо-
рістю, адже усі вони як і 20, 30 чи навіть 
50 років тому знову опинилися біля нашої 
ялинки, у стінах свого рідного вишу, де ко-
жен колись залишив частину своєї юності. 

Після теплих миттєвостей від зустрі-
чі, власне урочистості відбулися в актовій 
залі, де численних поважних гостей пал-
ко привітав керманич ХНАДУ, випускник 
1967 року, професор А.М. Туренко. 

Анатолій Миколайович з щемом у серці 
не лише коротко розповів про основні успі-
хи і досягнення університету, що за два роки 
перетне свій 90-річний вік, але й щиросерд-
но подякував усім випускникам за те, що не 
забувають дорогу до нашого навчального 
закладу, що гідно несуть його марку, підтри-
муючи високе звання автодорожника.

На традиційну зустріч випускників 
ХАДІ – ХНАДУ цьогоріч завітали та-
кож і представники далекого зарубіжжя. 
До присутніх у залі звернувся випускник 
1985 року Куан Суан Чуант, який залюб-
ки відгукнувся на особисте запрошення 
проректора з науково-педагогічної роботи 
і міжнародних зв’язків Г.І. Тохтаря, при-
їхавши до нас з далекого В’єтнаму. Наш по-

важний закордонний гість чемно подякував 
керівництву університету і викладачам за 
здобуті знання. 

Теплі слова подяки професорсько-ви-
кладацькому складу за передані профе-
сіоналізм і досвід виголосив випускник 
1973 року автомобільного факультету Ми-
кола Михайлович Тертишний.

Сказати, що у наших випускників ці-
лісінький день був чудовий-пречудовий 
настрій – майже нічого не сказати. У цей 
сонячний і теплий день в університеті ви-
рували приємні спогади студентського жит-
тя й душевні розмови з керівництвом вишу 
та деканами факультетів, нескінченні фото 
і відеозйомка, веселощі й шалений драйв 
від спілкування. Та інакше і бути не могло, 
адже цього дня усім їм, не важливо, коли 
вони отримали диплом – минулоріч чи пів-
століття тому, – дійсно було про що погово-
рити. Досхочу наговорившись про найкра-
щі роки студентства, випускники пройшли-
ся відновленими коридорами, посиділи за 
партою в рідній аудиторії свого факультету, 
залюбки послухали розповіді однокурсни-
ків, вкотре глибоко вдихнувши запах рідних 
стін. А наш храм освіти і науки, наче губ-
ка, вкотре всотував ці надзвичайно приємні 
миттєвості, пишаючись усіма своїми вихо-
ванцями. 

Нинішня зустріч випускників ХНАДУ 
закінчилася на доволі ліричній і зворуш-
ливій ноті, адже колективне фото на згадку 
про цей день надовго залишиться у пам’яті 
кожного її учасника. 

Цьогорічне свято чітко і професійно 
підготував колектив відділу організації 
сприяння працевлаштуванню студентів (ке-
рівник Л.М. Безродна), а провели, додавши 
чудовими концертними номерами позитив-
ні емоції винуватцям зустрічі, самодіяльні 
артисти студентського клубу (директор  
Л.І. Климець). 

Після породинному теплої урочистої 
частини у колі своїх факультетів, курсів і 
груп випускники ще довго спілкувалися 
за гостинним столом, згадуючи приємні 
миттєвості свого студентського життя.

Ольга ОВОД
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ВШАНОВУЮЧИ ПАМ’ЯТЬ ВЕЛИКОГО 
ГОНЩИКА І КОНСТРУКТОРА

УРОЧИСТОСТІ

ПІДБИТО ПІДСУМКИ

Під час цьогорічних травневих свят на фа-
саді будівлі Харківського національного авто-
мобільнодорожнього університету (вул. Яро 
слава Мудрого, 25) було урочисто відкрито 
меморіальну дошку багаторазовому рекорд
смену країни і світу, педагогу, конструктору і 
гонщику, заслуженому майстру спорту СРСР  
В.К. Нікітіну (скульптор Андрій Поливода). На 
цю подію дуже довго чекала вся університет-
ська спільнота: і професорськовикладацький 
колектив, і студентський загал.

У Володимира Костянтиновича в житті була 
неймовірна кількість різних досягнень, якими усі 
ми, його послідовники, безумовно, пишаємося. 
Зокрема, сконструювавши гоночний автомобіль, 
у 1951 році харківський гонщик виводить його 
на старт Всесоюзних автомобільних змагань.  
У 1953 році за підтримки ректора інституту 
Бориса Володимировича Решетнікова була за-
снована лабораторія швидкісних автомобілів  
«ЛША – ХАДІ», а в 1961 році при ній розпочало 
працювати студентське проектно-конструктор-
ське бюро (СПКБ). 

Під керівництвом В.К. Нікітіна були ство-
рені швидкісні автомобілі, про котрі просто не 
можна промовчати: ХАДІ-1 – перший рекорд-
но-гоночний автомобіль, створений студентами 

тоді ще автодорожнього інституту; ХАДІ-2 – 
перший в колишньому СРСР автомобіль турис-
тичного  класу зі склопластиковим кузовом; 
ХАДІ-3 – занесений до Книги рекордів Гіннеса 
як найменший гоночний автомобіль з оригіналь-
ною і незвичайною конструкцією рекордних 
автомобілів, котрий створено в 1961 – 1962 рр.  
А ще відомі ХАДІ-7 з газотурбінним двигуном, 
котрий у 1966 р. досяг максимальної швидкості 
400 км/год. і ХАДІ-9, що у 1983 р. став «героєм» 
художнього фільму «Швидкість» у головній ролі 
з Олексієм Баталовим і багато інших. 

За бездоганну відданість автомобільному 
спорту і своїй країні у роки Другої світової війни 
В.К. Нікітін був нагороджений орденом Черво-
ної Зірки, орденом Слави III ступеня, медалями 
«За відвагу», «За бойові заслуги», «За оборону 
Сталінграда» і багатьма іншими.

У цей теплий і напрочуд по-літньому соняч-
ний день про Володимира Костянтиновича було 
сказано багато теплих слів. Виступаючі під час 
урочистостей з нагоди відкриття пам’ятної до-
шки на його честь гості В.О. Поворов, В’ячеслав 
Попов, президент СТК «Шатун» В.О. Гаврилен-
ко, а також майстер спорту міжнародного класу 
Олексій Мочанов відзначили, що він був не лише 
суворим і справедливим, але доброю, чуйною та 

уважною людиною. Внесок Володимира Костян-
тиновича у розвиток нашої лабораторії швидкіс-
них автомобілів неймовірно великий. 

Виступаючи під час урочистостей, проректор з 
науково-педагогічної роботи С.Я. Ходирєв і завіду-
вач кафедри автомобілів професор В.І. Клименко 
говорили теплі слова подяки за його неоціненний 
внесок у процвітання і розвиток автомобільного 
спорту в нашому університеті, за виховання ціло-
го покоління відомих гонщиків і конструкторів, за 
патріотичне виховання молоді, а також за здобутки 
нашої славнозвісної лабораторії швидкісних авто-
мобілів, що є і буде візитівкою ХНАДУ.

Власне сама мить урочистого відкриття ме-
моріальної дошки була дуже хвилюючою й не-
забутньою. Навіть матінка-природа сприяла за-
гальній святковій атмосфері. 

Під бравурні звуки духового оркестру ме-
моріальну дошку легендарному гонщику і кон-
структору В.К. Нікітіну відкрив завідувач кафе-
дри автомобілів проф. В.І. Клименко. 

Після відкриття дошки кращі студенти уні-
верситету Єлизавета Козлова (ФУБ) та Михайло 
Пилипенко (МФ) поклали до неї кошик з квітами.

У святкових урочистостях також взяли 
участь артисти нашого студентського клубу на 
чолі з Л.І. Климець: Юлія Лиска (ФТС), Олек-
сандр Бондаренко та Андрій Хомчук (АФ), 
Михайло Пилипенко (МФ), Єлизавета Козлова 
(ФУБ) і група підтримки дівчат ФТС.

Дякуємо усім учасникам заходу за пам’ять 
про легендарну й неординарну особистість, яким 
був і назавжди залишиться для усіх нас В.К. Ні-
кітін. Усе його життя – це неймовірний трудовий 
і професійний подвиг. Ми, нинішнє покоління 
хадівців, маємо завжди пам’ятати, що лише за-
вдяки невтомній праці можна досягти успіху і 
професійних височин!

Від імені ректорату ХНАДУ та організа-
торів заходу висловлюємо велике спасибі усім 
викладачам і співробітникам нашої рідної 
alma mater, а також численним спонсорам і 
благодійникам, завдяки матеріальній під-
тримці яких і було встановлено пам’ятну до-
шку легендарному Володимиру Нікітіну.

Ольга Ожго

День науки – свято лю-
дей творчої праці, діяльність 
яких є символом духовної 
свободи та розвитку особис-
тості. У рамках Дня науки в 
університеті відбулася 82га 
науковотехнічна та науково
методична конференція. 

З нагоди Дня науки про-
йшло розширене засідання на-
уково-технічної ради, де було 
підбито підсумки проведеної 
конференції та конкурсу «Кра-
щий науковець ХНАДУ».

В урочистій обстановці цере- 
монію нагородження науково-пе- 
дагогічних працівників універ-
ситету нагрудними відзнаками, 
грамотами і подяками різного 
рівня за бездоганні досягнення 
у царині науки та освіти прове-
ли заступник ректора з наукової 
роботи проф. В.О. Богомолов та 
заступник голови адміністрації 
Київського району Харківської 
міської ради з соціальних і гума-
нітарних питань В.В. Івлєв.

У конкурсі на кращу допо-
відь у рамках 82-ї науково-тех-
нічної та науково-методичної 
конференції університету взяли 
участь: доцент Є.О. Чаплигін 
з доповіддю на тему «Універ-
сальні інструменти електро-
магнітних технологій ремонту 
кузовних елементів сучасного 
автотранспорту» (АФ);  асист. 
О.С. Мінаков з доповіддю на 
тему «Дослідження впливу ета- 
пу транспортування гарячої ас- 
фальтобетонної суміші на якість  
влаштованого шару з асфальто-
бетону» (ДБФ); доц. Н.М. Под- 
ригало з доповіддю на тему «Па- 
раметричне моделювання крес-
леників елементів залізобетон-
них споруд засобами AutoCAD 
2016» (МФ); доц. В.О. Вдови- 
ченко з доповіддю на тему «Під- 
вищення ефективності взаємо- 
дії міського пасажирського транс- 
порту в транспортно-пересадоч- 
них вузлах» (ФТС); доц. К.О. Го- 
рова з доповіддю на тему «Пер-

спективи виходу українських 
промислових підприємств на 
ринок виробничого аутсорсин-
гу» (ФУБ), а також  доц. В.С. Зо- 
лотарьов з доповіддю на тему 
«Українська народно-демокра-
тична революція 1917 – 1921 рр.  
та перспективи створення влас-
ної держави» (ФПІГ). 

Високий рівень доповідей 
викликав жвавий інтерес науко-
вої спільноти нашого вишу. Всі 
претенденти відповідали на по-
ставлені запитання, підтримую-
чи постійну дискусію, та здобу-
ли позитивну оцінку слухачів.

За підсумками таємного 
голосування з он-лайн підра-

хунком голосів під час урочис-
тостей місця розподілилися та-
ким чином: перше місце посів 
доцент кафедри транспортних 
технологій В.О. Вдовиченко; 
друге – доцент кафедри інже-
нерної та комп’ютерної графіки 
Н.М. Подригало і третє місце 
виборов доцент кафедри фізики 
Є.В. Чаплигін. 

Щиро вітаємо перемож-
ців, а також усіх учасників 
конференції і бажаємо по-
дальших успіхів на науковій 
ниві!

Л.А. Прилуцька, 
вчений секретар, доц.

ПОДІЯ МІСЯЦЯ
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СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Вже вкотре колектив кафедри авто-
мобілів проводить підсумкову конферен-
цію II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузі на-
уки «Автомобільний транспорт», спе-
ціальності «Автомобілі та трактори». 
Зважаючи на велику кількість студентів, 
які представили свої роботи, підсумкова 
конференція традиційно проходила упро-
довж двох днів.

Цього року положення щодо проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських на-
укових робіт дещо змінилося. Відтепер увесь 
процес заочного рецензування II туру конкур-
су розміщується на офіційному сайті ЗВО. 

Після відбору конкурсною комісією най-
кращих наукових студентських робіт, які 
надійшли до нашого університету з різних 
регіонів України, вони рецензувалися за та-
кими критеріями як: актуальність проблеми, 
новизна та оригінальність ідей, ступінь са-
мостійності роботи, якість оформлення та ін. 
Після рецензування автори наукових робіт, які 
набрали 50 балів і вище, були запрошені до 
участі у підсумковій конференції, під час якої 
вони захищали свої роботи перед конкурсною 
комісією та іншими учасниками. 

Усього конкурсна комісія розглянула 
35 робіт, що надійшли з 19 ЗВО України. За 
результатами рецензування на конкурс було 
відібрано 30 найкращих робіт і запрошено 
41 студента. Але на підсумкову конференцію 
приїхали не всі, власне на конференції висту-
пити 13 студентів з інших міст і 7 студентів з 
Харкова. Приємно, що цьогорічні роботи були 
актуальними з даної галузі наук, а також мали 

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

різний ступінь наукової новизни та самостій-
ного виконання.

Після доповідей учасники відвідали 
ЛША, де І.В. Лукашов розповів історію її ви-
никнення, а також про сучасні досягнення ко-
манди у світовому спорті. 

Про наукові здобутки університету розпо-
віла завідувачка виставки досягнень Г.А. Шев- 
ченко. Студенти та їхні керівники ознайоми-
лися з перспективними розробками кожного 
факультету та вишу загалом, які представле-
ні на виставці майже за весь час створення 
ХНАДУ.

На другий день заходу конкурсна комісія 
на чолі з проф. В.О. Богомоловим відібрала 
12 найкращих робіт та оголосила результати.

Диплом першого ступеня заслужено от-
римали:

– студент НТУ «ХПІ» Арсен Турчаніков з 
доповіддю на тему «Розробка системи керуван- 
ня і дослідження елементів оригінального здво-
єного зчеплення» (наук. кер. проф. М.Є. Сер- 
гієнко).

– студент ХНАДУ Дмитро Дмитренко з 
доповіддю на тему «Проект автомобіля багі» 
(наук. кер. доц. М.Г. Михалевич).

Дипломами другого ступеня були нагоро-
джені:

– студент Миколаївського НАУ Владислав 
Качан з доповіддю на тему «Обґрунтування 
використання системи водного охолодження 
циклового повітря дизеля мобільних енерге-
тичних засобів» (наук. кер. проф. В.І. Гавриш);

– студент Кременчуцького НУ ім. Ми-
хайла Остроградського Євгеній Денисенко 
з доповіддю на тему «Дослідження моменту 

опору повороту шини керованого колеса при 
повороті на місці залежно від довжини цап-
фи» (наук. кер. доц. Е.С. Клімов);

– студент Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського Дмитро 
Сергієнко з доповіддю на тему «Розроб-
ка композитних елементів кузова автомо-
білів для забезпечення пасивної безпеки»  
(наук. кер. доц. Ф.М. Гагауз);

– студент НТУ «ХПІ» Вадим Карпов з до-
повіддю на тему «Порівняльний аналіз ефек-
тивності міжколісних диференціалів авто-
мобілів високої прохідності багатоцільового 
призначення» (наук. кер. асп. Я.М. Мормило).

Дипломами третього ступеня були нагоро-
джені: студент ХНАДУ Олександр Юрченко з 
доповіддю на тему «Розробка системи керуван-
ня комбінованої гальмівної системи електромо-
біля» (наук. кер. проф. С.М. Шуклінов); студент 
Львівського НАУ Георгій Худавердян з доповід-
дю на тему «Дослідження фізико-механічних 
властивостей біодизельного пального на осно-
ві лляної олії» (наук. кер. доц. В.В. Том’юк); 
студент Одеського НПУ Сергій Алєксєєв з до-
повіддю на тему «Оптимізація методології роз-
рахунку підвіски гоночного автомобіля класу 
“Формула студент”» (наук. кер. асист. В.В. Хам-
рай); студентка Харківського НТУ сільського 
господарства ім. Петра Василенка Дарина Лу-
ньова з доповіддю на тему «Контроль ергоно-
мічних показників тракторів на ринку України» 
(наук. кер. доц. М.Л. Шуляк); студент Полтав-
ського НТУ ім. Юрія Кондратюка Владислав 
Кушніренко з доповіддю на тему «Дослідження 
аеродинамічних властивостей вантажних авто-
поїздів із безкапотним компонуванням кабіни 
тягача та удосконаленим даховим обтічником» 
(наук. кер. доц. В.В. Вірченко); студент НУ 
«Львівська політехніка» Володимир Сочикан з 
доповіддю на тему «Моделювання вантажного 
автомобіля підвищеної прохідності» (наук. кер. 
проф. Л.В. Крайник).

У дружній атмосфері заступник ректо-
ра з наукової роботи проф. В.О. Богомолов 
вручив дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів пере-
можцям конкурсу, а їхнім керівникам гра-
моти, побажавши усім подальших успіхів і 
перемог. Всі інші учасники конкурсу отри-
мали заохочувальні дипломи.

М.Ю. Залогін,
доц. каф. автомобілів

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
КОНКУРСИ

Нещодавно на базі НТУ «ХПІ» 
відбувся II тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з галузі науки «Прикладна 
геометрія, інженерна графіка та 
технічна естетика».

Цьогоріч конкурс проводився за 
такими спеціалізаціями: прикладна 
геометрія, інженерна та комп’ютерна 
графіка, а також технічна естети ка. 
Від кафедри інженерної та комп’ю-
терної графіки 12 студентів подали 
шість робіт.

За результатами доповідей ди-
пломи I ступеня отримали студенти 
гр. М-51 механічного факультету 
Євген Скляров та Ігор Швейкін, на-
уковим керівником яких був я осо-
бисто, а також дипломи III ступеня 
студенти гр. АА-41 і АА-31 автомо-

більного факультету Кирило Масля-
єв і Дмитро Ланцов (наук. кер. доц. 
О.В. Архіпов).

Принагідно зазначу, що цей кон-
курс проводиться з 2009 року. У ньо-
му взяли участь майже 1500 студен-
тів, які подали понад 1200 робіт. За 
час проведення конкурсу викладачі 
нашої кафедри підготували 60 сту-
дентів, 27 з яких посіли призові міс-
ця. У нинішньому році в конкурсі 
взяли участь 265 студентів, які пода-
ли 160 робіт, представивши 32 ЗВО із 
18 міст України.

Вітаємо наших цьогорічних 
переможців і запрошуємо всіх сту-
дентів брати участь у наступних 
конкурсах.

О.В. Черніков, 
зав. каф. ІКГ, проф.  
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СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАХОДИ

Вже стало доброю традицією проведен-
ня кафедрою метрології та безпеки життє-
діяльності Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціальності 
«Цивільна безпека» (охорона праці). Ка-
федра проводить цей  конкурс уже десять 
років поспіль. 

Цьогоріч на конкурс було подано 86 ро-
біт із 38 ЗВО, а саме: Національного авіа-
ційного університету, НТУ «ХПІ», ХНУРЕ, 
УДАЗТ, ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  ХНАМГ, При-
дніпровської державної академії будівництва 
та архітектури, Національного університету 
цивільного захисту, Національної академії 
Національної гвардії України, Львівського на-
ціонального аграрного університету, Черкась-
кого інституту пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля, Львівського державного універ-
ситету безпеки життєдіяльності, Українського 
державного хіміко-технологічного універси-
тету, Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, Полтавсько-
го національного педагогічного університету 
ім. В.Г. Короленка, Української інженерно-пе-
дагогічної академії, Луцького національного 
технічного університету та ін.

У підсумковій конференції взяли участь 
38 студентів із 21 закладу вищої  освіти Укра-
їни, які захищали свої роботи у присутності 
членів конкурсної комісії та конкурсантів. 

 Учасників конференції привітав завіду-
вач кафедри метрології та безпеки життєді-
яльності проф. О.В. Полярус, який вказав на 
необхідність комплексного вирішення питань 
безпеки праці, підкреслив важливість прове-
деного заходу та побажав усім успішної на-
укової роботи.

 Зі словами привітання до учасників звер-
нувся заступник завідувача кафедри О.І. Бо-
гатов, який зазначив, що створення безпечних 
умов праці і зниження виробничого травма-
тизму є надзвичайно актуальними завдання-
ми на сьогодні та наголосив, що «просування 
ідей безпеки і культури охорони праці, залу-
чення молоді до вироблення конкретних про-
позицій щодо навчання та підвищення ком-
петенцій майбутніх молодих співробітників 
у питаннях безпеки на виробництві – саме ці 
важливі завдання і ставить перед собою сту-
дентський конкурс».

У поданих роботах вирішуються актуаль-
ні питання сьогодення, а саме: аналіз чинни-
ків виробничого середовища і трудового про-
цесу; використання інформаційних ресурсів 
у сфері охорони праці; дослідження ергоно-
мічних показників із забезпечення умов праці 
механізаторів; експериментальні дослідження 
вулично-дорожнього шуму у Харкові та по-
будова за їх даними карти шуму; гігієнічна 
оцінка умов праці працівників вібронебезпеч-
них професій; розробка методики проведення 
моніторингу умов праці за результатами атес-
тації робочих місць в закладах освіти; психо-

фізіологічна експертиза з охорони праці; вдо-
сконалення методики вимірювання шуму при 
проведенні атестації робочих місць; аналіз 
особливостей регулювання праці працівників 
автотранспорту; покращення умов праці опе-
ратора фронтального навантажувача; аналіз 
умов праці на дільниці фарбування деталей; 
аналіз травматизму у студентському житті; 
аналіз причин дорожньо-транспортних по-
дій та шляхи їх зниження; дослідження стану 
травматизму та рівня професійної захворю-
ваності на промислових об’єктах України; 
формування структури управління охороною 
праці на підприємстві; оцінка ризику небез-
пеки на робочому місці; шляхи зменшення 
виробничого травматизму при проведенні 
ремонтних робіт; контроль безпечності стану 
металевих конструкцій тощо.

Всі люди в рівній мірі мають право на 
освіту і повинні користуватися плодами 

науки. 
Фрідріх Енгельс

Сьогодні якісна вища освіта відкриває 
перед студентами широкі можливості, які до-
сягають своїх цілей і прагнуть нових височин. 
На жаль, таких світочів у нашому сьогоденні 
не так багато. Та все ж є ті, хто своїм прикла-
дом доводить, що навчання дає поштовх для 
подальшого розвитку.

Ці студенти живуть у різних куточках нашої 
держави та їх об’єднує бажання пізнавати нові 
горизонти і бути гідними представниками своєї 
професії. Саме найкращі студенти і представили 
свої рідні ЗВО на ІІ етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з дисципліни «Мости і спо-
руди на дорогах».

Традиційно олімпіада була проведена на 
базі кафедри мостів, конструкцій та будівельної 
механіки, де взяли участь 17 студентів з різних 
куточків України. Це найкращі представники 
Національного транспортного університету, Дні-
пропетровського національного університету 
залізничного транспорту, Одеської державної 
академії будівництва та архітектури, Україн-
ського державного університету залізничного 
транспорту ім. акад. Лазаряна, Полтавського на-
ціонального технічного університету ім. Юрія 
Кондратюка і нашого рідного ХНАДУ. 

ОЛІМПІАДА  
З МОСТОВИХ СПОРУД

Колектив кафедри ласкаво прийняв учасни-
ків олімпіади, а студенти дорожньо-будівельного 
факультету провели для гостей незабутні екскур-
сії найцікавішими місцями Харкова. Упродовж 
трьох днів вони відвідали «Фельдман Екопарк», 
Центральний парк культури та відпочинку  
ім. Горького та Харківський морський музей.

Звичайно, окрім прогулянок містом, учасни-
ки олімпіади виконали конкурсне завдання, що 
складалося з теоретичної частини, практичних 
розрахунків та ескізного проекту мосту. Під час 
розгляду питань були охоплені теми залізобетон-
них і металевих мостів, штучних конструкцій на 
дорогах та розрахунок конструкцій. 

Підсумки олімпіади були розподілені за ін-
дивідуальним та командним туром. У командно-
му турі перше місце відстояли студенти Дніпро-
петровського національного університету заліз-
ничного транспорту ім. акад. Лазаряна. Посту-
пилася їм команда з Одеської державної академії 
будівництва та архітектури. Серед переможців 
опинилися і представники Українського держав-
ного університету залізничного транспорту. 

Серед індивідуальних перегонів пальму пер-
шості отримала студентка дорожньо-будівель-
ного факультету Марина Царьова (гр. Дм-41). 
На щабель нижче опинився представник НТУ і 
замкнула трійку лідерів також наша студентка 
Юлія Іванова (гр. Дм-41).

Навчання – це складний процес пізнання но-
вих горизонтів. Шлях цього пізнання складний і 
тернистий, на котрому ми опинилися, переступив-
ши поріг спочатку школи, а потім і університету. 
Недарма кажуть, що вчення – світло, а невчен-
ня – тьма, адже знання відчиняє перед нами нові 
можливості у професійній діяльності. Наша спе-
ціальність дійсно вимагає відмінних знань, бо від 
правильності розрахунків залежить міцність, не-
суча здатність і безпека побудованої конструкції. 

Важко переоцінити важливість конструкто-
рів, які працюють над проектами споруд на до-
рогах, мостів та конструкцій. Перед ними стоїть 
завдання не тільки збудувати, а й забезпечити 
комфортний і головне безпечний рух. 

Вітаємо наших переможців, які поклада-
ють свої сили на здобуття знань і підтримки 
престижу ХНАДУ.

Ярослава Насоненко, студкор ДБФ

Конкурсна комісія враховувала такі кри-
терії: актуальність представленої проблема-
тики, використання новітніх методів дослі-
дження, наявність у дослідженнях наукової 
новизни, практичне значення отриманих ре-
зультатів і впровадження результатів роботи у 
навчальний та виробничий процеси, перспек-
тиви використання експериментальних даних 
і економічна ефективність, наявність публіка-
цій і патентів, а також участь у конференціях.

Усі студенти доповідали роботи впевнено, 
активно відстоюючи свою точку зору, та по-
казали самостійність в одержанні результатів 
і зацікавленість ідеями інших авторів. 

Автори найкращих робіт нагороджені від-
повідними дипломами і грамотами. Приємно, 
що студенти нашого університету щороку 
представляють гідні й грамотні роботи, заслу-
говуючи найвищі нагороди. 

Переможцями цьогорічного конкурсу від 
ХНАДУ стали: четвертокурсники механічно-
го факультету Олексій Михайлов і Дмитро 
Ільєнко (гр. МФ-41), які нагороджені дипло-
мом ІI ступеня; Олексій  Обрусник (гр. ММ-41)  
і Антон Книшенко  (гр. М-41), які нагороджені 
дипломами ІІІ ступеня, а також п’ятикурсники 
Ігор  Юдін та Ірина Кириченко, які отримали 
грамоти. 

Від щирого серця вітаємо наших сту-
дентів і бажаємо їм подальших успіхів!

О.В. Крайнюк, доц. каф. МБЖД 

КОНКУРС З ОХОРОНИ ПРАЦІ
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СТУДНАУКА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  
З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З ЕКОНОМІКИ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Нещодавно в нашому університеті від-
бувся II тур Всеукраїнського конкурсу ди-
пломних робіт студентів ЗВО ІІІ – ІV рівнів 
акредитації зі спеціальності «Економіка під-
приємства» за освітньокваліфікаційним рів-
нем бакалавр та спеціаліст і зі спеціальності 
«Економіка» за освітньокваліфікаційним 
рівнем магістр, що пройшов з метою підви-
щення якості дипломних робіт студентів, їх 
наукової та прикладної наповненості, акти-
візації практичної роботи студентів, а також 
відповідності вимогам галузевих стандартів.

До складу конкурсної комісії на чолі з проф. 
І.А. Дмитрієвим увійшли 32 провідних науко-
во-педагогічних працівників із 18 ЗВО Харкова, 
Полтави, Києва, Хмельницького, Львова, Одеси, 
Луцька, Дніпра, Мелітополя та Херсона, а також 
представники кафедри економіки і підприємни-
цтва нашого університету.

Загалом за визначеними критеріями було роз-
глянуто 163 дипломних роботи за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями. За результатами цього 
розгляду компетентна конкурсна комісія визначи-
ла кращі роботи цьогорічних дипломників.

Приємно відзначити, що дипломні роботи 
нинішніх випускників нашого університету були 
вкотре високо оцінені комісією. Це магістерські 
роботи Дмитра Третяка (наук. кер. проф. І.А. Дми- 
трієв) та Олександра Калініченка (наук. кер. доц. 
І.Ю. Шевченко), які посіли перше та друге місце 
відповідно.

Високу оцінку членів комісії отримали і ди-
пломні роботи спеціалістів Анжеліки Копилової 
(наук. кер. доц. І.Ю. Шевченко) та Олени Оси-
ченко (наук. кер. доц. Т.В. Деділова), які виборо-
ли перше і третє місце.

Переможцями цьогорічного Всеукраїнсько-
го конкурсу зі спеціальності «Економіка підпри-
ємства» також стали дипломні роботи студентів, 
які представляли Луцький НТУ, НТУ України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», Херсонський НТУ, 
Національну металургійну академію України, 
Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України, Харківський націо-
нальний економічний університет імені Семена 
Кузнеця, НУ «Львівська політехніка», Одеський 
національний економічний університет, Одесь-
кий національний морський університет, Україн-
ський державний університет залізничного тран-
спорту, Державний університет інфраструктури 
та технологій, Київський національний еконо-
мічний університет ім. В. Гетьмана, Львівський 
торговельно-економічний університет, Універ-
ситет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), ЗВО 
Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі», Таврійський державний агро-
технологічний університет, Університет митної 
справи та фінансів, Навчально-науковий інсти-

тут «Фінансова академія», Житомирський наці-
ональний агроекологічний університет та інші 
ЗВО України.

Виступаючи під час нагородження пере-
можців цьогорічного конкурсу, декан факультету 
управління та бізнесу проф. І.А. Дмитрієв щиро 
подякував їм за активну участь у науковій робо-
ті, побажавши подальших успіхів на життєвому 
шляху та плідних ужинків у царині освіти і науки.

Конкурсна комісія відзначила високий 
рівень дипломних робіт, їх актуальність, на-
укову спрямованість і можливість практич-
ного впровадження. Висока якість диплом-
них робіт, їх наукова проробка та практична 
значущість вкотре засвідчили високий рівень 
підготовки фахівців у ЗВО України.

О.М. Шершенюк,
пом. декана ФУБ, доц.

Нещодавно на факультеті управління та 
бізнесу відбувся ІІ етап Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт з природни-
чих, технічних та гуманітарних наук зі спеці-
альності «Автомобільний транспорт» (напрям 
«Економіка автомобільного транспорту»), де 
взяли участь представники студентства та на-
укової спільноти з багатьох регіонів України.

Цьогоріч 88 студентів із 22 закладів вищої 
освіти України надіслали на конкурс 58 науко-
вих робіт, найкращі з котрих відібрала конкурсна 
комісія, запросивши 28 авторів із 13 вишів для 
участі у підсумковій науково-практичній конфе-
ренції.

Під час урочистої церемонії відкриття за-
ходу заступник голови конкурсної комісії, декан 
факультету управління та бізнесу проф. І.А. Дми- 
трієв привітав його учасників, побажавши їм ве-
ликих успіхів.

Як і в попередні роки, доповіді були ці-
кавими та зрозумілими і викликали жвавий 
інтерес у слухачів під час дискусій. Виступи 

супроводжувалися графічними матеріалами та 
комп’ютерними презентаціями. 

За підсумками цьогорічного конкурсу пе-
ремогу здобула О. Петрейко (гр. Е-51-17, наук. 
кер. проф. В.Г. Шинкаренко) з роботою на тему 
«Підвищення економічної ефективності збиран-
ня та транспортування зерна», що викликала 
інтерес і жваве обговорення під час дискусії як 
у членів конкурсної комісії, так і в студентів. Та-
кож перше місце посіли Ю. Міщенко (Запорізь-
кий НТУ), С. Ніколаєв (Сумський ДУ), І. Пархо-
нюк (Національна академія Національної гвардії 
України) та Д. Лисенко (Державний ЗВО «Ки-
ївський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана»).

Другі місця вибороли І. Марченко (гр. ЕП-51-17)  
і К. Пурдя (гр. ЕП-31-15, наук. кер. проф. І.А. Дми- 
трієв) з науковим дослідженням на тему «Те-
оретико-методичні аспекти організації вза-
ємодії АТП з банком-кредитором»;  Б. Рогаль 
(Львівський національний аграрний універси-
тет); Т. Косенко і А. Ткаченко (Харківський на-

вчально-науковий інститут Державного ЗВО 
«Університет банківської справи»); К. Денисова 
(Донецький НУ ім. Василя Стуса) та К. Хоменко 
(Український державний університет залізнич-
ного транспорту).

Замикають перелік переможців Г. Кобзарєва 
(гр. ЕП-51-17) та Є. Сідякіна (гр. ЕП-31-15, наук. 
кер. доц. І.Ю. Шевченко) з роботою на тему «Те-
оретичні та методико-прикладні аспекти управ-
ління поведінкою покупців на ринку легкових 
автомобілів». Треті місця також посіли Г. Засоріна 
(Запорізький НТУ), К. Гончарова і Д. Коваленко 
(Харківський національний економічний універ-
ситет ім. Семена Кузнеця), К. Ковальова (Київ-
ський національний університет технологій та 
дизайну), О. Леськів (Державний ЗВО «Київський 
національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана»), Є. Скрипка (Сумський ДУ), К. Синга-
ївська (Житомирський ДТУ) та Т. Якимець (Кре-
менчуцький НУ ім. Михайла Остроградського).

Конкурсні роботи за тематикою господар-
ської діяльності підприємств автомобільного 
транспорту виконані на достатньо високому рівні 
та широко висвітлили питання забезпечення кре-
дитоспроможності транспортних підприємств, 
фінансового забезпечення їх діяльності, фінансо-
вого планування і мотивації персоналу автомобі-
лебудівних підприємств, розвитку ринку електро-
мобілів в Україні та світі, управління економічною 
безпекою автотранспортних підприємств тощо. 
Основні положення конкурсних робіт рекомен-
довано до впровадження у практичну діяльність 
підприємств галузі, а також у навчальний процес. 
Наукова і практична цінність робіт доведена тим, 
що результати наукових досліджень, представлені 
в 10 роботах, впроваджено у виробництво.

Вкотре проведений конкурс сприяв спіл-
куванню студентів з різних регіонів України, 
обміну досвідом, а також розвитку їхнього на-
укового і творчого потенціалу.

О.М. Шершенюк,
пом. декана ФУБ, доц.
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ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ

КОНКУРСИ

КОНТАКТИ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра технології металів та мате-
ріалознавства в цьому році поновила ор-
ганізацію та проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Матеріалознавство». 

Цьогоріч на конкурс із 35 ЗВО України: 
Києва, Львова, Івано-Франківська, Дніпра, 
Одеси, Запоріжжя, Кременчука, Краматор-
ська, Сум, Черкас, Луцька, Ніжина, Миколає-
ва, Сєверодонецька, Полтави та Кропивниць-
кого 80 авторів надіслали 69 робіт. 

До складу галузевої конкурсної комісії уві-
йшли викладачі ЗВО та спеціалісти провідних 
підприємств. Очолив комісію заступник рек-
тора з наукової роботи ХНАДУ проф. В.О. Бо- 
гомолов та заступник голови завідувачка ка-
федри технології металів та матеріалознав-
ства проф. Д.Б. Глушкова. 

У ІІ турі конкурсу взяли участь автори 
25 найкращих  робіт із 19 міст України. 

Колектив нашої кафедри тепло і привітно 
зустрів гостей, заздалегідь потурбувавшись 
про умови їхнього проживання і харчування, 
знайомство з містом та університетом, мож-

ливостями і досягненнями кафедри технології 
металів та матеріалознавства. Були організо-
вані екскурсії в лабораторії кафедри, навчаль-
но-тренінговий центр HAAS та лабораторію 
швидкісних автомобілів. Та найголовніше – 
ми створили належні умови проведення кон-
курсу: в конференц-залі було встановлено об-
ладнання для демонстрації презентацій і дис-
танційного заслуховування доповідей. 

Відкрив захід заступник ректора з науко-
вої роботи проф. В.О. Богомолов. Його учас-
ників привітала також завідувачка кафедри 
проф. Д.Б. Глушкова. 

Доповіді студентів щодо сучасних про-
блем матеріалознавства були актуальними і 
викликали жваву зацікавленість присутніх. 
Високий науковий рівень багатьох робіт, зміс-
товний та логічно побудований захист були 
гідно оцінені галузевою комісією. 

За підсумками цьогорічного конкурсу 
дипломи І ступеня отримали: Ілля Штефан 
(Національна металургійна академія Украї-
ни); Анастасія Кашенкова (Дніпровський на-
ціональний університет ім. Олеся Гончара); 

Юрій Сагайдашніков (НТУ «ХПІ») та Андрій 
Хом’юк (Національний університет «Львів-
ська політехніка»).

Дипломи ІІ ступеня отримали: Ірина Ша-
хова і Максим Биченко (Сумський ДУ); Воло-
димир Мусієнко (ХНАДУ); Олександр Савчук 
і Тетяна Омік (НТУ України «Київський полі-
технічний інститут ім. Ігоря Сікорського») та 
Андрій Нещерет (Харківський НТУ сільсько-
го господарства ім. Петра Василенка).

Дипломи ІІІ ступеня отримали: Сергій 
Красільнік (Кременчуцький НУ ім. Михайла 
Остроградського), Антон Єгоров (Державний 
ЗВО «Придніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури»), Дмитро Волочій 
(Івано-Франківський НТУ нафти і газу), Дми-
тро Івчук (Український ДУ залізничного тран-
спорту), Євген Скубко (ХНАДУ), Євген Пили-
пець (Східноукраїнський НУ ім. Володимира 
Даля), Карина Сорокіна (Донбаська державна 
машинобудівна академія), Максим Таран (На-
ціональна академія Національної гвардії Укра-
їни), Максим Гордієнко (Запорізький НТУ) та 
Аліна Волошина  (Харківський НТУ сільсько-
го господарства ім. Петра Василенка).

Інші учасники отримали заохочувальні 
грамоти, їхні керівники – подяки, а всі студен-
ти – сертифікати.

Голова конкурсної комісії В.О. Богомолов 
щиро подякував всім учасникам, поздоровив 
дипломантів, урочисто вручив дипломи пе-
реможцям та побажав подальших успіхів у 
навчанні й науково-дослідній роботі та ово-
лодінні такою цікавою й багатогранною дис-
ципліною, як «Матеріалознавство». 

Підсумкова конференція, як завжди, про-
йшла на високому науковому та організацій-
ному рівні, про що свідчать численні листи
подяки на адресу нашої кафедри і дзвінки за 
теплий прийом і високий рівень заходу.

І.В. Дощечкіна,
доц. каф. ТМіМ

З метою знайомства з освітніми про-
грамами з матеріалознавства закордонних 
вишів і набуття сучасних поглядів на нові 
матеріали та інноваційні технології колек-
тив кафедри технології металів та матеріа
лознавства прагне до розширення міжна-
родних зв’язків. 

Упродовж останніх трьох років кафедра 
співпрацювала з Лодзинським технологічним 
університетом в галузі освіти та науки. Під-
писано договір, що включає обмін науковця-
ми, проведення практик на сучасних підпри-
ємствах Польщі та України, обмін студентами 
і магістрами, проведення спільних наукових 
досліджень, обмін науковою та навчальною 
інформацією, спільні публікації статей і мо-
нографій, а також проведення міжнародних 
конференцій.

Нещодавно на кафедрі в рамках програми 
ERASMUS за спеціальністю «Матеріалознав-
ство» розпочав стажування магістр Ханнес 
Вензель з Бранденбургського технічного уні-
верситету, м. Котбус, Німеччина. Програма 
стажування розрахована на три місяці. Наші 
співробітники і викладачі гостинно зустріли 
закордонного магістра, якому відведено ро-
боче місце в окремому кабінеті, надані пер-
сональний комп’ютер, розклад занять і робо-
чі програми дисциплін, що викладаються на 
кафедрі. Кожен викладач кафедри приділив 
йому увагу: ознайомився з метою стажування, 
науковими інтересами та вже здобутими знан- 
нями. Був підготовлений навчальний план, 
куди увійшли 9 дисциплін, що знаходяться 
в колі його інтересів. Планом передбачено 
відвідування лекцій, участь у проведенні ла-

бораторних і практичних робіт, знайомство 
з обладнанням та отримання практичних на-
вичок роботи на ньому. Особливий інтерес у 
магістра викликало обладнання відомих у сві-
ті компаній: американської HAAS і німецької 
BOSCH.  Крім того, передбачені індивідуаль-
ні заняття з викладачами, тематику яких він 
обрав сам. Для викладачів і співробітників ка-
федри спілкування з магістром із Німеччини 
дало можливість ознайомитися з їх системою 
навчання, рівнем підготовки, спеціалізацією 
та напрямами наукових досліджень.

Ханнес Венцель був присутній на під-
сумковій конференції II туру Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових робіт за 
спеціальністю «Матеріалознавство», яку про-
водила кафедра, де заслухав доповіді студен-
тів із 15 ЗВО України і вже має уявлення про 
основні напрями науково-дослідної роботи 
кращих вітчизняних студентів.

З метою ознайомлення з передовими 
підприємствами Харкова для Ханнеса була 
організована екскурсія на ПАТ Харківський 
машинобудівний завод «Світло Шахтаря», 
де є сучасне обладнання для обробки мате-
ріалів  відповідальних деталей скребкових 
конвеєрів. Він побував в експериментальних 
зварювальному та ливарному цехах, кон-
структорському та технологічному бюро, 
де працюють випускники ХНАДУ, які про-
демонстрували йому інноваційні розробки 
із впровадження сучасних матеріалів і тех-
нологій виготовлення деталей шахтного об-
ладнання. Екскурсію проводив заступник 
головного інженера В.В. Нежибовський. За 
відгуками самого Ханнеса екскурсія була для 
нього цікавою й пізнавальною. 

Таке співробітництво магістра-іноземця 
з викладачами кафедри – важлива подія, що 
допомагає отримати безцінний досвід вза-
єморозуміння, зближення українських та єв-
ропейських університетів, конструктивного і 
взаємовигідного співробітництва з Європою.

Кафедра технології металів та матеріа-
лознавства докладає подальші зусилля для 
розширення співробітництва з іншими уні-
верситетами Європи як у навчанні, так і в 
проведенні спільних наукових досліджень.

Н.О. Лалазарова,
доц. каф. ТМіМ
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КОНФЕРЕНЦІЇ. ДИСПУТИ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ
ТРАНСПОРТНИХ І ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Під такою назвою в нашому універ-
ситеті на базі кафедри транспортних сис-
тем і логістики наприкінці травня про-
йшла міжнародна науковопрактична 
конференція.

В умовах стрімкого розвитку суспіль-
ства українські міста та агломерації і регіо-
ни постали перед проблемою неефективного 
функціонування транспортних систем. Це і 
неефективне використання активів та інфра-
структури, недостатнє використання чистих 
технологій та інтелектуальних систем, об-
межена функціональність; нескоординоване 
управління транспортними мережами, що 
призводить до небезпеки та неефективності 
транспортної системи, котра створює обтяж-
ливі і непотрібні  прямі та непрямі витрати. 
Окрім зростаючого обсягу пересування насе-
лення, швидко зростає і кількість транспорт-
них засобів не тільки для перевезення людей, 
а й вантажів. Виправлення неефективності 
загальної транспортної системи вимагає ці-
лісного розуміння і взаємодії усіх зацікавле-
них сторін. Це також потребує загальносис-
темних рішень, що стосуються всіх взаємо-
дій між технологіями, дислокаційним поло-
женням та функціональними можливостями. 
Державні структури і транспортні оператори 
визнають ці виклики і докладають відповідні 
зусилля для їх вирішення. Тому метою про-
ведення конференції було визначено обмін 
досвідом наукових досліджень та впрова-

дження інновацій у розвиток транспортних 
систем, а також обговорення шляхів подаль-
шої співпраці науковців і практиків.

У міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Перспективні напрями розвитку 
регіональних транспортних і логістичних 
систем» взяли участь понад 120 фахівців: 
науковці, управлінці та представники біз-
несу з України, Німеччини, Білорусі, Гру-
зії, Польщі, Афганістану, Казахстану, Гани, 
Словаччини.

Учасники форуму обговорили питання 
сталого розвитку та інтеграційних процесів 
у транспортних системах; закономірностей 
формування попиту на транспортне об-
слуговування; транспортної логістики та 
управління; планування і розвитку вулич-
но-дорожньої мережі та інфраструктури 
транспорту; безпеки руху та екологічних 
характеристик транспортних потоків; ін-
телектуальних транспортних систем тощо.

Професор Отар Гелашвілі  (Грузин-
ський технічний університет) поділився 
досвідом розвитку автомобільного тран-
спорту в своїй країні.

Учасники конференції ознайомилися 
з досвідом роботи фахівців міжнародної 
компанії Dornier Consulting International 
GmbH, які розробляють і впроваджують 
стратегії розвитку міського пасажирського 
транспорту в місті Павлодар Республіки 
Казахстан (доповідач Вікторія Бурдейна). 

Жвавий інтерес аудиторії викликала 
доповідь Володимира Сословського «Хар-
ків – місто судноплавне. Результати експе-
рименту».

І якщо в перший день науковці спілку-
валися державною та російською мовами, 
то другий день конференції був англомов-
ний, адже доповідали гості з Німеччини: 
Свен Фреліх (Дрезденський технічний уні-
верситет), сенатор з питань навколишньо-
го середовища, будівництва та транспор-
ту Вільного міста Бремен Тіло Беккер та 
українські фахівці: аналітик Надія Олещук 
(Dornier Consulting International GmbH) і 
доцент кафедри транспортних систем і ло-
гістики Станіслав Свічинський.

Крім того, у рамках конференції розпо-
чала роботу II міжнародна освітня школа зі 
сталої мобільності, що проходить в рамках 
програми Erasmus+ міжнародного спів-
робітництва Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету і 
Дрезденського технічного університету.

Перед підбиттям підсумків учасники 
конференції та студенти школи зі сталої 
мобільності побували на екскурсії «Харків 
транспортний», проїхавши на ретротрамваї.

PS. Матеріал про роботу школи зі 
сталої мобільності читайте у наступ-
ному випуску газети «Автодорожник».

Т.Т. Токмиленко,
ст. викл. каф. ТСіЛ
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ОЛІМПІАДИ. КОНКУРСИ

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

Під керівництвом викладачів кафедри 
метрології та безпеки життєдіяльності сту-
денти нашого університету беруть активну 
участь в олімпіадах і всеукраїнських конкур-
сах студентських наукових робіт.

Так, переможцем Всеукраїнської олімпіади 
з професійно-орієнтованої дисципліни «Ци-
вільний захист», що відбулася у Національному 
авіаційному університеті (м. Київ), став магістр 
Андрій Махіня (гр. Ммаг-51), який нагородже-
ний дипломом І ступеня. Андрієві вдалося по-
казати найкращий результат серед 95 студентів 
із  32 ЗВО, які брали участь в олімпіаді. Велика 
частка успіху забезпечена його науковим керів-
ником О.І. Богатовим. 

Естафету переможця прийняв студент Воло-
димир Мусієнко (гр. М-41), який отримав перше 
місце за участь у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з дисципліни «Основи охорони праці», 
що відбулася у Луцькому національному тех-
нічному університеті. Володимир став одним із 
кращих 100 студентів із 40 ЗВО, які взяли в олім-
піаді участь (наук. кер. О.І. Богатов). 

Переможцем Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльнос-
ті», що відбулася у Львівському державному уні-
верситеті безпеки життєдіяльності, став і третьо-
курсник Сергій Слабий (гр. ММ-31), який посів 
третє місце (наук. кер. О.В. Крайнюк та Н.В. Ді- 
денко). Сучасна олімпіада з безпеки життєдіяль-
ності передбачає пошук інноваційних техноло-
гій забезпечення безпеки життєдіяльності та є 
творчим змаганням студентів. Сергій показав 
високий рівень теоретичного освоєння освітньої 

галузі безпеки життєдіяльності, сформованість 
умінь і навичок поведінки в екстремальних си-
туаціях та готовність до попередження небез-
пек. Наш студент набрав високу кількість балів, 
змагаючись із 107 студентами та курсантами із 
спеціалізованих ЗВО, для яких питання безпеки 
є не тільки важливими і навіть пріоритетними, а 
й головним завданням отримання освіти. 

Колектив нашої кафедри веде плідну науко-
ву роботу, активно залучаючи до неї і студентів. 
Закономірним результатом напруженої праці 
стала низка перемог у всеукраїнських студент-
ських конкурсах наукових робіт. 

Дипломом IІ ступеня Всеукраїнського кон-
курсу «Цивільний захист», що відбувся в Універ-
ситеті цивільного захисту України (м. Харків), 
нагороджена робота «Узагальнення пропозицій 
щодо визначення сил та засобів для ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру» студентів Віталія Скомороха 
(гр. ММ-41) і Сергія Слабого (гр. ММ-31) – наук. 
кер. О.І. Богатов. Роль наукового керівника може 
бути різною, але найголовнішим є максимально 
реалізувати здібності студента до наукової ро-
боти, у багатьох такі здібності ще в латентному 
стані. У Віталія і Сергія висота планки була за-
дана ними особисто.

Диплом IІ ступеня здобули студенти Олек-
сій Обрусник (гр. ММ-41) та Анжела Бабіна 
(гр. ММ-51) за роботу «Обґрунтування спроще-
них прогнозних оцінок пожежної обстановки» 
(наук. кер. О.І. Богатов), що відзначена члена-
ми журі Всеукраїнського конкурсу «Пожежна 
безпека» як одна із найкращих. Безумовно, що 
самому студенту написати наукову роботу ви-
сокого рівня неможливо. Тому розраховувати 
на перемогу в конкурсі можна тільки при тісній 
взаємодії з науковим керівником і помічниками, 
друзями і вболівальниками, які допомагають та 
підтримують наших учасників.

Одразу дві наукові роботи наших студентів 
перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Ци-

вільна безпека (безпека життєдіяльності)», що 
відбувся у ДУ БЖД (м. Львів). Дипломами ІІІ 
ступеня нагороджено студентів Сергія Слабого 
і В’ячеслава Залеського (гр. ММ-31), Катерину 
Зайцеву та Олену Пасечник (гр. ММ-41). Ми 
пишаємося тим, що серед переможців є і наші 
студенти. Представлені роботи «Діяльність цен-
тру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф щодо запобігання  виникненню епіде-
мічної ситуації» та «Розробка нового захисного 
матеріалу від іонізуючого випромінювання»  
(наук. кер. О.І. Богатов, О.В. Крайнюк і Н.В. Ді-
денко) мають серйозне теоретичне обґрунтуван-
ня і багатий емпіричний матеріал, що проаналі-
зований на основі точно обраної теорії. 

Студенти Олександр Ігнатов і Тетяна Кра-
сюк (гр. ММ-41) на конкурс «Техногенна без-
пека» (м. Львів) представили відмінну наукову 
роботу «Планування і проведення евакуацій-
них заходів при аваріях на хімічно небезпечних 
об’єктах Харківської області» (наук. кер. О.І. Бо-
гатов) та отримали третє місце. 

Студенти Олександр Ігнатов та Олена Пасеч-
ник (гр. ММ-41) під керівництвом доц. О.А. Ко- 
валя взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна тех-
ніка» (м. Луцьк). Робота наших студентів «Ме- 
тоди визначення статичних та динамічних харак-
теристик вимірювального каналу тиску»  відзна-
чена дипломом ІІІ ступеня. Олександр та Олена 
мають неабиякі здібності, великі трудові ресур-
си і дуже хорошу мотивацію. Ті, хто обирає наш 
університет і нашу кафедру, знають заздалегідь: 
щоб успішно закінчити навчання, слід приділяти 
велику увагу і науковій діяльності. Саме тому в 
усіх наших студентів хороша мотивація.

Перемога у конкурсах студентських нау
кових робіт – це перемога не окремого студен-
та чи його керівника, це, перш за все, пере-
мога усього нашого колективу. Це власне і 
забезпечує нам успіх у царині освіти і науки.

О.В. Крайнюк, доц. каф. МБЖД 

Студенти спеціальності «Геодезія та 
землеустрій» відвідали проектний інститут 
«ІПІТ» (Інститут проектування інфраструк-
тури транспорту), де прослухали інтерактив-
ну лекцію за участю головного інженерапро-
ектувальника та фахівців інституту.

Провідні спеціалісти розповіли про структу-
ру й організацію роботи установи та ознайомили 
з різними відділами проектування. Нині тут пра-
цюють такі відділи: головних інженерів проекту, 
колій і станцій, автоматики, телемеханіки, зв’язку, 
штучних споруд, електрифікації, генеральних 
планів та автомобільних доріг, технічний, еко-
логії, гідрології, комплектації і випуску проек-
тів і відділ кошторисів. Кожен відділ має свою 
специфіку роботи та певні обов’язки. Нас озна-
йомили з технічними приладами для виконання 
вимірювань. Зараз інститут має електронний та-
хометр (Nikon Nivo), GPS приймачі Trimble R&, 
R8(L1,L2), нівеліри та теодоліти, лазерні рулетки 
(Leica), бурову установку «Опеньок». 

Знаходячись сім років на ринку проектно-ви-
шукувальних і дослідницьких послуг, інститут 
пропонує своїм партнерам впровадження нових 
інженерно-технологічних рішень, проходження 
різних експертиз, супровід об’єктів під час будів-
ництва і введення в експлуатацію, демонструючи 
позитивну динаміку розвитку. Нині «ІПІТ» має 
чимало замовлень, що потребує сучасних фахів-
ців. Саме тому тут потрібні спеціалісти з вищою 
освітою, які вміють працювати з приладами. Важ-
ливим критерієм є те, що людина має виконувати 
свою роботу не лише в польових умовах, але й в 
камеральних, адже виконання геодезичної зйомки і 

наступна камеральна обробка даних є невід’ємною 
складовою проектних робіт, що впливають не 
лише на якість проектування, але і на швидкість 
розробки проекту. Інститут зацікавлений у моло-
дих спеціалістах, які знають свою справу.

Зараз керівництво «ІПІТ» створює необхідні 
умови для підвищення працівниками рівня воло-
діння іноземними мовами (англійська, польська, 
німецька) та направляє їх на підвищення квалі-
фікації за кордон.

Після лекції випускник нашого факультету 
2010 р. С.С. Палаута, який нині обіймає посаду 
головного інженера-проектувальника, провів нам 
екскурсію по інституту. Сергій Сергійович проде-
монстрував фотографії та проекти різних об’єктів 
і познайомив з роботою відділів, де працюють 
фахівці, які відповідають за певний обсяг роботи 
та об’єкти. Найбільше нас зацікавив відділ комп-
лектації та випуску проекту, що укомплектований 

сучасною друкарською і супутньою технікою: ши-
рокоформатними принтерами-плотерами для друку 
на папері, фальцювальною машиною, устаткуван-
ням для різання креслень, кольоровими лазерними 
принтерами тощо. Під час екскурсії ми ставили чи-
мало запитань, на котрі Сергій Сергійович не лише 
дав вичерпні відповіді, але й рекомендації щодо по-
дальшого навчання. 

Відвідавши цей інститут, дехто з нас заціка-
вився подальшим працевлаштуванням в «ІПІТ», 
адже нам сподобалися і лекція, і ознайомча екс-
курсія. Отримавши цікаву інформацію та реко-
мендації, виникло бажання працювати в приєм-
ній і спокійній  обстановці, що панує в Інституті 
проектування інфраструктури транспорту.

Ми щиро вдячні адміністрації та фахівцям 
проектного інституту за те, що вони приділи-
ли нам увагу та поділились своїм досвідом.

Карина Маляр, гр. Дг11

ФАХОВІСТЬ

ПРАКТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
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Двадцять другого травня наш уні-
верситет урочисто відсвяткував День 
відмінника! За усталеною традицією ак-
това зала зібрала не лише цьогорічних 
винуватців свята – найкращих студентів 
нашої alma mater і майбутніх професі-
оналів автомобільнодорожньої галузі 
України, але й їхніх батьків, улюблених 
вчителів і директорів ЗОШ, де вони на-
вчалися, представників ректорату та 
їхніх улюблених викладачів, і, звісно ж, 
студентський загал. 

Упродовж двадцяти шести років по-
спіль незмінно наш університет визначає 
беззаперечних активістів і лідерів студент-
ського загалу, які подають гідний приклад 
для сотень своїх ровесників. Цього дня 
вкотре було підбито підсумки навчальної 
і науково-дослідної роботи наших студен-
тів, участі їхніх батьків і вчителів, а також 
багаторічної титанічної праці наших викла-
дачів.

Цьогоріч найвищого звання «Відмін-
ник ХНАДУ» були удостоєні 17 студентів, 
яких палко привітав перший проректор, 
професор І.П. Гладкий. Фото 1.

Іван Павлович подякував насамперед 
батькам за їхній неоціненний внесок у 
формування таких цілеспрямованих осо-
бистостей, вчителям і директорам шкіл, а 
також викладачам вишу за їхню сумлінну 
працю та внесок у розвиток світочів авто-
мобільно-дорожньої галузі. Бездоганним 
навчанням й участю у громадському житті 
відмінники показали, що своєю сумлінною 
працею можна досягти нових горизонтів, і 
перша зупинка на цьому шляху – отриман-
ня Почесного знака «Відмінник ХНАДУ». 

й бере активну участь у громадській і нау- 
ковій роботі. Вона дипломант та учасник 
багатьох студентських наукових заходів: 
нагороджена дипломом другого ступеня  
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олім-
піади з професійно-орієнтованої дисциплі-
ни «Взаємозамінність, стандартизація та 
технічні вимірювання» (2017 р.). Опубліку-
вала наукову статтю на тему «Мотивація і 
стимулювання трудової діяльності в управ-
лінні персоналом». Ольга також стипендіат 
Харківського міського голови «Обдарова-
ність» (2017 – 2018 н.р.), а ще вона заступ-
ник старости групи, помічник куратора та 
учасниця літературно-драматичної студії 
«Сердца нараспашку».

Разом з Ольгою її успіхам пораділи й 
улюблена вчителька української мови та 
літератури її рідної спеціальної школи-ін-
тернату №12 Олена Юріївна Яснопольська, 
директор Харківського обласного вищого 
училища фізичної культури і спорту №2 
Євген Олексійович Чепіжко та улюблений 
старший викладач кафедри філософії та 
педагогіки професійної підготовки Ірина 
Володимирівна Ткаченко.

Наступним свою нагороду «Відмін-
ник ХНАДУ» отримав Михайло Вікто-
рович Костишак (гр. А42). Фото 3.

Він також має гідні здобутки як у на-
вчанні – склав на «відмінно» сім сесій по-
спіль, так і у науковій роботі, а саме: наго- 
роджений дипломами за друге місце на 
конференції Всеукраїнського конкурсу сту- 
дентських наукових робіт у галузі науки 
«Транспорт», секція «Експлуатація та ре-
монт засобів транспорту» (2017 р.); за друге 
місце у відкритому чемпіонаті нашого уні-
верситету з водійської майстерності «Най- 
кращий студент автомобіліст – 2014».

Михайло автор багатьох статей і кон-
курсних робіт, є активістом не тільки уні-
верситетського життя, а й старостою групи 
і членом студентської ради гуртожитку №2. 

 Його улюблені вчителька фізики Світ-
лана Іванівна Бойченко, директор школи 
Галина Дем’янівна Гончаренко (с. Шев-
ченкове, Сахновщинський р-н) і доцент 
кафедри технічної експлуатації та сервісу 
автомобілів Ірина Юріївна Сараєва також 
розділили радість від нагороди свого ви-
хованця.

Свою найпочеснішу відзнаку цьо-
го весняного дня отримав і Кирило 
В’ячеславович Масляєв (гр. АА4114). 
Фото 4.

Кирило також має відмінні показники 
у навчанні та особливі успіхи у науковій 
роботі, зокрема: отримав диплом третьо-
го ступеня Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових  робіт з галузі науки 

«Прикладна геометрія, інженерна графіка 
та ергономіка», брав участь у 80-й міжна-
родній студентській науковій конференції 
(2018 р.), у науково-практичній конферен-
ції Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціалізацій «Прикладна 
геометрія, інженерна графіка та технічна 
естетика» (2018 р.), опублікував статтю 
«Ретроспектива розвитку форми кузовів 
легкових автомобілів» (2018 р.) та ін.

Крім того, Кирило – незамінний поміч-
ник старости групи АА-41-14.

Радість Кирила від нагороди розділили 
його улюблена вчителька алгебри і геоме-
трії Елла Володимирівна Кравченко, ди-
ректор Алчевської гімназії Наталя Володи-
мирівна Котлярова та улюблений викладач 
доцент кафедри автомобілів Дмитро Мико-
лайович Леонтьєв.

Заслужені нагороди цього майже 
літнього дня отримали також відмінни-
ки дорожньобудівельного факультету, 
серед яких і Марина Олегівна Царьова  
(гр. ДМ4114). Фото 5.

Марина також активно займається на-
вчальною та науковою роботою, зокрема 
вона учасниця Всеукраїнського конкур-
су студентських команд «SDG in Ukraine: 
Look of New Generation», V міжнародної 
студентської конференції «Academic and 
Scientific Challenges of Diverse Fields of 
Knowledge in the 21st Century» (2016 р.), 
80-ї міжнародної студентської конференції, 
секція «Мости» (2018 р.), і нагороджена ба-
гатьма дипломами та грамотами за участь у 
студентських наукових заходах. Також Ма-
рина є профоргом групи.

Улюблені вчителька алгебри і геометрії 
Людмила Анатоліївна Іваненко, директор 
ЗОШ №1 (м. Славута) Олег Анатолійович 
Іваненко і доцент кафедри мостів, кон-
струкцій та будівельної механіки Олена 
Миколаївна Кобзєва також пораділи успі-
хам Марини. 

Традиційно свято нагородження най-
почеснішою відзнакою відкрили студен-
ти автомобільного факультету, що є ро-
весником нашого навчального закладу. 
Свій заслужений Почесний знак «Від-
мінник ХНАДУ» отримала Ольга Євге-
нівна Гаврилова (гр. АП4114). Фото 2.

Ольга не лише відмінниця навчання та 
«золотий голос» нашого університету, але 

ВІДМІННИКИ ХНАДУ — МАЙБУТНЯ ЕЛІТА КРАЇНИ
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Наступною свою відзнаку за успішне 
навчання отримала Альона Олексан-
дрівна Гончарова (гр. ДЕ4114). Фото 6.

Альона упродовж семи сесій поспіль 
показує відмінні успіхи у навчанні та нау-
ковій роботі. Зокрема, вона нагороджена 
дипломами: другого ступеня за участь у 
79-й міжнародній студентській науковій 
конференції (2017 р.); третього ступеня та 
сертифікатом учасника Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук за галуззю «Екологія» на тему: «Під-
вищення рівня екологічної безпеки міських 
автотранспортних мереж» (2018 р.) та ба-
гатьма іншими.

Окрім цього, вона член студентської 
ради університету, де відповідає за культур-
но-масові заходи, староста гуртожитку №5 
та володар багатьох нагород на чемпіона-
тах з гирьового спорту.

Щиросердно пораділи успіхам Альони 
її улюблені вчителька біології навчально-
виховного комплексу №2 м. Куп’янська Га-
лина Володимирівна Мотонаха, директор 
Олена Володимирівна Ківшар та старший 
викладач кафедри екології Світлана Олек-
сандрівна Коверсун.

спеціальності «Будівництво та цивільна ін-
женерія» (2018 р.) та багатьма іншими.

Олександр активний учасник громад-
ського життя університету, є головою сту-
дентської ради факультету, старостою гру-
пи і гуртожитку №5, а також командиром 
навчального взводу А-1629 військового ін-
ституту танкових військ НТУ «ХПІ».

Його улюблені вчителька інформатики, 
фізики і математики Ірина Леонасівна Ка-
улавічуте та директор школи №108 м. До- 
нецька Наталя Євгенівна Демидова з відо-
мих причин не змогли приїхати на свято, 
але успіхам Олександра щиро порадів улю-
блений викладач ХНАДУ доцент кафедри 
будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг Дмитро Миколайович Новаковський.

Свої найвищі нагороди за бездоганне 
навчання та участь у науководослідній 
роботі отримали також відмінники ме-
ханічного факультету, серед яких і Аль
Дара Єлизавета Намірівна (гр. МА4114).  
Фото 8.

Єлизавета упродовж семи сесій поспіль 
навчалася на «відмінно» та має особливі 
успіхи у науковій роботі.

За програмою академічної мобільності 
вона семестр навчалася у Бранденбурзько-
му технічному університеті (м. Котбус, Ні-
меччина), проходила студентську практику 
в Лодзинському технічному університеті 
(м. Лодзь, Польща), нагороджена дипломом 
другого ступеня у конкурсі ділових, інно-
ваційно-технологічних ідей та проектів 
«To be true original is to think of action in an 
original way» (2015 р.), має сертифікат учас-
ника ІХ міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та моло-
дих вчених «Молодь та науково-технічний 
прогрес», напрям «Автомобіль та електро-
ніка. Енергетика та теплотехніка» (2016 р.)  
та ще багато дипломів, грамот, подяк і сер-
тифікатів за участь у наукових форумах різ-
ного рівня. А ще вона староста групи.

Шаленим успіхам Єлизавети щиро по-
раділи її улюблені вчителька історії ЗОШ 
№36 м. Харкова Наталя Іванівна Рибянце-
ва, директор цієї школи Лариса Володими-
рівна Рачкова і професор кафедри автома-
тизації та комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій Юрій Антонович Петренко.

Цього дня свою нагороду отри-
мав і Олександр Олегович Мосенцев  
(гр. М4115т1). Фото 9.

Олександр також має відмінні показни-
ки у навчанні та особливі успіхи у науковій 
роботі: брав участь у Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних і гуманітарних наук зі спе-
ціальності «Машини для земляних, дорож-
ніх і лісотехнічних робіт», Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів і 
молодих вчених «Підвищення ефективнос-
ті будівельних, дорожніх і підйомно-тран-
спортних машин» та у 79-й міжнародній 
студентській науковій конференції (2017 р.). 

Він також член наукового гуртка кафедри 
будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Хо- 
лодова та заступник старости групи. 

Улюблені викладач фізкультури Михай-
ло Валентинович Вязовий, директор Лозів-
ської школи №1 Віктор Григорович Карась 
та доцент кафедри деталей машин та теорії 
механізмів і машин Олександр Олексійо-
вич Коряк також залюбки пораділи успіхам 
Олександра.

Наступним представником механіч-
ного факультету, який став володарем 
Почесного знака «Відмінник ХНАДУ», є 
Юрій Юрійович Любимов (гр. М4314). 
Фото 10.

Юрій, окрім відмінного навчання, учас-
ті у студентських наукових конкурсах та 
олімпіадах різного рівня, який гідно за-
хищає честь ХНАДУ, є ще й громадським 
активістом. Зокрема, він учасник XII Хар-
ківського регіонального конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціальності «Ма-
шини для земляних, дорожніх і лісотехніч-
них робіт», олімпіад з деталей машин та з 
комп’ютерного моделювання, всеукраїн- 
ської науково-практичної конференції сту- 
дентів і молодих вчених «Підвищення 
ефективності будівельних, дорожніх і під-
йомно-транспортних машин», а також 79-ї 
та 80-ї міжнародних студентських наукових 
конференцій (2017 – 2018 рр.).

А ще Юрій член наукового гуртка кафедри 
будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Хо- 
лодова та староста групи.

За гідні здобутки нашого відмінника на-
вчання пораділи його улюблена вчителька 
математики Елла Володимирівна Кравченко, 
директор Алчевської гімназії Наталя Воло-

Наступним представником дорожньо 
будівельного факультету, який отримав 
свою найвищу нагороду, став Олександр 
Олександрович Рязанцев (гр. Д4314). 
Фото 7.

Олександр має дуже вагомі досягнення 
у навчальній і науковій роботі. Він нагоро-
джений дипломами за перше місце в олім-
піаді з дисциплін «Будівельне матеріало- 
знавство», «Інженерна геодезія» та «Штуч-
ні споруди» (2016 – 2018 рр.) у рамках I туру 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Автомобільні дороги та ае-
родроми», а також за перше командне місце 
IІ туру Всеукраїнської студентської олімпі-
ади «Автомобільні дороги і аеродроми» зі 
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димирівна Котлярова та улюблений викла-
дач ХНАДУ доцент кафедри будівельних і 
дорожніх машин Олег Віталійович Щербак.

Наступними свої нагороди отримали 
студенти факультету управління та біз-
несу, серед яких й Ірина Ігорівна Трощій 
(гр. Е4114). Фото 11. 

Упродовж семи сесій поспіль Ірина має 
відмінні показники у навчальній і науковій 
роботі. Вона нагороджена дипломами за 
перше місце у VI міжуніверситетському 
конкурсі з менеджменту «Брейн-ринг», у 
чемпіонаті з вирішення бізнес-кейсів від 
відомих компаній «CASERS» «Introducing 
Ukrainian brand “Hoota” on international 
markets» (2017 р.), за друге місце у Все- 
українському хакатоні «Yack4SDGs: як 
зробити цілі сталого розвитку зрозумілими 
для бізнесу», за участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Цілі сталого розвитку в Україні: 
погляд нового покоління» та ін.

Ірина також автор багатьох студент-
ських наукових статей і тез доповідей.

Щасливі миті від нагороди з Іриною 
розділили її улюблена вчителька україн-
ської мови та літератури ЗОШ №8 м. Хар-
кова Валентина Миколаївна Рядинська, ди-
ректор цієї школи Юлія Анатоліївна Гутник 
і улюблений викладач ХНАДУ завідувачка 
кафедри управління та адміністрування 
професор Оксана Миколаївна Криворучко.

Почесного звання «Відмінник ХНАДУ»  
цього дня була удостоєна ще одна пред-
ставниця факультету управління та 
бізнесу Алла Володимирівна Решетняк  
(гр. ЕП5117).

Алла упродовж дев’яти сесій поспіль на-
вчалася лише на «відмінно» і має величезні 
успіхи у науковій роботі. За надзвичайно ак-
тивну участь у студентських наукових фору-
мах вона нагороджена багатьма дипломами 
усіх рівнів, зокрема: першого ступеня у між-
університетській студентській науково-прак-
тичній конференції «Студентська наукова 
діяльність в умовах входження України в Єв-
ропейський та світовий простір»; у VІІІ і ІХ 
міжнародних студентських наукових конфе-
ренціях «Проблеми розвитку економіки під-
приємства: погляд молоді»; а також у міжна-
родних конкурсах студентських бізнес-про-
ектів і регіональних конкурсах та олімпіадах 
студентських наукових робіт (2014 – 2017 рр.).  
А ще вона автор наукових статей і тез.

За такі вагомі успіхи Алли щиро пора-
діли її перша вчителька Олена Миколаївна 
Шевердіна, директор Харківської гімна-

зії №43 Світлана Миколаївна Ковальова та 
її улюблений викладач доцент кафедри еко-
номіки і підприємництва Ірина Миколаївна 
Кирчата.

З надповажних причин Алла не змогла 
бути на святі, однак ми щиро зичимо їй 
сімейного затишку та усіляких гараздів! 

Серед цьогорічних відмінників фа-
культету управління та бізнесу і Крісті-
на Георгіївна Романченко (гр. ЕП5117). 
Фото 12.

Крістіна також упродовж дев’яти сесій 
поспіль має відмінні показники у навчанні 
та науковій роботі.

За активну участь у наукових заходах 
вона нагороджена дипломами першого сту-
пеня: у І міжнародному конкурсі студент-
ських бізнес-проектів «Розробка та впро-
вадження страхового продукту», у Х між- 
народній студентській науковій конферен-
ції «Проблеми розвитку економіки підпри-
ємства: погляд молоді»; третього ступе-
ня – у чемпіонаті з вирішення бізнес-кейсів 
(2014 – 2017 рр.). Крістіна активно публіку-
вала студентські наукові статті та тези.

У цей по-літньому теплий і сонячний 
день радість від найвищої нагороди разом 
з Крістіною розділили її улюблена вчи-
телька історії та правознавства Харківської 
гімназії №65 Оксана Сергіївна Горпинко, 
директор Лідія Анатоліївна Ткаченко та 
улюблений викладач вишу доцент кафедри 
економіки і підприємництва Ксенія Олек-
сандрівна Горова.

Анастасія, як і її попередні колеги, має 
гідні найвищого визнання показники у на-
вчальній, науковій і громадській роботі.

Вона – активна учасниця студентських 
наукових форумів, зокрема: конференції 
студентів з англійської мови на тему «Тран-
спорт в різних країнах світу», регіональної 
конференції з транспортних технологій, 
всеукраїнської конференції студентських 
наукових робіт, міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Волонтерський рух: 
історія, сучасність, перспективи» (2015 – 
2018 рр.) та ін. Вона також учасниця про-
грами «Work and travel USA», Шевченків-
ських читань, автор наукових статей (у т.ч. 
англійською мовою) і тез, а також член сту-
дентської ради гуртожитку №1.

Успіхи Анастасії – це, безперечно, і успі-
хи її улюбленого шкільного вчителя Олексія 
Кузьмовича Колесникова, директора Павло-
градського коледжу ДЗВО «Національний 
гірничий університет» Людмили Микола-
ївни Посунько та її улюбленого викладача 
доцента кафедри транспортних технологій 
Олександра Петровича Калініченка.

Найвищі та найпочесніші студентські 
нагороди отримали і відмінники факуль-
тету транспортних систем, першою пред-
ставницею котрого стала Анастасія Сер-
гіївна Корінь (гр. Т4115т1). Фото 13.

Серед цьогорічних відмінників фа-
культету транспортних систем, який та-
кож отримав свою найвищу нагороду, і 
Микола Михайлович Кулик (гр. Т4114).  
Фото 14.

Упродовж семи сесій поспіль Микола 
має чудові показники у навчальній, науко-
вій та громадській роботі. Він – активний 
учасник студентських наукових заходів 
різного рівня: регіональної конференції 
«Формування раціональної схеми доставки 
вантажів у міжнародному сполученні LCL 
логістики», 80-ї міжнародної студентської 
конференції з транспортних технологій і 
соціології, міжнародної науково-практичної 
конференції «Волонтерський рух: історія, 
сучасність і перспективи», наукової кон-
ференції студентів кафедри транспортних 
технологій, всеукраїнської конференції сту-
дентських наукових робіт (2014 – 2018 рр.).

Микола також учасник програми 
«ERASMUS +» (2017 р.) та голова студент-
ської ради гуртожитку №1.

Щиро пораділи за успіхи Миколи і його 
улюблена вчителька математики Вікторія 
Василівна Коротка, директор Просянського 
навчально-виховного комплексу Надія Пе-
трівна Коваленко та улюблений викладач 
ХНАДУ доцент кафедри вищої математики 
Ірина Михайлівна Клімова.
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Найпрестижнішу і найпочеснішу на-
городу «Відмінник ХНАДУ» отримала 
цього дня і Єлизавета Сергіївна Холєва 
(гр. ТС4214). Фото 15.

Єлизавета показала відмінні знання та 
неймовірні успіхи в науковій роботі: отрима-
ла диплом першого ступеня на конференції 
«Безпека людини і суспільства в сучасних 
умовах життєдіяльності» (2015 р.), успішно 
пройшла закордонне стажування за профе-
сійною діяльністю (Польща, 2015 р.) і стажу-
вання для поглибленого вивчення німецької 
мови за професійною діяльністю (Німеччи-
на, 2018 р.).

Вона також брала участь у студентських 
наукових заходах різного рівня: міжнарод-
ній конференції у Німеччині, конференції 
«Future of Transport system», міжнародній 
науково-практичній конференції «Волон-
терський рух: історія, сучасність і перспек-
тиви», у роботі круглого столу «Проблеми 
безпеки дорожнього руху» та багатьох ін-
ших (2015 – 2018 рр.).

А ще вона переможниця творчих кон-
курсів «Дві зірки» (2015 р.) і «Таланти 
ХНАДУ» в жанрі вокалу (2014 р.), упро-
довж двох сезонів брала участь у зйомках 
серіаліаті-шоу на Новому каналі «Київ 
вдень та вночі» (2015 – 2016 рр.) і є бездо-
ганною старостою своєї групи.

Разом з Єлизаветою за такі чудові успі-
хи пораділи її улюблена вчителька мате-
матики Харківської спеціалізованої школи 
№162 Ірина Павлівна Маланова, директор 
цієї школи Тетяна Борисівна Тернавська та 
улюблений викладач університету, поміч-
ник декана ФТС доцент кафедри філософії 
та педагогіки професійної підготовки Тетя-
на Василівна Ярмак.

Під час навчання в ХНАДУ Хілола має 
гідні такого звання досягнення у навчаль-
ній та науково-дослідній роботі.

Вона брала активну участь у міжна-
родній олімпіаді з російської мови як іно-
земної, міжнародній науково-практичній 
студентській конференції «Проблеми ін-
дивідуалізації і соціалізації особистос-
ті в сучасному освітньому середовищі», 
міжнародній науковій конференції сту-
дентів і молодих учених «Студентство як 
інтелектуальний потенціал майбутнього»  
(м. Алмати, Казахстан), міжнародній на-
уково-практичній конференції студентів і 
молодих учених «Наукова ініціатива іно-
земних студентів та аспірантів» та опублі-
кувала статтю «Способи утворення термі-
нів зовнішньоекономічної діяльності». А 
ще Хілола – заступник старости групи та 
активний учасник культурно-масових захо-
дів університету.

Гучними оплесками присутні в залі за-
очно привітали її улюбленого викладача 
російської мови Дільбер Нуріллаївну Бурі-
єву, директора середньої школи №2 Абадан 
Джумагулієвну Галканову, а також улюбле-
ного викладача ХНАДУ професора кафе-
дри управління та адміністрування Воло-
димира Григоровича Шинкаренка, який під 
овації студентів піднявся на сцену.

А ще він заступник старости групи, ак-
тивний учасник культурно-масових заходів 
університету та координатор у справах ма-
рокканської молоді в ХНАДУ. 

Буфкрі Іліас з великою повагою згадує 
свого викладача французької мови Нордін 
Лебед, а на сцену піднялася його улюбле-
ний викладач російської мови старший ви-
кладач кафедри мовної підготовки факуль-
тету підготовки іноземних громадян Люд-
мила Миколаївна Кісіль.

Зі святом своїх земляків палко привіта-
ли наші поважні іноземні гості, які вручили 
їм не лише їхні відзнаки, але й символічні 
подарунки, а також проректор з науково-
педагогічної роботи і міжнародних зв’язків 
Г.І. Тохтар.

У цей святковий день не залишились 
без уваги поважних гостей та учасників на-
ших урочистостей з нагоди Дня відмінника 
і кращі іноземні студенти нашого вишу. 

Дипломом «Кращий іноземний сту-
дент ХНАДУ» була нагороджена Хілола 
Мовлянова з Туркменістану (гр. Е4114),  
якій цю відзнаку вручив представник 
посольства Туркменістану в Україні Гюч 
Арчаєвич Гараєв. Фото 16.

Звання «Кращий іноземний сту-
дент ХНАДУ» удостоївся і Буфкрі Іліас  
(гр. Д4114) із Марокко, якому цю від-
знаку вручив керівник УкраїнськоМа-
рокканського центру в Харкові Мухамед 
Ламааш. Фото 17.

За участь у студентських наукових фо-
румах різного рівня Буфкрі Іліас нагородже-
ний багатьма дипломами і грамотами, у т.ч.: 
за перемогу в міжнародній науковій конфе-
ренції студентів і молодих учених «Фарабі 
Елемі», за активну участь у VІ міжнародній 
науково-практичній конференції студентів-
іноземців підготовчих і основних факульте-
тів «Мова у полікультурному світі: розвиток 
міжнародного співробітництва», міжна-
родній лінгвокраїнознавчій олімпіаді серед 
іноземних студентів, студентській науковій 
конференції «Іноземні студенти у професій-
но-освітньому просторі ЗВО», ІV міжнарод-
ному конкурсі наукових робіт студентської 
молоді «Інноваційна Євразія», VІ міжнарод-
ному конкурсі наукових робіт іноземних сту-
дентів та багатьох інших (2016 – 2018 рр.).

Він – учасник студентського наукового 
товариства і проектно-конструкторського 
бюро, а також опублікував низку статей. 

Орденоносці навчання 2018 року разом 
з керівництвом вишу, улюбленими вчителя-
ми і директорами шкіл, а також викладача-
ми рідної alma mater сфотографувалися на 
добру згадку про цю знакову подію в їхньо-
му житті. Фото 18.

Після урочистої частини найкращих 
представників студентського загалу – воло-
дарів Почесного знака «Відмінник ХНАДУ»  
яскравими концертними номерами приві-
тали учасники художньої самодіяльності 
студентського клубу на чолі з Л.І. Климець. 

Перед присутніми в залі виступили Ер-
ман Нгача і Джонас Тьєрі, які виконали каме-
рунський реп, учасники літературно-драма-
тичної студії «Сердца нараспашку», цього-
річна відмінниця Ольга Гаврилова виконала 
пісню «Ты же выжыл солдат», а Ігор Штань-
ко винонав пісню «Благодарю тебя». Що-
йно створений колектив «Віагра ХНАДУ»  
у складі Бакіра Шукюрова, Юлії Лиски, Ка-
рини Капустіної та Ірини Сівцової, виконав 
пісню «Тропикана женщина». Колектив су-
часного танцю, який на міському конкурсі 
«Студентська весна – 2018» виборов перше 
місце, виконав танець «По лезвию бритвы», 
а володарі кубка України з акробатичного 
рок-н-ролу Дмитро Потаман та Амалія Кри-
клива запалили публіку динамічним танцем, 
артистизмом і шаленим драйвом. 

Так яскраво й емоційно завершився ще 
один найвизначніший в житті наших орде-
ноносців навчання незабутній день. Шко-
да, що свято швидко добігло кінця, але наш 
університет вкотре відкрив для цих амбіт-
них юнаків і дівчат широку дорогу в до-
росле успішне життя, які, сподіваємося, не 
загублять свою жагу до нових знань, адже 
розум споконвіку порівнювався з талантом 
і наснагою, силою духу і натхненням.

Тож бажаємо Вам, шановні наші від-
мінники, бути мудрими і нездоланними, 
успішними і щасливими!

Ольга Васильківська

ВІДМІННИКИ ХНАДУ — МАЙБУТНЯ ЕЛІТА КРАЇНИ
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Наприкінці квітня під го-

ловуванням заступника голо-
ви методради проф. М.Д. Кас 
ліна відбулося планове засі-
дання методичної ради уні-
верситету, де було розгляну-
то такі питання.

1. Підготовка до акредита-
ції освітньо-професійних про-
грам бакалаврів та магістрів 
за вимогами МОНУ за всіма 
спеціальностями університету 
у 2018 році.

Заслухавши та обговорив-
ши доповідь начальника на-
вчального відділу М.Д. Кас- 
ліна, методична рада відзна-
чає, що робота з ліцензування 
спеціальностей університету  
упродовж останніх років ус-
пішно виконується. Основний 

підсумок цієї роботи – прак-
тично за всіма спеціальностя-
ми, які ліцензовані, показники 
діяльності доведені до норма-
тивних вимог, що підтверджено 
отриманими сертифікатами та 
безстроковою електронною лі-
цензією.

Успішно і напружено пра-
цювали випускові кафедри 
спеціальностей, що акредиту-
валися у 2017 році. Найактив-
нішими були кафедри технічної 
експлуатації та сервісу автомо-
білів, двигунів внутрішнього 
згоряння, будівництва та екс-
плуатації автомобільних доріг, 
будівельних і дорожніх машин 
та ін.

На сьогодні підготовлені всі 
необхідні матеріали для акре-

дитації (акредитаційні справи, 
заяви та інше) деяких нових 
спеціальностей (матеріалознав-
ство, геодезія, право та інші).

Водночас залишається низ-
ка питань, які відповідно до 
Рекомендацій МОНУ щодо ак-
редитації ОПП необхідно буде 
виконати або завершити їх ви-
конання у 2018 р.

В обговоренні першого питан- 
ня взяли участь проф. Н.В. Вну-
кова, Д.А. Горовий та доц. С.І. По- 
валяєв.

2. Досвід проходження під-
вищення кваліфікації викла-
дачами ХНАДУ на сучасних 
підприємствах, університетах і 
за кордоном та втілення резуль-
татів стажування у навчальний 
процес. Про цю роботу членам 

методради випала честь допо-
вісти мені особисто, а своїм 
досвідом щодо проходження 
підвищення кваліфікації за 
кордоном поділилися доц. каф. 
вищої математики Т.Б. Фас-
товська та доц. каф. іноземних 
мов О.П. Борзенко.

В обговоренні цього питан- 
ня взяли участь проф. Н.В. Вну- 
кова і М.Д. Каслін.

У різному було надано ін-
формацію: 

1. Розгляд «Положення 
про організацію змішаного 
навчання в ХНАДУ» з ура-
хуванням зауважень (проф. 
В.М. Кухаренко).

О.М. Харківська, 
секретар методради 

ОФІЦІЙНО

Нещодавно в нашому університеті 
цікаво пройшов традиційний весняний 
День відкритих дверей факультетів. Вже 
втретє у поточному навчальному році, 
але вперше у такому форматі до нашого 
університету завітали понад 370 старшо-
класників зі своїми батьками, серед яких 
і  багато учнів з харківських та примісь-
ких шкіл і технікумів, які майже вщент 
заповнили актову залу.

Декани факультетів у відповідних ау-
диторіях палко привітали наших майбутніх 
абітурієнтів та розповіли про досягнення як 
факультетів, так і кожної кафедри, котрими 
пишається ХНАДУ. Завдяки якісній освіті, 
яку  надають викладачі з вченими ступеня-
ми і званнями, та сучасній практичній під-
готовці, що здійснюється як в університеті, 
так і за кордоном, наші випускники затре-
бувані на підприємствах галузі. 

Сьогодні наш університет оснащено 
сучасними лабораторіями і спеціалізова-
ними комп’ютерними класами. До послуг 
студентів лабораторія швидкісних авто-
мобілів, унікальний полігон дорожньо-бу-
дівельної техніки та обладнання, а також 
Академія Bosch і центр Haas, де вони здо-
бувають практичні навички. 

Відповідальний секретар приймальної 
комісії Олександр Резніков та його заступ-
ники розповіли учасникам нашого тради-
ційного профорієнтаційного заходу про 
основні етапи, які їм слід пройти під час 
підготовки до вступу до ЗВО. 

Після спілкування із заступниками 
секретаря приймальної комісії декани фа-
культетів ознайомили школярів з особли-
востями кожної зі спеціальностей.

Принагідно зазначимо, що реєстрація 
для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання цьогоріч відбувалася з 6 люто-

го до 19 березня 2018 р., а зміни вносилися 
до 2 квітня. Сподіваємося, що старшоклас-
ники дуже серйозно підійшли до питання 
про вибір предметів ЗНО, тому що правиль-
но вибрані предмети є запорукою вступу на 
ті спеціальності, які вони бажають вивчати. 

Традиційно на Днях відкритих дверей 
ми проводили пробне тестування з мате-
матики та української мови і літератури, 
яке, щоб визначити рівень своєї підготов-
ки, всі бажаючі проходили безкоштовно. А 
приймальна комісія провела всеукраїнську 
олімпіаду з української мови та літерату-
ри, результати котрої надають додаткові 
бали при вступі до ХНАДУ. Приємно, що 
таке тестування незмінно користується по-
пулярністю у старшокласників. Крім того, 
для кращої підготовки перед складанням 
ЗНО, усі бажаючі пройшли і ще можуть 
пройти підготовчі курси та отримати додат-
кові бали для вступу до ХНАДУ.

Цього року подавати заяву про вступ до 
обраного ЗВО дозволяється тільки в елек-
тронній формі, на денну і заочну форму на-
вчання з 12 до 26  липня 2018 р. Для вступу 
на перший курс для здобуття ступеня бака-
лавра на основі повної загальної середньої 
освіти за денною та заочною формою на-
вчання необхідно зареєструвати Електрон-
ний кабінет вступника і завантажити необ-
хідні документи, розпочинаючи з 2 липня 
та до 18.00 години 25 липня. У цьому році 
можна подати 7 заяв на 4 спеціальності на 
бюджетну форму навчання, на контрактну 
форму кількість заяв не обмежується. 

Сподіваємося, що проведений День 
відкритих дверей не пройшов марно і 
ми загітували до вступу до нашого уні-
верситету належну кількість майбутніх 
абітурієнтів.

А.В. Коваленко,
координатор заходу
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НАШІ ВИПУСКНИКИ – НАШЕ ГОЛОВНЕ НАДБАННЯ

АКТУАЛЬНО

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ
Кафедра екології нашого університету 

має славні традиції підготовки фахівців у на-
прямі забезпечення екологічної безпеки дер-
жави, розпочавши цю діяльність у 1992 році 
однією з перших в Україні.

За майже 26 років існування кафедра здій-
снила 20 випусків студентів загальною кіль-
кістю понад тисяча осіб. За цей період наші 
випускники пройшли значний шлях само-
розвитку, обіймаючи високі посади у Депар-
таментах екології та природних ресурсів об-
ласних державних адміністрацій, Державній 
екологічній інспекції в областях, приватних 
аудиторських фірмах та організаціях, що за-
ймаються підготовкою дозвільної докумен-
тації, а також реалізують набуті навички у 
лісництвах і підрозділах держрибагенства та 
в інших установах й організаціях.

Особливою гордістю колективу нашої ка-
федри є випускники, які захистили дисерта-
ції на здобуття наукового ступеня кандидатів 
наук за спеціальністю «Екологічна безпека» 
(понад 10 осіб), продовжили займатися на-
укою та є гідними послідовниками своїх ви-
кладачів і продовжувачами усталених тради-
цій кафедри.

Нині в ХНАДУ здійснюється підготовка 
фахівців спеціальності 101 «Екологія» в га-
лузі знань 10 «Природничі науки» за рівнями 
підготовки бакалавр, магістр і доктор філо-
софії, які отримують кваліфікації «Інженер з 

техногенно-екологічної безпеки», «Науковий 
співробітник з техногенно-екологічної без-
пеки», «Викладач університетів та закладів 
вищої освіти» згідно з Державним класифіка-
тором професій.

На кафедрі проводиться постійний моніто-
ринг сучасного ринку працевлаштування, адже 
екологія та екологічна безпека є стратегічними 
напрямами розвитку економіки України.

Випускників нашої кафедри ми працевла-
штовуємо в Державні служби України (Мініс-
терство екології і природних ресурсів України, 
Департаменти екології та природних ресурсів 
Державних обласних адміністрацій, Державні 
екологічні інспекції в областях), науково-до-
слідні установи, комунальні підприємства, а 
також у приватний сектор економіки. 

З установами Харківської області  
(НДУ «УкрНДІЕП», ІПМаш НАН України  
ім. А.М. Підгорного, Державна екологічна ін-
спекція України в Харківській області, Депар-
тамент екології ХОДА, Управління Держриба-
гентства у Харківській області) укладено відпо-
відні договори про співпрацю.

Для студентів кафедри екології ми по-
стійно проводимо спеціалізовані заходи щодо 
формування навичок та самовизначення з пи-

тань їхнього подальшого працевлаштування. 
У цьому напрямку колектив нашої кафедри 
працює під патронатом відділу організації 
сприяння працевлаштуванню студентів нашо-
го університету.

Сьогодні колектив кафедри екології ак-
тивно і ретельно співпрацює з усіма нашими 
випускниками. Традиційно у першу суботу 
червня в ХНАДУ проходить зустріч випус-
кників усіх факультетів і років випуску нашої 
рідної alma mater.

Цьогоріч наша кафедра гостинно зу-
стрічає 10річний та 15річний випуски 
екологів.

Н.В. Внукова,  
зав. каф. екології,  проф. 

Нещодавно відбулася зустріч керівни-
цтва університету і механічного факульте-
ту, а також відповідальних за профорієнта-
ційну роботу представників кафедр і при-
ймальної комісії з директорами освітніх 
центрів з підготовки випускників до ЗНО 
Харківської, Донецької та Дніпропетров-
ської областей (Павлоград, Нікополь, Ма-
ріуполь, Покров), метою котрої було від-
новлення співпраці з більшістю шкіл цих 
міст з питань підготовки до ЗНО і подаль-
шого вступу до ХНАДУ.

Проректор С.Я. Ходирєв, декан МФ І.Г. Ки- 
риченко та відповідальний секретар при-
ймальної комісії О.О. Рєзніков внесли кон-
кретні пропозиції щодо подальшої співпраці 
університету з директорами шкіл і центрів з 
підготовки та залучення випускників шкіл до 
вступу до ХНАДУ. 

Учасники зустрічі обговорили нагальні 
питання щодо недостатньої профілізації на 
вищому ступені середньої освіти, коли випус-
кники шкіл залишаються незатребуваними на 
ринку праці. Адже 70% старшокласників від-
дають перевагу тому, щоб «знати основи голо-
вних предметів, а поглиблено вивчати тільки 
ті, що вибираються, щоб в них спеціалізува-
тися». Через це школярі виявляються слабко 
інформованими у складному вирі професій, і 
їхній вибір часто є необґрунтованим, неадек-
ватним і випадковим, а проектування власної 

професійної кар’єри відбувається під впливом 
широкого спектра різних чинників. Тому ак-
туальність профорієнтаційної допомоги та 
допомога при підготовці до ЗНО школярам 
очевидна. Принагідно зазначимо, що ХНАДУ 
упродовж 2017 – 2018 н.р. активно співпра-
цював за програмою взаємодії ЗВО з випус-
книками шкіл Золочева та Богодухова щодо 
їхньої підготовки до ЗНО з багатьох предме-
тів і вже має певний досвід. З урахуванням 
накопиченого досвіду ми запропонували за-
лучити ефективніші методи підготовки. 

Під час цієї вкрай важливої зустрічі ви-
ступили директор ЗОШ №1 В.М. Галух і 
директор ЗОШ №19 С.В. Мажора (м. Павло-
град), які розповіли про тісну співпрацю з уні-
верситетом, започатковану 2000 року. Дирек-
тори ЗОШ запропонували запровадити деякі 
нові форми профорієнтаційної роботи, а саме 
запрошувати учнів шкіл не лише на Дні від-
критих дверей ХНАДУ, але й на університет-
ські екскурсії, до лабораторій і на професійні 
майстер-класи, а також на екскурсії містом, де 
вони будуть навчатися. 

Директори шкіл акцентували увагу при-
сутніх, що профорієнтація – це  система за-
ходів, спрямованих на виявлення особистіс-
них особливостей, інтересів і здібностей у 
кожної молодої людини для надання їй допо-
моги в розумному виборі професії, найбільш 
відповідної її індивідуальним можливостям. 

Представник Маріуполя Т.В. Дмитрієва, з 
якою ми співпрацюємо багато років, озву-
чила поставлені нами цілі та методи їх реа-
лізації, зазначивши, що наші представники 
допомогли випускникам багатьох шкіл міста 
у підготовці до написання ЗНО та вступу до 
ХНАДУ на бюджетні місця. Представники 
м. Покров Л.В. Носевич та Дмитро Носевич 
запропонували декілька нових шляхів допо-
моги школярам у підготовці до написання 
ЗНО і готові підтримати подальший розвиток 
співпраці з ХНАДУ, адже вони вважають, що 
грамотно побудована профорієнтаційна робо-
та – це важливий внесок у вирішення гострих 
соціальних проблем і нагальних питань стар-
шокласників. Представник Нікополя Г.Г. Жук, 
яка багато років готує випускників шкіл для 
вступу до ЗВО і, зокрема,  до ХНАДУ, наго-
лосила, що співпраця з нашим університетом 
для нікопольчан є пріоритетом, тому вона та-
кож підтримує нові форми і методи профорі-
єнтаційної роботи в школах міста. 

Учасники дискусії обговорили нові форми  
проведення більш цікавих і корисних для су-
часних школярів профорієнтаційних бесід, а та- 
кож пошук нових підходів до змісту проф орі-
єнтаційної роботи та підготовки школярів до ЗНО. 

Директори шкіл запропонували виїзні 
Дні відкритих дверей та екскурсії до ХНАДУ 
(по двічі на рік) для всіх бажаючих вступати 
до нашого університету. Представник при-
ймальної комісії запросив старшокласників 
приїхати вже цього року для написання Все-
української предметної олімпіади, котру ми 
традиційно проводимо, що надає додаткові 
бали при вступі до ХНАДУ. 

Після відповідних перемовин та обгово-
рення форм і методів подальшої співпраці, 
усім представникам міст були вручені серти-
фікати «Офіційний представник ХНАДУ». 

Сподіваємось, що така співпраця допо-
може школярам зробити вірний вибір і про-
довжити навчання у нашому університеті.

О.М. Єрмакова,  
відп. за профроботу МФ; 

А.В. Коваленко,  
відп. за профроботу ХНАДУ  

ВАЖЛИВА ЗУСТРІЧ
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ТРАГІЧНА ДАТА
ПАМ’ЯТІ ЧОРНОБИЛЯ

Сучасна людина опікуєть-
ся багатьма проблемами. Це і 
питання національної свідо-
мості та історичної пам’яті, 
і співвідношення добра та 
зла, духовності та прогресу. 
Кожне з них так чи інакше 
хвилює нас. Саме до таких 
болючих проблем і трагедій 
відноситься й Чорнобиль-
ська катастрофа – аварія, 
рівної котрій за останні роки 
не існує. Людство виявилося 
безсильним перед атомом, 
що, на жаль, не був мирним.

Ця трагедія увійде в істо-
рію та хроніку людства як не-
загоєна рана на тілі України. 
Надто дорого заплатили і ще 
заплатимо усі ми за Чорно-
бильську трагедію. За декіль-
ка днів людство зробило крок 
з доатомної епохи в епоху не-
звідану. Чотири літери ЧАЕС 
стали символом трагедії, що 
зачепила мільйони європей-
ців, накривши їх крилом без-
жалісної радіації, перетворю-
ючи свої жертви на безпоміч-
них людей. 

На жаль, з кожним роком в 
Україні залишається все мен-
ше тих, хто  усував наслідки 
техногенної катастрофи, за-

бути про котру ми просто не 
маємо права. Відтоді виросло 
нове покоління, яке не застало 
ту жахливу трагедію, проте в 
цей день ми традиційно зга-
дуємо про Чорнобиль. Лише 
пам’ятаючи про помилки мину-
лого, можна сподіватися не по-
вторити їх у майбутньому. 

У пам’ять про техногенну 
катастрофу століття за ініціа-
тивою помічника декана ФТС 
доц. Т.В. Ярмак в нашому уні-
верситеті відбувся благодійний 
концерт-реквієм «Чорнобиль – по- 
линь гірка», присвячений 32-й  
річниці від дня аварії на ЧАЕС. 

Студенти Єлизавета Коз-
лова (ФУБ), Ігор Підкопай, 
Ігор Штанько, Юлія Русанова, 
Анна Сало, Олена Запорожець, 
Юлія Лиска та Карина Бабен-
ко (ФТС), а також Михайло 
Пилипенко і Вадим Тихоненко 
(МФ) та Ірина Сівцова (ДБФ) 
і юний артист Єфим Мельни-
ков не лише разом з глядачами 
пом’янули хвилиною мовчан-
ня ліквідаторів Чорнобильської 
трагедії, які поклали свої жит-
тя заради нашого щасливого 
майбутнього, але й розповіли 
про ті страшні події. На сцену 
піднялися учасники ліквідації 

Чорнобильської катастрофи, а 
Тетяна Василівна емоційно роз-
повіла про події, що трапилися 
з її братом – ліквідатором вибу-
ху на ЧАЕС. Мені також випа-
ла нагода взяти участь у цьому 
концерті-реквіємі.

Важко забути ту трагедію, 
що сталася поблизу Прип’яті. 
Вона зламала тисячі доль 
і залишила сиротами сотні 
дітей. Але усім нам не слід 

хизуватися і жартувати зі 
своєю могутністю, шукаючи 
суєтних благ, втіх і блиску 
слави, а пильно й відпові-
дально вдивлятися у ство-
рене людством. Адже тільки 
наші вчинки є і причиною, і 
наслідком впливу на навко-
лишнє середовище. Не забу-
ваймо про це ніколи.

Марія Антіпова,
студкор ФТС

СВЯТО 
МІСЯЦЯ

У кожної країни і кожного народу є 
своє найголовніше свято, що традиційно 
відзначається щорічно на найвищому 
рівні. Такі заходи зазвичай об’єднують 
націю, підіймаючи почуття гордості за 
доблесні подвиги предків, які залишать-
ся в пам’яті нащадків назавжди. Для 
України це День пам’яті та примирення 
і День Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні!

День Перемоги знаменує кінець вбив-
чої війни, що забрала життя мільйонів 
солдатів і мирних громадян. Мільйони за-
хисників пішли на фронт, сотні тисяч пра-
цювали в тилу задля перемоги над ворогом. 
У ті страшні роки працювали жінки, люди 
похилого віку і навіть діти. Пам’ять про ті 
трагічні дні передається від покоління до 
покоління, і ми повинні її зберегти.

День Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні це той день, коли, згадуючи 
жахи війни, зі сльозами на очах проходять 
паради і звучить музика воєнних років, лу-
нають залпи салютів і теплі привітання на 
честь ветеранів.

Напередодні цих свят в університеті від-
бувся урочистий захід, участь в котрому до-
зволила нам, артистам студентського клубу 
на чолі з Л.І. Климець, не просто виступити 
перед публікою, а певним чином відтвори-
ти події тих часів, нагадавши присутнім за-
вдяки чиїм зусиллям і жертвам ми щомиті 
радіємо життю. Традиційно на цей захід ми 
запросили ветеранів, які боронили нашу 

Батьківщину. На превеликий жаль, не всі 
змогли прийти, адже ветеранів і учасників 
бойових дій з кожним роком серед нас стає 
все менше й менше. Сивочолих захисників 
Вітчизни В.А. Любченка, А.І. Харченка, 
В.Г. Шинкаренка і Н.М. Резінкіну палко 
привітав перший проректор І.П. Гладкий. 
Самодіяльні артисти емоційно передали 
дух перемоги, продемонструвавши шале-
ну жагу до життя. Найменший наш артист 
Єфим Мельников, а також  Ігор Штанько, 

Катерина Сергієнко, Поліна Нагірна, Бакір 
Шукюров та Ігор Підкопай (ФТС), Ніка 
Калюжна, Вадим Тихоненко, Михайло Пи-
липенко і Микита Луценко (МФ), Максим 
Гахов (ДБФ), Олена Краснолюбова і Дми-
тро Вербицький (АФ), Ліза Козлова (ФУБ), 
а також духовий оркестр ХНАДУ під керів-
ництвом Олександра Міца подарували при-
сутнім справжнє свято.

Дорогі наші ветерани, ми дякуємо 
Вам за мужність і стійкість, за найбіль-
ший Ваш под виг у роки Другої світо-
вої війни. Щиро бажаємо Вам міцного 
здоров’я і сімейного благополуччя. Усім 
учасникам заходу зичимо творчого про-
цвітання і професійного зростання. Не 
повторюймо помилки минулих років і 
вічно пам’ятаймо про справжній героїзм 
предків!

Марія Антіпова, студкор ФТС

УРОЧИСТОСТІ
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ЛІКАРІ ЗАСТЕРІГАЮТЬ

УКРАЇНА ПРОТИ НАРКОМАНІЇ
Згідно з рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН Міжнародний день бо-
ротьби зі зловживанням наркотичними 
засобами та їх незаконним обігом відзна-
чається з 1987 р. 26 червня. Ця подія сим-
волізує єдність країн у досягненні мети 
щодо створення суспільства, вільного 
від наркотиків.

Наркоманія – це хвороба з неперебор-
ною жагою до наркотиків, що викликає у 
малих дозах ейфорію, у великих – оглу-
шення і наркотичний сон. Систематичне 
вживання наркотиків, як правило, потребує 
збільшення дози, уражуючи внутрішні ор-
гани, викликаючи неврологічні й психічні 
розлади та призводячи наркомана до соці-
альної деградації.

Велику суспільну небезпеку становить 
не саме захворювання, а пов’язані з ним не-
гативні соціальні явища.

Нещодавно наркоманія разом із за-
хідними цінностями прийшла в нашу дій-
сність, розповсюджуючись підвалами і 
темними вулицями міст. Це явище набуло 
таких масштабів, що потік завезених нар-
котиків і смерть від їх вживання лавиною 
вилились насамперед на наших підлітків 
і молодь, адже більшість наркоманів – це 
молоді люди, які і морально, і фізично на-
багато слабші, ніж дорослі. 

Поряд із уже відомими наркотичними 
препаратами, за останні 10 років у багатьох 
країнах збільшилася кількість наркоманів, 
що вживають так звані психотропні нарко-
тики. Найнебезпечнішими є амфетаміни і 
галюциногени, ЛСД та інші похідні лизер-
гінової кислоти, що, на відміну від інших 
психотропних препаратів, не є медичними 
і дуже небезпечні для людини.

На сьогодні найпоширеніший легаль-
ний наркотик – солі (речовина, схожа на 
дуже дрібний порошок чи пил). Цей ле-
гальний наркотик продають під виглядом 
різних добавок і солі для ванн. Жах у тому, 
що вони вважаються легальними і їх без 
проблем можна купити в інтернеті, але 
вплив на організм і свідомість людини не-
зворотний.

Солі – це мефедрон та його анало-
ги. Мефедрон – синтетичний стимулятор 

центральної нервової системи, за своїми 
результатами є чимось середнім між амфе-
таміном й екстазі (MDMA). Дія мефедрона 
призводить до того, що люди стають пара-
ноїками, схильними до насильства, й нер-
вовими, з  проявами галюцинацій.

Психологічна залежність від солей на-
стає після першого уколу, тривале вживан-
ня призводить до розкладання печінки і 
нирок та деградації особистості, а реабілі-
тація дуже складна.

Залежність від наркотиків характеризу-
ється трьома фактами:

– непереборним бажанням продовжува-
ти прийом наркотиків; 

– потребою поступово збільшувати дозу;
– залежністю психічного, а іноді й фі-

зичного характеру від впливу наркотиків. 
Так званий синдром наркоманії виникає 

у результаті прийняття наркотичного засо-
бу, незалежно від того, відбувається це ви-
падково або після систематичного вживан-
ня. Етапи цього процесу такі:

– Початкова ейфорія, часто дуже ко-
роткочасна, що настає внаслідок вживання 
певних наркотичних речовин (особливо 
морфію й опіуму). У такому стані підви-
щеної дратівливості, вигадливих і часто 
еротичних видінь людина втрачає контроль 
над собою.

– Толерантність, що має тимчасовий 
характер. Це явище пояснюється реакцією 
організму на дію однієї й тієї ж дози речо-
вини, прийнятої неодноразово. Поступово 
організм реагує слабкіше.

– Залежність, або нездоланна тяга до 
прийняття чергової дози наркотику. 

– Абстиненція (синдром відміни) почи-
нається зазвичай через 12 – 48 годин після 
припинення прийняття наркотику. Нарко-
ман не може переносити цей стан, що ви-
кликає у нього нервові розлади, тахікардію, 
спазми, блювання, діарею, підвищену сли-
нотечу. При цьому з’являється нав’язливе 
бажання знайти наркотик за будь-яку ціну. 
Різка «відміна» іноді може викликати ко-
лапс – різновид білої гарячки, що буває у 
невиліковних алкоголіків. Приступ сам по 
собі свідчить про гостру потребу організму 
в отруті.

Вживання наркотиків негативно впли-
ває на здоров’я людини, сприяє розви-
тку соматичних і психічних захворювань, 
збільшуючи смертність населення.

Україну теж не обійшло це лихо: лише на 
офіційному обліку перебуває майже 77,5 тис. 
наркозалежних та понад 3 тис. токсикоманів. 
У Харківській області на диспансерному облі-
ку перебуває 2 397 наркоманів і токсикоманів, 
на профілактичному обліку стоїть 2 283 особи. 

За оцінками фахівців, сьогодні у світі 
майже 200 млн наркоманів. Іноді називають 
цифру в декілька разів більшу. За даними 
статистики 60% юнаків і 20% дівчат віком 
15 – 17 років вже залучені до вживання нар-
котиків, проблемою яких є пошук грошей на 
чергову дозу. 

Цю жахливу перспективу можемо зупи-
нити тільки ми всі разом.

Консультацію нарколога та кваліфіко-
вану медичну допомогу можна отримати:

– в обласному наркологічному диспан-
сері за адресою м. Харків, вул. Очаківська, 
15; тел. 340-21-35;

– в обласній наркологічній лікарні №9 
за адресою м. Харків, вул. В’ятська, 1; тел. 
732-33-30;

– у лікаря-нарколога районної поліклі-
ніки за місцем проживання.

З метою поліпшення результатів ліку-
вання та соціалізації хворих на наркоманію 
на Харківщині створені реабілітаційні цен-
три для наркозалежних.

Харківський обласний благодійний 
фонд «Центр ресоціалізації наркозалежної 
молоді “Твоя перемога”» діє за адресою:  
м. Харків, вул. Дачна, 37.

Реабілітаційний центр «Звільнення» 
Міжнародної благодійної організації «Ми-
лосердя» діє за адресою: Харківська обл., 
смт Покотилівка, вул. Нова, 3.

Реабілітаційний центр Харківської об-
ласної громадської організації «Міст» має 
два відділення за адресами: Харківський р-н,  
м. Південне, вул. Квіткова, 3 та сел. Безлю-
дівка, буд. 53.

Реабілітаційні центри фонду «Прорив» 
діють у с. Руська Лозова, вул. Радянська, 184 ;  
у м. Харкові, вул. 2-ї П’ятирічки, 57 та 
 вул. Миру, 40-5.

Діяльність цих реабілітаційних центрів 
має важливу громадську функцію і прово-
диться  відповідно до Концепції реалізації 
державної політики у сфері протидії поши-
ренню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів.

Напередодні Міжнародного дня бо-
ротьби зі зловживанням наркотичними 
засобами та їх незаконним обігом закли-
каємо всіх свідомих українців, а також 
громадських, політичних і державних дія 
чів об’єднати свої зусилля в рамках руху 
«Україна проти наркоманії» для захисту 
нашої молоді від впливу наркотиків. 

Ж.Д. Кравченко,
заст. гол. лікаря 

з ОМР КЗОЗ «ХМСЛ», 
лікартерапевт ХНАДУ
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МЕЛОДІЇ ЖИТТЯ

НОВІ МІСТА – НОВІ ВРАЖЕННЯ
Для багатьох іноземних студентів ФПІГ 

цей рік став першим роком навчання у на-
шому виші, а отже, все цікаве для них тільки 
розпочинається. 

Так, для марокканських студентів з групи 
А-13 цей навчальний рік видався досить насиче-
ним. Проте енергійності хлопців дійсно можна 
тільки позаздрити. Студенти найчисленнішої 
групи в ХНАДУ відвідують заняття, беруть 
участь у концертах та інших виховних заходах, 
займаються науковою діяльністю та виступають 
із доповідями на конференціях, досліджують ці-
каві місця Харкова та мандрують Україною.

Напередодні травневих свят студенти також 
вирушили на екскурсію в сусідні українські міс-
та, де вони ще не бували.

ПОДОРОЖІ

СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА: ЖВАВО, НАТХНЕННО, ЯСКРАВО
Після тривалої холодної зими весна при-

йшла якось несподівано й швидко: зійшли 
сніги, пригріло сонечко – і ось уже замість 
морозу та криги вирує розкішне літо. Такої 
пори не хочеться думати про щось серйозне, 
всі думки вже давно линуть у напрямку кані-
кул. Але для студентів факультету підготовки 
іноземних громадян цей весняний період ви-
дався надзвичайно насиченим. 

Почнемо з того, що саме навесні на підготов-
чому відділенні нашого факультету проходять 
основні наукові та виховні заходи. Тож справжня 
українська  весна для студентів-іноземців розпо-
чалася зі щорічної конференції, учасники якої 
чи не вперше спробували свої сили в науково-
дослідній роботі та представили цікаві доповіді 
не лише про вивчення іноземних мов і культур, 
про визначні місця, кухню та архітектуру, звичаї 
й традиції своїх рідних країн, але й про те, що 
вони вже встигли вподобати тут, в Україні.

Студентська конференція стала справжнім 
випробуванням на шляху до повноцінного на-
вчання у закладах вищої освіти України. Проте 
вона не дала змоги гостям конференції та при-
сутнім викладачам повною мірою оцінити мовну 
підготовку вихованців ФПІГ ХНАДУ. Найви-
щий рівень володіння російською мовою лише 
за декілька місяців навчання показали іноземні 
студенти під час традиційної олімпіади – цікаво-
го й водночас нелегкого випробування для зна-
вців мови. Під час олімпіади учасники повинні 
були не лише вправно впоратися із завданнями 
з граматики  та лексики, але й без підготовки 
відповісти на низку запитань, розповісти цікаві 
історії та гідно представити свою групу й свого 
викладача. Спілкування вийшло справді жвавим 
і захоплюючим.

А що ж для найталановитіших представни-
ків підготовчого відділення? Для усіх, хто ціка-
виться музикою та піснями, гумором і сценічною 

майстерністю, відбувся уподобаний усіма урок-
концерт «Весняні мелодії». 

Для викладачів кафедри філології нашого 
університету, які брали безпосередню участь у 
підготовці та проведенні концерту, він став новим 
досвідом, адже традиційно заключний концерт 
«Планета ХНАДУ» проходив у дещо іншому 
форматі. Довелося внести корективи у поточному 
році через настання Рамадану, священного місяця 
постувань для усіх мусульман (а саме з ісламських 
країн більшість студентів ФПІГ). Та незважаючи 
на новий формат, концерт пройшов на найвищо-
му рівні і став справжнім святом музики та пісень, 
хорошого настрою, жартів і теплих слів, котрих не 
шкодували ані студенти – учасники концерту, ані 
викладачі на чолі із завідувачкою кафедри філоло-
гії Л.С. Безкоровайною, ані керівництво факульте-
ту підготовки іноземних громадян. 

Із побажанням наснаги і натхнення до усіх 
присутніх звернувся проректор з науково-педа-
гогічної роботи та міжнародних зв’язків проф. 
Г.І. Тохтар. А декан ФПІГ В.М. Кудрявцев, вітаю-
чи студентів і викладачів із настанням довгоочі-
куваної весни, нагадав також, що не за горами кі-
нець навчального року і побажав якомога вищих 
результатів та успіхів в опануванні російської та 
української мов. 

Що ж робили студенти? Безліч різних ці-
кавих речей. Талановиті й чудово підготовле-
ні ведучі викликали справжній шквал емоцій, 
співаючи й жартуючи, і навіть просто говорячи 
російською. Виконавці ж підготували концертні 
номери арабською, англійською, французькою, 
іспанською, російською та українською мовами, 
власним прикладом показавши, який різнобарв-
ний, багатогранний і неперевершений наш світ. 

І що б то не було – запальна сучасна пісня у 
виконанні марокканських дівчат, драйвовий реп 
хлопців з африканських країн чи ліричні вірші 
українською – кожен номер став перлиною у 
коштовному намисті наших талантів і перемог. 
Чи радше квіткою у вінку чарівної Весни, котрій 
власне і було присвячено концерт. 

Тож, напевно, можемо підбити підсумки. 
Овації відшаленіли, усі пісні заспівано, а 

ще – започатковано нову чудову традицію: вітати 
весну, прославляти любов і молодість у такі со-
нячні й по-літньому теплі дні. 

А ще – додавати нових барв у яскравий 
вир веселого студентського життя: натхненно 
і з оптимізмом братися за нові справи, йдучи 
до нових звершень і радіючи життю. 

Н.О. Опришко, 
доц. каф. філології 

Першим містом, що гостинно розкрило для 
них свої обійми, було Запоріжжя. Це сучасне 
промислове місто, що дбайливо зберігає в само-
му своєму серці маленьку перлину нашої Укра-
їни – острів Хортицю, зустріло мандрівників 
яскравим сонцем і теплою погодою. А сама Хор-
тиця виявилася неймовірним місцем, де найці-
кавіші туристичні об’єкти сусідять з дикою при-
родою. Тут іноземні студенти познайомилися з 
історією запорізьких козаків, дізналися про їхній 
побут і культуру, побачили будинки і козацьку 
атрибутику в історико-культурному комплексі 
«Запорізька Січ» і навіть ненадовго перетво-
рилися в самих козаків. Захоплено милувалися 
хлопці видами на Дніпро та величну Дніпрогес, 
затамувавши подих дивилися на виступ сучас-

них запорожців у кінному театрі, блукали лісо-
вими стежками і не переставали дивуватися, по-
бачивши коней, що вільно скачуть степом, чи по-
мітивши лисицю, що мирно сидить біля дороги.

І знову – в дорогу на зустріч з містом Дні-
пром. Це по-справжньому європейське міс- 
то з нескінченною набережною, хмарочосами і, 
здається, безкрайньою річкою Дніпро зачарува-
ло хлопців. Захопила іноземних студентів і водна 
прогулянка: упродовж цілої години вони милу-
валися сучасним містом з води, зручно розташу-
вавшись на борту теплохода. Але всі іноземні 
студенти зійшлися в єдиній думці: «Харків все 
одно кращий!».

Вже затемна їхали мандрівники додому, 
везучи з собою купу нових вражень і фото-
графій. Залишається додати лише одне: «Далі 
буде...».

 Т.Ю. Уварова, 
доц. каф. мовної підготовки
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СТУДРАДА ІНФОРМУЄ

МІСТЕР ХНАДУ – 2018Нещодавно у нічному 
клубі «Bolero» успішно прой-
шов традиційний, посвоєму 
унікальний конкурс «Містер 
ХНАДУ», організований сту-
дентською радою нашого уні-
верситету. 

Цьогоріч у конкурсі чолові-
чої мужності та відваги взяли 
участь п’ять юнаків – по одно-
му представнику від кожного 
факультету. Всі конкурсанти 
пройшли суворий відбір на фа-
культетах, доклавши чимало зу-
силь щоб бути гідними предста-
вити свій факультет на головно-
му студентському святі року.

Члени студради університе-
ту зробили все для того, щоб цей 
захід пройшов яскраво і видо-
вищно. Цілий місяць тривав по-
шук спонсорів та візажистів, фо-
тографів та артистів, а учасники 
наполегливо і старанно тренува-
лися. Таке поєднання бездоганно 
підготуватися і найліпше висту-
пити дало чудовий результат. 

Хлопці робили все для здо-
буття перемоги, часом у залі 
відчувалося напруження при-
страстей навколо учасників. 
Наші хоробрі учасники про-

демонстрували свою красу і 
харизму, а під час виконання 
домашніх завдань повністю від-
крили свої таланти. 

Членам журі було нелегко 
визначитися із переможцем, але 
конкурс є конкурс і місця розподі-
лилися так: Григорій Звягін (АФ) 
виборов найпочесніший титул – 
звання «Містер ХНАДУ – 2018». 
Віталій Колесник (ФУБ) отримав 
звання «Перший віце-Містер», а 
Олексій Бородаєвський (ФТС) – 
«Другий віце-Містер». Віталій  
Дзюба (МФ) здобув звання 
«Містер Глядацьких симпатій», 
а Денис Качан (ДБФ) – «Містер 
Фото». 

Велика подяка організато-
рам заходу, а також нашим кон-
курсантам за незабутнє шоу. 

Вітаємо наших учасників 
і бажаємо їм подальших пере-
мог.

Олександр Борисенко, 
голова студради 

Олену Миколаївну Івахненко – бухгалтера 
1 категорії пральні.

Ольгу Михайлівну Малишко – старшого 
касира їдальні.

Маргариту Йосипівну Бригаду – інженера 
1 категорії кафедри деталей машин та теорії ме-
ханізмів і машин.

Ірину Вікторівну Безручко – інженера 1 ка-
тегорії кафедри метрології та безпеки життєдіяль-
ності.

Тамару Олегівну Полосухіну – інженера- 
електроніка 1 категорії обчислювального центру.

Раїсу Іванівну Мірошниченко – кастелянку 
гуртожитку №3.

Леоніда Андрійовича Коберника – водія ав-
тогосподарства.

Олександра Олексійовича Хрептака – 
електрика 2 розряду гуртожитку №6.

Тетяну Іванівну Калашнікову – чергову 
гуртожитку №5.

Миколу Михайловича Зінченка – сторожа 
навчально-наукової бази.

Юлію Семенівну Павленко – прибиральни-
цю головного навчального корпусу.

Ірину Василівну Пархоменко – прибираль-
ницю гуртожитку №1.

Наталію Володимирівну Разумних – маши-
ніста із прання білизни пральні. 

Любов Павлівну Ісічко – лицювальника-
плиточника 5 розряду будівельної дільниці.

Євгенія Фроловича Стриженка – тесляра 
5 розряду будівельної дільниці.

Бажаємо Вам, шановні ювіляри, щастя 
і здоров’я, любові і радості, тепла і ніжності 
Ваших рідних! Нехай рідна земля дарує Вам 
свою силу і додає бадьорості й оптимізму на 
довгі роки життя!

Колектив ХНАДУ 

Вітаємо ювілярів
(які народилися у травні – червні)

ВІТАННЯ

Івана Сергійовича Наглюка – завідувача 
кафедри організації та безпеки дорожнього руху.

Олександра Григоровича Кіслова – профе-
сора кафедри мостів, конструкцій та будівельної 
механіки.

Олега Яковича Ніконова – професора кафе-
дри комп’ютерних технологій і мехатроніки.

Наталію Володимирівну Смірнову – про-
фесора кафедри будівництва та експлуатації авто-
мобільних доріг ім. О.К. Біруля.

Андрія Олексійовича Прохоренка – про-
фесора кафедри двигунів внутрішнього згоряння.

Артема Сергійовича Лапченка – доцента 
кафедри будівництва та експлуатації автомобіль-
них доріг ім. О.К. Біруля.

Олену Василівну Синьковську – доцента 
кафедри мостів, конструкцій та будівельної ме-
ханіки.

Юрія Володимировича Рижкова – доцента 
кафедри технології металів та матеріалознавства 
ім. О.М. Петриченка.

Сергія Вікторовича Мінку – доцента кафе-
дри метрології та безпеки життєдіяльності.

Тамару Іванівну Лукащук – доцента кафе-
дри вищої математики.

Віктора Ілліча Вербицького – доцента ка-
федри інформатики і прикладної математики.

Геннадія Дмитровича Симбірського – до-
цента кафедри інформатики і прикладної матема-
тики.

Ігоря Генріховича Ільге – доцента кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій.

Георгія Володимировича Поясника – до-
цента кафедри економіки і підприємництва.

Щасяну Валіковну Аргун – доцента кафе-
дри автомобільної електроніки.

Тетяну Юріївну Уварову – доцента кафедри 
мовної підготовки.

Тетяну Вікторівну Павленко – доцента ка-
федри фізичного виховання та спорту.

Сергія Володимировича Андрієнка – ви-
кладача кафедри інженерної та комп’ютерної 
графіки.

Вікторію Вікторівну Байдалу – викладача 
кафедри філології.

Сергія Миколайовича Урдзіка – асистента 
кафедри проектування доріг, геодезії і землеу-
строю.

Наталію Олександрівну Арсеньєву – асис-
тента кафедри проектування доріг, геодезії і зем-
леустрою.

Олесю Романівну Мішуру – асистента кафе-
дри екології.

Наталію Василівну Птицю – асистента ка-
федри транспортних систем і логістики.

Олександра Сергійовича Колія – асистента 
кафедри транспортних систем і логістики.

Олену Саулівну Мещерякову – заступни-
ка головного бухгалтера бухгалтерської служби.

Поліну Геннадіївну Бутенко – начальника 
юридичного відділу.

Євгена Валентиновича Шаповалова – за-
відувача кабінету кафедри транспортних систем 
і логістики.

Олександра Андрійовича Поволяєва – ла-
боранта кафедри фізичного виховання та спорту.

Дмитра Володимировича Рубачева – заві-
дувача сектора наукової бібліотеки.
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Нещодавно у м. Кечкемет (Угорщина) від-
бувся чемпіонат Європи з гирьового спорту.  

Напередодні чемпіонату Європи у Тернополі 
відбувся відбірковий чемпіонат України з гирьо-
вого спорту, де студент механічного факультету 
Антон Бабічев став чемпіоном одразу у трьох дис-
циплінах: поштовх довгим циклом серед чоловіків, 
серед юніорів та в командній естафеті. Це надало 
Антону право взяти участь у складі збірної команди 
України у чемпіонаті Європи.

На чемпіонаті Європи у наполегливій боротьбі Ан-
тон виборов три нагороди: срібло – серед юніорів та у 
командній естафеті, а також бронзу  серед дорослих.

Наші вітання

Легкоатлетичний 
крос

Легка атлетика 

Легкоатлетична естафета

Футбол

Напередодні Дня Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні у залік 
Спартакіади Університету пройшла 
легкоатлетична естафета, присвячена 
пам’яті Володимира Шаленка.

У цьогорічних змаганнях взяли 
участь 9 команд (4 жіночих і 5 чоло-
вічих).

За підсумками естафети серед чо-
ловіків перемогу вибороли: перше міс-

це – ДБФ, друге – ФТС, третє – ФУБ, 
четверте – МФ і п’яте місце – АФ.

Серед жінок перше місце також по-
сів ДБФ, друге – ФУБ, третє – ФТС і 
четверте місце – МФ.

Палко вітаємо переможців легко-
атлетичної естафети і бажаємо усім 
успіхів у навчанні та спорті.

 А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС

Спортсмени-гирьовики, тренер та кафедра фі-
зичного виховання і спорту під керівництвом до-
цента М.Ф. Курилко вдячні ректорові університету 
професору А.М. Туренку за постійну допомогу в 
участі у змаганнях всеукраїнського та міжнародно-
го рівнів.

Вітаємо Антона Бабічева і його тренера  
Є.К. Плотнікова з дуже вдалим виступом!

СК «Автодорожник»

СПОРТ

На базі Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Ско 
вороди відбулися змагання Спартакіа-
ди «Спорт упродовж життя» серед ЗВО 
м. Харкова з легкоатлетичного кросу, де 
взяли участь 347 студентів, які виступа-
ли у складі 17 команд. 

Збірна команда нашого університету 
виступала у повному складі та посіла шос-
те місце, набравши 298 очок.  

На цих змаганнях вдало виступили: 
Марина Петухова, Анна Говор, Поліна 
Моісеєва, Карина Мовчан та Ангеліна 
Шишкіна (ДБФ); Олександр Дєгтярьов та 
Олександр Жученко (МФ); Віталій Чуб, 
Вікторія Сопельник, Єлизавета Козлова та 
Валерія Тісленко (ФУБ); Вадим Жуков, Ар-
тем Бугаєнко, Артем Недогарок і Данило 
Пойманов (ФТС).

Всім спортсменам бажаємо здоров’я і 
вдалих виступів на наступних змаганнях.

О.Є. Безніс,  
ст. викл. каф. ФВіС 

Наприкінці травня на стадіоні «Ди-
намо» відбулися змагання Спартакіа-
ди «Спорт упродовж життя» серед ЗВО  
м. Харкова з легкої атлетики. У скла-
ді 13 команд у змаганнях взяли участь  
208 студентів. 

У цьогорічних змаганнях з легкої атле-
тики збірна команда нашого університету 
взяла участь у повному складі та посіла 
четверте місце, набравши 655 очок. 

У легкоатлетичній Спартакіаді вдало 
виступили: Віталій Чуб (ФУБ), Анна Говор, 
Поліна Моісеєва, Аліна Тагієва і Карина 

Мовчан (ДБФ), Олександр Жученко, Денис 
Чіжов, Ліна Кепещук, Денис Вороновський 
і Михайло Пирогов (МФ).   

Усім спортсменам бажаємо здоров’я і 
вдалих виступів на наступних змаганнях.

О.Є. Безніс, 
ст. викл. каф. ФВіС

Нещодавно на стадіоні ФУБ пройшла 
Спартакіада Університету з футболу, де 
взяли участь чотири команди. 

На цих змаганнях перше місце виборов 

МФ, друге – ДБФ, третє – ФТС і четверте 
місце дісталося АФ. 

А.І. Семенов, 
ст. викл. каф. ФВіС
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СПОРТИВНИЙ ТРІУМФ

Знову чемпіони

Свято краси і грації

Нещодавно у приміщенні СК «По-
літехнік» (м. Харків) було проведено 
змагання з вільної боротьби серед ЗВО, 
де взяли участь понад 120 спортсменів 
з різних вишів Харківщини (ХНАДУ,  
НЮУ, ХНУВС, НТУ «ХПІ», ХНПУ, 
ХДАФК, ХНДУСГ та ін.). 

Борці ХНАДУ виступали у 10 вагових 
категоріях. Наші студенти продемонстру-
вали гідний рівень боротьби та посіли пер-
ше командне місце, набравши 321 бал. 

Чемпіонами цьогорічних змагань стали 
Олександр Рибалко (гр. МС-31) в.к. 65 кг і 
Георгій Солодовник (гр. МС-31) в.к. 70 кг. 

Друге місце вибороли Гліб Грінченко 
(гр. М-22) в.к. 92 кг та Артем Песиголовець 
(гр. Т-41т1) в.к. до 125 кг.  

Третє місце посіли Олексій Аврамен-
ко (гр. ММ-21) в.к. 61 кг, Вадим Духно  
(гр. АПМ-31) в.к. 65 кг, Євген Солодовник 
 (гр. МС-31) в.к. до 74 кг, Роман Лобач (гр. Д-12)  
в.к. 79 кг, Юрій Беленець (гр. Д-22) в.к. 86 кг  
і Василь Зайцев (гр. М-32) в.к. 97 кг. 

Борці ХНАДУ, як завжди, продемон-
стрували високий командний дух, а також 
чудовий рівень технічної, фізичної та пси-
хологічної підготовки.

Бажаємо нашим спортсменам, які 
проявили надзвичайний бійцівський 
характер, міцного здоров’я і подальших 
перемог, незламного духу та успіхів у на-
вчанні. 

Зичимо усім борцям вдалого виступу 
на наступних змаганнях!

Р.А. Алієв,
 викл. каф. ФВіС 

Нещодавно у спортивній залі нашо-
го університету у рамках Cпартакіади 
«Першокурсник» відбулися найвидо-
вищніші змагання з фітнесу серед фа-
культетів. У рамках цього феєричного 
заходу відбувся також фестиваль «Вес-
няні ластівки» та змагання з кросфіту.

Учасників і гостей нашого щорічного 
свята палко привітав ректор, проф. А.М. Ту- 
ренко. Анатолій Миколайович побажав 
усім учасникам змагань лише золотих на-
город на спортивному п’єдесталі.

За традицією після щирого привітання 
ректора відбувся парад учасників змагань. 
Після параду розпочалися показові виступи 
команд-учасниць. До складу професійної 
та компетентної команди суддів увійшли 

наші випускники – багаторазові переможці 
Cпартакіади ЗВО м. Харкова, чемпіонатів 
України та СНГ.

Паузи між виступами команд заповню-
вали: студенти нашого університету, срібні 
призери чемпіонату України з бальних тан-
ців Валерія Шпігіна і Костянтин Куценко, 
солісти клубу спортивного бального танцю 
«Лісабонд» Єлизавета Ігнатьєва та Єгор Бой-
ко, вихованці дитячої юнацької спортивної 
школи №13  – збірна Харківської області зі 
спортивної аеробіки, студія бального танцю 
Національного фармацевтичного універси-
тету «Нон-стоп», а також колектив маршових 
барабанщиків та прапороносців «Мабах».

У цьогорічних змаганнях з фітнесу у 
номінації «Граційність» перемогла коман-

да «Лакі» (ФУБ), у номінації «Синхрон-
ність» – команда «Дрім-Тім» (ФТС), у номі-
нації «Технічність» – команда «Адреналін» 
(МФ), у номінації «Оригінальність» – ко-
манда «Фокс» (ДБФ), у номінації «Стиль-
ність» – команда «Вогонь» (АФ).

У командному заліку третє місце ви-
боров АФ («Вогонь»), друге місце МФ 
(«Адреналін»). Виграла змагання з фітнесу 
команда ФУБ «Лакі». 

Переможцями змагань з крос-фіту ста-
ли: команда дорожньо-будівельного факуль-
тету – третє місце; механічного факультету – 
друге місце. Золото знову забрали спортс-
мени факультету управління та бізнесу.

Це спортивне свято подарувало усім 
феєрверк кольорів і музики, краси і грації, 
нікого не залишивши байдужим та додав-
ши шаленого заряду позитивних емоцій, 
бадьорості й прекрасного настрою.

Дуже приємно бачити, що студенти 
нашого університету прагнуть вдоскона-
лювати не тільки свій розум, але й тіло. 

Максим Красильнік,
студкор ФТС


