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

ДО ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

ТОРУЮЧИ ШЛЯХ  
ДО НОВИХ ЗДОБУТКІВ

Недостатньо тільки отримати 
знання – їх треба застосувати.  

Недостатньо тільки бажати –  
треба діяти.

Йоганн Вольфганг фон Гете

Кожен новий навчальний рік – це новий 
етап у житті університету, який відкриває 
шлях до нових здобутків, перемог і відкрит-
тів. Традиційно, щоб почати підкорювати 
нові височини, ми підбиваємо підсумки ми-
нулого року на щорічній конференції трудо-
вого колективу ХНАДУ, який очолює за
служений діяч науки і техніки України, 
почесний громадянин м. Харкова, доктор 
технічних наук, професор А.М. Туренко. 

Звертаючись до університетської громади, 
Анатолій Миколайович палко подякував ви-
кладачам і співробітникам, які міцно трима-
ють наш ХНАДУ на високому щаблі серед ін-
ших ЗВО. Висококваліфіковані педагоги 
вищої школи, талановиті вчені та обдаровані 
аспіранти – це чи найважливіші складові успі-
ху нашого вишу. Своєю бездоганною відданіс-
тю професії, студентам і науці вони плекають 
славу про нас як на теренах України, так і да-
леко за її межами. Титанічною працею профе-
сорсько-викладацького складу не лише ствер-
джується авторитет нашого навчального 
закладу, але й зростає якість підготовки сту-
дентів, що робить їх конкурентоспроможними 
й затребуваними на сучасному ринку праці. 

ХНАДУ впевнено йде в ногу з часом, 
освоюючи нові технології та модернізуючи 
здобутки минулих років, а також дбаючи про 
престиж і велич професії автомобіліста і до-
рожника. Традиційно в цю казково-осінню 
пору ми святкуємо своє професійне свято – 

День працівників автомобільного транспорту 
і дорожнього господарства, що припадає на 
останню неділю жовтня. 

Наразі саме напередодні свята ми вкотре 
зустрілися з ректором А.М. Туренком, щоб по-
говорити про досягнення нашого колективу та 
плани на майбутнє. 

– Анатоліє Миколайовичу, країна нині 
зазнає істотних змін у всіх галузях народно-
го господарства. Як вони впливають на 
вищу освіту і, зокрема, на подальший розви-
ток нашого університету? 

– Безумовно, нині країну охоплює лавина 
реформ і модернізацій, у тому числі вони тор-
кнуться і напрацьованої роками системи ви-
щої освіти. Світ йде далеко вперед і необхідно 
пристосовуватися до сучасних тенденцій, але 
при цьому не забувати все те, на чому базуєть-
ся наша освіта. Нашою головною метою була 
і залишиться підготовка висококваліфікова-
них фахівців для такого потужного комплексу 
як автомобільні дороги, з якими пов’язані 
транспорт, логістика та їх обслуговування.  
І цей комплекс, як ніколи, потребує працівни-
ків, яких випускає наш ЗВО. Тому цього року 
ми пройшли первинну акредитацію за трьома 
спеціальностями: 131 «Прикладна механіка» 
(«Бакалавр», зав. каф. М.А. Подригало);  
193 «Геодезія та землеустрій» («Магістр», зав. 
каф. А.Г. Батракова), а також 132 «Матеріало-
знавство» («Магістр», зав. каф. Д.Б. Глушко-
ва). Попри неминуче скорочення штату про-
фесорсько-викладацького складу, ми сумлінно 
працюємо, щоб надати якісні знання нашим 
студентам, які, полишивши стіни своєї alma 
mater, були б затребувані на сучасному ринку 
праці. 

– У виступах і промовах Ви завжди на-
голошуєте, що перед ХНАДУ стоїть завдан-
ня забезпечити галузь висококваліфіковани-
ми фахівцями, обізнаними в сучасних тен- 
денціях розвитку науки. Цю підготовку за-
безпечує професорсько-викладацький склад,  
який сумлінно працює над  підготовкою саме 
фахівців найвищого ґатунку, чи не так?

– Звичайно, високопрофесійний колектив 
наших викладачів докладає максимум зусиль 
для навчання та виховання студентства. Вони 
своїми досягненнями подають хороший при-
клад і дають поштовх для самореалізації і роз-
витку молоді. На 1 липня 2019 р. кількість 
штатних викладачів із вченими ступенями і 
званнями складала 80,6%. За цим показником 
колектив університету успішно завершив ви-
конання комплексної програми «Кадри» на 
2015 – 2019 рр. Сподіваюся, що і в майбутньо-
му щойно затвердженому плані до 2025 року 
ми утримаємо рівень показника якості на 75% 
для викладачів з вченими ступенями і звання-
ми. Але не хотілося б це робити за рахунок 
звільнення «непотрібних». Нині із 34 кафедр 
університету, що були на початку навчального 
року, – 26 очолюють доктори наук, професори. 
Це дещо зменшений показник за рахунок ви-
мушеного скорочення кількості кафедр у ми-
нулі роки. Щодо випускових кафедр, то їх  
стовідсотково очолюють доктори наук, профе-
сори і це відповідає державним вимогам якос-
ті підготовки фахівців для народного гос-
подарства. До речі, найближчим часом 
докторську дисертацію має захистити декан 
дорожньо-будівельного факультету С.О. Буга-
євський, що є для деканів доброю традицією. 
Основним критерієм підготовки наукових ка-
дрів вищої кваліфікації є кількість захищених 
дисертацій у межах навчання в аспірантурі і 
перебування в докторантурі. Так, у 2018 р. 
було захищено 13 кандидатських і 6 доктор-
ських дисертацій (О.Г. Гурко, Т.О. Ярхо,  

Продовження на с. 2

В.А. Корогодський, Д.В. Абрамов, В.І. Кли-
менко, Р.О. Кайдалов). З початку цього року 
захищено 11 кандидатських (з них 5 – у визна-
чений термін) та 4 докторські дисертації  
(О.А. Бобошко, В.О. Вдовиченко, О.В. Степа-
нов, С.В. Філіпковський). До кінця 2019 р. ма-
ємо забезпечити захист не менше 17 канди-
датських та 7 докторських дисертацій (серед 
яких і В.М. Манойло, І.В. Кіяшко, В.О. Шев-
ченко та інші).  
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Принагідно зазначу, що традиційно досяг-
нення наших науковців відзначаються на дер-
жавному рівні. Так, до Дня науки з метою сти-
мулювання творчої праці та засвідчення 
видатних особистих досягнень державні сти-
пендії було призначено видатним діячам нау-
ки професорам В П. Кожушку та Є.С. Венце-
лю. Така стипендія була призначена і мені, але 
це заслуга не моя особиста, а усього нашого 
працелюбного колективу.

Державні стипендії видатним діячам нау-
ки було також призначено  професорам  
Д.Б. Глушковій, О.К. Чаплигіну і В.Г. Шинка-
ренку.

Крім того, Постановою Президії Комітету 
з Державних премій України в галузі науки і 
техніки було призначено Стипендію Кабінету 
Міністрів для молодих учених проф. А.С. Ро-
говому. Відповідними Постановами Верхов-
ної Ради України були присуджені: Премія 
Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим у галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок за 2018 рік доц. І.Ю. Шевченко та 
Іменна стипендія Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених проф. 
Д.М. Клецу.

На 2019 – 2020 роки іменна стипендія 
Харківської обласної державної адміністрації 
з технічних наук ім. Г.Ф. Проскури призначе-
на видатному науковцю проф. О.В. Полярусу. 
А проф. М.А. Подригало обраний членом    
міжнародного Співтовариства автотранспорт-
них інженерів (Society of Automotive 
Engineers).

– Пане ректоре, відомо, що ХНАДУ ак-
тивно співпрацює з державними інституці-
ями на науковій ниві. Досить велика кіль-
кість наших викладачів виконують про- 
фесійну експертну оцінку, надаючи суттєву 
науково-технічну допомогу промисловцям. 

Який наразі наш  стан справ щодо нау-
кової діяльності?

– Минулого навчального року науковці 
університету на високому рівні організували і 
провели низку наукових і науково-практичних 
конференцій і семінарів. На базі університету 
було проведено 31 науковий захід, з них  
19 міжнародного рівня і 12 всеукраїнського. 
Десять із цих заходів були проведені за учас-
тю молодих вчених і студентів. Обсяг замов-
лень на наукові дослідження в цьому році ста-
новить 10,6 млн грн. Цей обсяг перевиконано 

за усіма складовими джерел фінансування. 
Завдяки наполегливості та цілеспрямованості 
наших вчених університет досяг значних нау-
кових здобутків, серед яких такі, як: утриман-
ня рівня фінансування науково-дослідних ро-
біт, подовження терміну доступу до 
міжнародних наукових баз даних Web of 
Science i Scopus, висока наукова активність 
молодих учених тощо.

Нині в університеті виконується сім науко-
во-дослідних робіт, які фінансуються за раху-
нок коштів державного бюджету, з них два 
фундаментальні дослідження, одне прикладне 
дослідження, три науково-технічні розробки 
та одна наукова робота молодих учених. Обсяг 
робіт за рахунок загального фонду у 2019 р.  
складає 3 млн 378,3 тис. грн, що майже вдвічі 
більше ніж у 2018 р. 

Крім того, у рамках виконання держбю-
джетної науково-дослідної роботи «Розробка 
сонячної зарядної станції для електромобілів» 
придбано та встановлено частину обладнання 
для розбудови сонячної електростанції. Змон-
товано першу частину сонячних панелей по-
тужністю 600 Вт, що дає змогу використовува-
ти зелену енергію для власних потреб 
університету, а саме планується організувати 
освітлення території у темну пору доби. Це 
обладнання буде використано у наукових до-
слідженнях за тематикою енергозберігаючих 
технологій.

За рахунок коштів спеціального фонду 
укладено 90 договорів з замовниками на ви-
конання науково-дослідних робіт. Сукупний 
обсяг науково-технічної діяльності у 2019 р. 
становить 10,6 млн грн.  Як і в попередні роки, 
основою фінансування досліджень є кошти 
спеціального фонду бюджету – 7,2  млн грн.  
Основним замовником робіт є Державне 
агентство автомобільних доріг України та під-
порядковані йому підприємства. Річний  обсяг 
науково-дослідних робіт, що виконується в 
цьому році на замовлення Агентства автомо-
більних доріг та його підприємств, складає  
3,5  млн грн.  

План науково-дослідних робіт по спеці-
альному фонду буде виконано на 192 %. Най-
кращих планових показників з укладання до-
говорів на виконання наукових досліджень 
для підприємств та організацій досягли такі 
кафедри: будівництва та експлуатації автомо-
більних доріг (зав. каф. проф. В.К. Жданюк), 
технології дорожньо-будівельних матеріалів і 
хімії (зав. каф. проф. В.О. Золотарьов), двигу-
нів внутрішнього згоряння (зав. каф. проф. 
А.О. Прохоренко), а також транспортних тех-
нологій (зав. каф. проф. Є.В. Нагорний).

– Анатоліє Миколайовичу, ми торкну-
лися теми науки в нашому ЗВО. У будь-
якому разі, окрім викладачів, значну роль ві-
діграє студентська, а також аспірантська 
наука. Наші студенти є постійними учас-
никами як всеукраїнських, так і міжнарод-
них олімпіад, конкурсів і конференцій, це ви-
ховує сильний дух і загартовує їх перед 
самостійним професійним життям після 
навчання в університеті, чи не так?

– Цілком з Вами погоджуюсь, участь сту-
дентів у різних науково-технічних заходах 
піднімає престиж ХНАДУ серед інших вишів. 

А ще це безцінний досвід, адже молодь розви-
вається у різних напрямках, здобуваючи кому-
нікативні та конкурентні якості. Студент-
ство – це наша гордість і рушійна сила, яка 
спонукає до нових звершень і розширення го-
ризонтів. 

Організація і проведення роботи з обдаро-
ваною молоддю в ХНАДУ здійснюється на 
належному науково-методичному рівні з ви-
користанням сучасних форм і методів ведення 
наукової та інноваційної діяльності  відповід-
но до вимог нормативних документів.

Висока результативність роботи з обдаро-
ваною молоддю підтверджується публікацією 
великої кількості наукових статей у міжнарод-
них і вітчизняних виданнях, участю в міжна-
родних і всеукраїнських студентських науко-
вих олімпіадах; міжнародних, всеукраїнських 
і регіональних студентських наукових конкур-
сах та конференціях.

Аналізуючи роботу кафедр з обдарованою 
молоддю у 2018 – 2019 н.р., ми маємо віднос-
ну стабільність рівня творчого потенціалу сту-
дентів нашого університету. Так, минулоріч 
2816 студентів брали участь в творчих захо-
дах. У всеукраїнських, міжнародних, кафе-
дральних та інших олімпіадах брав участь 541 
студент. Стали переможцями та отримали ди-
пломи І, ІІ і ІІІ ступенів 117 студентів. Нас 
вкотре приємно вражає збільшення кількості 
переможців у всеукраїнських студентських 
олімпіадах, де 24 студенти вибороли призові 
місця. У цьому н.р. значно покращив роботу з 
обдарованою молоддю ФПІГ, викладачі якого 
підготували 28 призерів: у міжнародних сту-
дентських олімпіадах – 13 осіб, у міжнарод-
них студентських наукових конкурсах – 10, а 
також у конференціях – 5 переможців. 

У міжнародних, всеукраїнських і регіо-
нальних конкурсах студентських наукових ро-
біт та інших конкурсах брали участь 655 сту-
дентів. Із них 152 студенти стали переможцями 
та отримали дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів. Хочу 
зауважити, що за кількістю студентів-пере-
можців Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт університет упродовж 
останніх п’яти років входить до п’ятірки кра-
щих ЗВО України.

У міжнародних, всеукраїнських і регіо-
нальних конференціях, семінарах і форумах 
брали участь 1620 студентів, із них 107 сту-
дентів стали призерами та отримали дипломи 
І, ІІ, і ІІІ ступенів.

– Анатоліє Миколайовичу, підготовка 
майбутніх спеціалістів має підкріплювати-
ся новітніми навчально- і науково-методич-

Продовження на с. 3

Продовження. Початок на с. 1
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ними виданнями, які зазнають оновлення і 
модернізації, а також сучасною навчально-
лабораторною базою університету. 

Дайте коментар, будь ласка, щодо цього 
напрямку роботи. 

– Підготовка сучасних видань підручників 
і навчальних посібників та інших складових 
методичного забезпечення навчального про-
цесу була  у центрі уваги НПП кафедр. Що-
року ми формуємо план-замовлення на видан-
ня навчальної літератури (підручників, 
навчальних посібників і методичних вказі-
вок). Відповідно до цього плану у 2020 р. буде 
видано чотири підручники та 21 посібник. 

У поточному році співробітники ЛІТОс 
створювали відповідні умови формування 
електронного університету, головна мета яко-
го полягає у підвищенні якості навчання та 
мотивації студентів. Сучасний університет – 
це інформаційно-освітній простір відкритих 
освітніх ресурсів, дистанційних курсів, в яко-
му гнучкий навчальний процес з використан-
ням інформаційних технологій у змішаному 
навчанні дозволяє студенту обирати свої шля-
хи навчання та контролювати свій прогрес. Ця 
ідея відображена у «Концепції розвитку су-
часного університету в ХНАДУ», де визначе-
но основні положення стратегії розвитку су-
часного електронного університету. Розгор- 
тається створення методичних кабінетів ви-
кладача та електронних курсів-ресурсів. Най-
головніша складова електронного університе-
ту – це система дистанційного навчання.

кладачі, так і студенти активно працюють 
над підвищенням іміджу університету. 

Як цьогоріч ми впоралися з цим завданням?
– Упродовж минулого року відповідальни-

ми за цей напрямок на кожній кафедрі була 
 виконана значна профорієнтаційна робота із 
застосуванням відео та презентаційного мате-
ріалу про університет у всіх закріплених шко-
лах, технікумах і коледжах, надаючи особливу 
увагу тим навчальним закладам, з яких упро-
довж двох останніх років до ХНАДУ завжди 
вступають учні. На жаль, це заклади Харкова, 
Харківського району та області. Найкраще з 
цим завданням впорались десять кафедр, го-
ловним чином – випускові, як виняток – кафе-
дра вищої математики. 

Минулоріч наш університет брав участь у 
понад 45 профорієнтаційних заходах за учас-
тю всіх факультетів, відділу організації спри-
яння працевлаштуванню студентів, виклада-
чів, студентів та представників приймальної 
комісії. Цього року почалося оновлення відео-
матеріалів та агітаційного матеріалу для кож-
ної кафедри і факультетів. Сучасною новою 
формою реклами університету стало створен-
ня сторінок кожного факультету та випуско-
вих кафедр у соціальних мережах, де знахо-
диться інформація про  кафедри, умови 
вступу, процес організації навчання на різних 
спеціалізаціях, пропонуються можливості 
працевлаштування після закінчення універси-
тету тощо. До речі, минулоріч два Дні відкри-
тих дверей ми провели у стандартному форма-
ті, а третій – у новому, що показав гідний 
результат та хороші відгуки.

Цього року на бюджетні місця для денної 
форми навчання було рекомендовано 241 вступ- 
ника. Загалом на перший курс було зарахова-
но 449 вступників, що на 42 місця більше ніж 
у минулому році. У 2019 р. збільшилась кіль-
кість студентів, зарахованих на перший при-
скорений курс навчання (до 165 вступників). 
Крім того, збільшилась кількість зарахованих 
студентів на 2-й та 3-й курси денних факульте-
тів за контрактом до 187 осіб. У порівнянні з 
минулим роком дещо зменшилась кількість 
студентів, зарахованих до магістратури (з 647 
до 542 осіб). Це пов’язано зі зменшенням ви-
пуску бакалаврів у 2019 р., водночас збільши-
лась кількість вступників до магістратури з 
інших ЗВО. Звісно, що такий набір радує, але 
наші можливості дозволяють навчати профе-
сії значно більшу кількість студентів, адже у 
нас є потужний професорсько-викладацький 
склад, сучасні науково-методична та навчаль-
но-лабораторна бази. Для покращення ситуа-
ції необхідно активізувати профорієнтаційну 
роботу усіх відповідальних за цей напрям.

– Одним з головних показників діяльнос-
ті ХНАДУ є його визнання  на міжнародно-
му рівні. Багато поколінь працювали над 
іміджем університету, щоб він займав гідне 
місце серед інших ЗВО України. 

Наскільки твердо ми стоїмо на міжна-
родній арені нині? 

– Міжнародна діяльність університету, як 
завжди, складається із міжнародної освіти та 
міжнародного співробітництва.

Щодо міжнародної освіти, то в минулому 
н.р. в університеті навчалися майже 500 іно-
земних громадян із 20 країн світу, за їх навчан-
ня на рахунок університету надійшло понад 
16 млн грн.

Що ж до міжнародного співробітництва 
університету, то в минулому році продовжува-
лась робота з його активної інтеграції до євро-
пейського освітнього простору. Перш за все – 
це реалізація двох європейських проектів 
ERASMUS+ з Дрезденським технічним уні-
верситетом (Німеччина) та з Лодзинською по-
літехнікою (Польща). У рамках їх виконання 
минулоріч у Дрезденському технічному уні-
верситеті упродовж трьох місяців навчався 
студент факультету транспортних систем Вла-
дислав Івахник, п’ять викладачів кафедри 
транспортних систем і логістики пройшли 
стажування в Німеччині. 

Закінчення на с. 4
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Щодо європроекту з Лодзинською політех-
нікою, то в минулому н.р. у ній упродовж семе-
стру навчалися три студенти механічного фа-
культету, а також пройшли стажування 16 на- 
ших студентів і викладачів. До речі, за минулий 
рік підготовлено п’ять нових запитів до Євро-
пейських проектів і програм і до ХНАДУ вже 
надійшла інформація про відібрані запити у 
2019 р.: з Ризькою політехнікою – професора 
А.В. Гнатова та з Бранденбурзьким університе-
том (м. Котбус, Німеччина) – в напрямку авто-
мобілів і двигунів внутрішнього згоряння.

Два студенти нашого університету (Олек-
сандр Ілічук з автомобільного факультету та 
Ілля Хамза з механічного факультету), вибо-
ровши міжнародні гранти спеціальної програ-
ми Міністерства економіки Німеччини, про-
йшли стажування за обраними спеціаль- 
ностями на сучасних німецьких  підприєм-
ствах (перший – на фірмі «Фольксваген», 
упродовж п’яти місяців, другий – в IТ-
компанії міста Оснабрюк, упродовж трьох 
місяців). Це вагоме міжнародне досягнення 
наших студентів, адже з усієї України німецькі 
працедавці відібрали всього 24 переможці. За-
галом майже 50 студентів, аспірантів, викла-
дачів і науковців у минулому н.р. взяли участь 
у міжнародній академічній мобільності уні-
верситетів світу.

Важливим напрямом оновлення та модер-
нізації навчально-лабораторної бази універси-
тету є збільшення ресурсів комп’ютерної тех-
ніки, розвиток мережевої інфраструктури та 
впровадження сучасних програмних засобів. 
Так, минулоріч на оновлення комп’ютерного 
обладнання на кафедрах і в підрозділах уні-
верситету було витрачено понад 320 тис. грн. 

Ми також надавали значну увагу подаль-
шому розвитку та модернізації комп’ютерної 
мережі університету, на що було витрачено 
понад 62,5 тис. грн. Постійно розширюється 
покриття бездротовим Wi-Fi інтернетом. Здій-
снювалось регулярне оновлення навчальних 
серверів та серверів керування навчальним 
процесом. Запрацював новий сучасний офі-
ційний сайт ХНАДУ. Подальший розвиток 
отримали також автоматизовані системи з 
отримання інформації, яка міститься в локаль-
ній мережі університету та в інтернеті.

– Одним із складних і нагальних питань 
все ж залишається питання профорієнтації 
абітурієнтів. Ніхто не залишається осто-
ронь профорієнтаційної роботи, адже як ви-
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Найвизначнішою подією в міжнародному 
житті університету був візит німецької делега-
ції Бергіше університету з міста Вупперталь 
на чолі з всесвітньо відомим фахівцем дорож-
ньої галузі, проф. Хартмутом Бекедалем. Його 
плідне та успішне співробітництво із зав. каф. 
технології дорожньо-будівельних матеріалів і 
хімії проф. В.О. Золотарьовим триває понад 
п’ять років. Це – стажування фахівців кафе-
дри в Німеччині, спільні дослідження в на-
прямку пошуку нових сучасних дорожньо-бу-
дівельних матеріалів, обмін науково-технічною 
інформацією тощо. Під час візиту було здій-
снено передачу (на благодійній основі) кафе-
дрі ТДБМ і хімії німецького обладнання для 
випробувань і лабораторних досліджень до-
рожніх матеріалів.

індивідуального спілкування з працедавцями, 
так і під час численних заходів, що проводять-
ся за ініціативою відділу за участю кафедр. 
Завдяки укладеним угодам, маємо 700 заявок 
на працевлаштування випускників при плано-
ваному випуску магістрів у 2019 р. 608 (конт-
рактна + бюджетна форми навчання). На тепер 
ми маємо 350 місць для можливого працевла-
штування майбутніх випускників 2020 р. 

Приємно, що упродовж навчального року 
майже 80 компаній надали місця можливого 
працевлаштування та місця практики. Завдяки 
участі у заходах щодо сприяння працевлашту-
ванню студенти познайомилися з умовами 
стажувань, практики, відвідали тренінги та 
майстер-класи від фахівців провідних підпри-
ємств, що проходили як в університеті, так і 
на виробництві. Такі заходи покращують 
імідж університету та, певним чином, забез-
печують його популярність і підвищення рей-
тингу на ринку освітніх послуг.

Традиційний захід «Ярмарок вакансій» 
дає можливість студентам своєчасно і гнучко 
реагувати на всі зміни ринку праці. Завдяки 
проведенню цього заходу щорічно універси-
тет знаходить нових партнерів, закріплює вже 
налагоджені взаємовідносини, що мають за 
мету сприяння працевлаштуванню випускни-
ків. Цьогорічний захід відвідали майже  
60 компаній різних галузей. Ярмарок вакан-
сій – це іміджевий проект, що широко висвіт-
люється в ЗМІ, на інтернет-порталах універ-
ситету і підприємств, на сайтах пошуку 
роботи та в соціальних мережах і має за мету 
сприяння працевлаштуванню студентів, ви-
пускників та носить профорієнтаційне і ре-
кламне спрямування. До речі, для підготовки 
моніторингової справи з надання ХНАДУ ста-
тусу національного, а також для отримання 
преміальних критеріїв щодо досягнень уні-
верситету, ХНАДУ повинен мати відомості 
щодо випускників, які підтвердили своє пра-
цевлаштування. Це буде головним у 2020 році.

– Анатоліє Миколайовичу, крім належ-
ної організації навчального процесу, важли-
вим є і проведення виховної роботи з моло-
дим поколінням. Ця ноша лежить на 
кураторах груп, які стають певним чином 
другими батьками для наших студентів. Як 
працює кураторський корпус нашого вишу?

– Запевняю, що жоден факультет не зали-
шається осторонь виховання студентів. Упро-
довж навчального року викладачі університету 
систематично проводили виховну роботу зі 
студентами згідно з Комплексним планом  ви-
ховної роботи ХНАДУ на 2018 – 2019 навчаль-
ний рік, а також планів  факультетів і кафедр.

Основним завданням кожного викладача є 
поліпшення виховної роботи у навчальному 
процесі, забезпечення виховної спрямованос-
ті занять. Та все ж основне навантаження у 
вихованні студентів лягає на плечі кураторів 
груп. Переважна більшість студентів ставить-
ся до своїх кураторів добре і вдячні їм за допо-
могу і слушні життєві поради.

 Краще виконують свої обов’язки курато-
ри груп: доценти О.В. Дитятьєв, О.О. Ярита, 
І.Ю. Сараєва, Т.В. Волкова, Н.Р. Разумовська, 
Н.О. Семченко, Н.О. Лалазарова, О.В. Пав-
ленко, О.О. Орда, Т.В. Ковальова, О.І. Дмит-

рієва, О.В. Кудрявцева, І.Ю. Шевченко,  
О.В. Синьковська, Н.О. Опришко, І.О. Хоро-
шилова, К.П. Болдовська та Н.В. Діденко; ст. 
викладачі С.О. Коверсун і Л.М. Кісіль, а також 
асист. Я.І. Величко.
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– Анатоліє Миколайовичу, і наостанок 
найголовніше запитання, які плани стоять 
на майбутній навчальний рік, а також 
Ваші побажання напередодні професійного 
свята. 

– Цей навчальний рік буде досить напру-
жений через необхідність планового підтвер-
дження статусу національного університету, 
акредитації освітньо-професійних (освітньо-
наукових) програм за всіма спеціальностями 
на всіх рівнях підготовки та забезпечення по-
дальшого підвищення якості  освіти. Вітчиз-
няна вища школа потребує удосконалення 
форм і методів роботи зі студентами, всебіч-
ного використання новітніх технологій на-
вчання та зміцнення наукового потенціалу і 
навчально-лабораторної бази, а також поєд-
нання сучасного виробництва зі змістом осві-
ти і формами її надання. Роботи у нас досить 
багато, але сумлінною працею та багаторіч-
ним досвідом ми зможемо все подолати. 

Користуючись нагодою, хочу подякувати 
за відповідальне ставлення до роботи і приві-
тати з професійним святом дружній та пра-
цьовитий  колектив нашого університету. 
Ваша творча праця, шановні колеги, формує 
національну ідею, від якої залежить престиж і 
перспективи розвитку сучасного суспільства. 
Висловлюю щиру подяку всім працівникам 
університету за внесок у розвиток освітньої 
галузі, національної науки і культури та плід-
ну працю на користь ХНАДУ й України.

Зичу Вам міцного здоров’я, подальших 
творчих здобутків і безмежних успіхів у про-
фесійній діяльності! Добра і любові Вам!

Швидко минають роки та ще швидше, 
інколи аж занадто блискавично, змінюєть-
ся все навколо нас: тенденції, технології, 
навіть суспільна думка. Та, попри все, осві-
та посідає вагоме місце у житті людини. Ко-
жен обирає свій напрям і стратегію, з якою 
буде йти своїм шляхом. 

У вихорі цих суспільних змін ХНАДУ 
не тільки зміг встояти на своєму щаблі, а й 
іти плічопліч з часом. І все це завдяки ти-
танічній праці та самовідданості колективу 
нашого університету, який не лише допома-
гає студентам опановувати складні технічні 
дисципліни, а й виховує у них повагу до 
традицій і здобутків попередників. 

Так було, є і буде завжди, адже усі ми бе-
режемо і пам’ятаємо минуле, щоби зробити 
кращим майбутнє і перенести це у своє по-
дальше життя. 

Ольга Васильківська

Кафедра на чолі із В.О. Золотарьовим у 
минулому році започаткувала співробітни-
цтво з французькою фірмою Roadway Solution 
і на її звернення на кафедрі наразі проводяться 
випробування французьких полімерних мате-
ріалів і технологій їх застосування під час до-
рожнього будівництва.

У минулому році було підписано ще одну 
міжнародну угоду з німецькою вищою техніч-
ною школою з міста Ансбах. Її головним на-
прямком стали спільні наукові дослідження, 
спрямовані на удосконалення двигунів вну-
трішнього згоряння, в яких взяли участь аспі-
рант кафедри ДВЗ Дмитро Швидкий під ке-
рівництвом проф. Ф.І. Абрамчука разом з 
німецьким професором І. Пакішке. 

Минулий рік став роком активних контак-
тів з іноземними випускниками університету, 
які успішно працюють майже у 80 країнах  світу.

Всі ці заходи становлять сутність інтернаці-
оналізації науково-педагогічної діяльності уні-
верситету, адже це не лише нові можливості 
подальшого розвитку нашого університету, під-
вищення якості освіти та дослідницької діяль-
ності, але й суттєве зміцнення міжнародного 
рейтингу ХНАДУ, його позиції і перспективи 
на світовому ринку освітніх послуг, які у «ТОП-
200» за 2019 р. ще не дуже високі (165 місце).

– Кожен абітурієнт при вступі до уні-
верситету, а згодом під час навчання вже у 
якості студента думає про майбутнє пра-
цевлаштування. Як сьогодні ХНАДУ пра-
цює над забезпеченням робочими місцями 
своїх випускників?

– Угоди про співпрацю укладають як без-
посередньо кафедри та відділ організації 
сприяння працевлаштуванню студентів після 
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ВАЖЛИВИЙ ЗАХІД

ЦІКАВИНКИ НОЧІ НАУКИ
Цього року традиційний 

профорієнтаційний захід «Ніч 
науки», що пройшов в нашому 
місті вже вп’яте, відбувся у пре-
красний і напрочуд сонячний 
осінній суботній день 21 верес-
ня, у якому взяли участь 18 ЗВО,  
серед яких і наш ХНАДУ. 

Нам, як і в попередні роки, 
дійсно було чим порадувати та 
здивувати гостей міста, учнів та 
їхніх батьків, адже ми вкотре 
підготували велику і пізнаваль-
ну програму. Урочисте відкрит-
тя заходу пройшло не тільки на 
майданчику перед університе-
том, але й у внутрішньому дво-
рику. Відкриваючи Ніч науки 
святковим концертом, наші та-
лановиті студенти співали для 
школярів Харківщини сучасні 
пісні, а волонтери активно за-
прошували усіх відвідати лока-
ції та експозиції.  

Варто зауважити, що цього-
річ наш виш підготував креа-
тивну та ігрову програму з при-
зами і солодощами. З 16:00 до 
22:00 ми в ігровій формі пока-
зали дітям цікаву, захоплюючу і 
пізнавальну програму. Учні за-
любки спробували свої сили у 
водінні спортивного автомобі-
ля, брали участь в квест-кімна-
тах  (англійською мовою), грали  
з роботом  в лабіринті, проводи-
ли досліди на кухні дорожньо-
будівельних матеріалів і навча-
лися підприємництву для май- 
бутніх бізнесменів у квест-кім-
наті «Гроші мають значення». 
Для наших викладачів такий 
досвід був не вперше і знову 
дав позитивні результати і вра-
ження. 

У цьому році міський захід 
«Ніч науки» відвідали майже 
8 тис. учнів, а в нашому універ-
ситеті побувала 1000 школярів, 
які завітали до ХНАДУ як з 
класними керівниками, так і з 
батьками (на 200 більше ніж 
2 роки тому). Це свідчить про 
те, що Ніч науки стала дуже 
важливим заходом і з кожним 
роком школярі отримують більш 
цікаву, оновлену та корисну ін-
формацію про ЗВО і професії. 
Ніч науки дійсно дозволяє стар-
шокласникам зробити правиль-
ний вибір і прийняти важливе 
рішення, відповівши на запи-
тання: «Ким я хочу стати?»

Принагідно зазначимо, що 
між усіма локаціями, де прохо-
дили акції, курсували автобуси. 
Сісти в акційний автобус можна 
було біля будь-якого ЗВО. Крім 
того, на маршруті чергували во-

лонтери, які надавали всю необ-
хідну інформацію, програму, 
схеми пересування тощо. Цього 
року була підібрана нова коман-
да волонтерів з кожного фа-
культету, які, як завжди, проя-
вили себе найліпшим чином, 
показавши свої організаторські 
здібності. На зупинках відпові-
дальними були студенти ФТС, 
які чітко та згідно з правилами 
дорожнього руху зустрічали і 
проводжали гостей. 

Власне у ХНАДУ волонте-
ри також брали активну участь, 
знаходили професійний підхід 
до кожного класу та учня і пра-
цювали дуже злагоджено. Та 
найважливішим було те, що всі 
волонтери підійшли до вико-
нання цього завдання з натх-
ненням і бажанням показати 
свій університет якнайкраще, 
активно допомагаючи усім у 
вирішенні будь-якого питання. 
Всі вони зробили неоціненний 
внесок в організацію та прове-
дення Ночі науки в нашому уні-
верситеті, за що їм велика подя-

ка. Їхня привітність, організо- 
ваність і вміння спілкуватися як 
з найменшими школярами, так і 
з учнями випускних класів до-
помогла подолати всі бар’єри і 
створити дружню обстановку.

Під час заходу наші гості 
відвідали лабораторію швидкіс-
них автомобілів, де побачили 
рекордно-гоночні моделі, ство-
рені руками студентів, а також 
гібридний автомобіль, розро-
блений науковцями університе-
ту, що має двигун внутрішнього 
згоряння та електричний. Шко-
лярі відвідали також спеціалізо-
вані локації, де відбулася демон-
страція фрагментів 3-Д моде- 
лювання в машинобудуванні, та 
самостійно створили 3-Д моде-
лі. А під час конкурсу об’ємного 
моделювання «ХНАДУ 3D pen» 
написали 3-Д ручкою «ХНАДУ» 
та отримали подарунок. У фойє 
викладачі АФ провели конкурс 
«Історія виникнення різних ма-
рок автомобілів». Під час заходу 
також відбулися  вікторини «Ме- 
трологія навколо нас. З виміра-

ми по життю», «Визнач модель 
за проекціями» та конкурс 
«Спробуй себе у сфері IT-тех-
нологій (розробка додатку до 
ОС Android)». Ці локації були 
дійсно дуже корисними для 
школярів, які, окрім усього ін-
шого, зацікавились й новітніми 
розробками наших фахівців, зо-
крема: сучасними матеріалами 
для будівництва доріг, технікою 
для дослідження якості дорож-
нього покриття, альтернативни-
ми видами палива тощо. Наші 
потенційні абітурієнти залюбки 
відвідали і локацію «Кухня до-
рожньо-будівельних матеріалів». 

Цього року організатори за-
ходу велику увагу приділили 
енергоефективності, тому еко-
квест, як ніколи, був популяр-
ним та цікавим. Школярі також 
відвідали академію BOSCH, де 
відбулася демонстрація проце-
сів діагностики технічного ста-
ну автомобіля з використанням 
сучасного обладнання фірми 
BOSCH. Старшокласники ін-
терактивно взяли участь у ство-
ренні комп’ютерних моделей. 
Школярі взяли також участь у 
процесах реального моделю-
вання вулиць і доріг міста Хар-
кова, відвідавши дві локації: ді-
лову гру «Транспортна логіс - 
тика» (із застосуванням інтер-
активної дошки) та пізнавальну 
вікторину «Історія дорожнього 
руху». Учні також мали можли-
вість подорожувати до Англії, 
перевіривши свої можливості й 
здібності у квест-кімнаті з іно-
земної мови (англійська) «На-
вколо світу». 

Підготовка до такого гран 
діозного заходу для деяких ка-
федр була дуже складною і 
довгою. Кожну спеціальність 
наші викладачі хотіли пока-
зати і продемонструвати так, 
щоб навіть найменшим від-
відувачам Ночі науки було 
зрозуміло, доступно і цікаво. 
Більшість з них вклали не 
тільки свій професіоналізм, 
але й прожили цей день з кож-
ним гостем, з кожним класом, 
з кожною дитиною разом. І 
бачачи ті щасливі очі дітей, з 
якими вони виходили із на-
шого університету, нам вдало-
ся перетворити цей день на 
маленьке свято, де кожен 
учень і гість отримав ту ін-
формацію і враження, за яки-
ми приходив.

А.В. Коваленко,
координатор заходу
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КОНФЕРЕНЦІЇ. ДИСПУТИ

СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО: 
ідеї, рішення, результати

За усталеною традицією у 
перший місяць осені кафедра 
технології металів та матеріа-
лознавства ім. О.М. Петри-
ченка проводить міжнародну 
конференцію. 

Не став винятком і цей рік. 
Наприкінці вересня спільно з 
НВП «Укрінтех» ми вкотре про-
вели міжнародну науково-прак-
тичну конференцію «Сучасне 
матеріалознавство: ідеї, рішен-
ня, результати», у якій взяли 
участь понад 130 фахівців із 22 
ЗВО України, Польщі і Словач-
чини та із 28 підприємств і ком-
паній України і Франції. 

Серед учасників наукового 
форуму були представники та-
ких наукових центрів як: Націо-
нальна металургійна академія 
України, ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний універси-
тет», Харківський національ-
ний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 
Лодзинський технологічний уні-
верситет (Польща), Інститут ма-
теріалознавства Словацької ака- 
демії наук (Словаччина), НУ 
«Львівська політехніка», НТУ 
«ХПІ», Львівський національ-
ний аграрний університет, Іва-
но-Франківський національний 
технічний університет нафти і 
газу, Хмельницький національ-
ний університет, Криворізький 
національний університет, ДНУ 
ім. Олеся Гончара, Сумський 
державний університет та ін.

У конференції взяли участь 
провідні підприємства України, 
зокрема: «Мотор Січ», «Збро-
яр», ТОВ «МетінвесТ», ТОВ 
«Ендейвер», ПрАТ «Бетонмаш», 
компанія Effer (Франція), Дер-
жавний науково-дослідний ін-

ститут випробувань і сертифіка-
ції озброєння і військової тех- 
ніки, ДП «ВО Південний маши-
нобудівний завод ім. О.М. Мака-
рова», ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ  
«Одеський припортовий завод», 
ПАТ «Дніпровський металур-
гійний комбінат», ТОВ «Крама-
торський феросплавний завод», 
«Атоменергомаш», ДП «Завод 
ім. В.О. Малишева», ТОВ НВП 
«Укрінтех», АТ ХМЗ «Світло 
Шахтаря» та ін. 

Пленарне засідання відкрив 
заступник ректора з наукової ро-
боти проф. В.О. Богомолов, до-
повідь якого про роль матеріа-
лознавства в сучасному маши- 
нобудуванні учасники конферен-
ції слухали з великим інтересом.

Вкотре ХНАДУ став експе-
риментальною базою та каталі-
затором новітніх світових розро-

бок у галузі матеріалознавства 
та неруйнівного контролю якос-
ті матеріалів. Другий рік поспіль 
представник французької компа-
нії Еffer П’єр Негре стає завзя-
тим учасником форуму і пред-
ставляє сучасні відеоендоскопи 
для діагностування якості мате-
ріалів. 

Учасники конференції пра-
цювали за такими секціями: 
процеси структуроутворення і 
формування експлуатаційних 
властивостей при використанні 
сучасних технологій об’ємної 
термічної обробки; сучасні ме-
тоди підвищення довговічності 
виробів (методи поверхневого 
зміцнення лазерною обробкою, 
наплавлення та напилювання 
покриттів та ін.); методи неруй-
нівного контролю якості матері-
алів; неметалеві та композиційні 

матеріали; матеріалознавство у 
зварювальному виробництві.

З доповідями, поряд із відо-
мими вченими, виступали сту-
денти-магістри, які анонсували 
результати своїх наукових дослі-
джень, що покладені в основу 
їхніх дипломних робіт.

Під час наукового заходу 
було продемонстровано сучасне 
обладнання для дослідження 
структури, неруйнівного конт-
ролю якості та визначення меха-
нічних властивостей, що наразі 
є найбільш затребуваними під-
приємствами різних галузей.

Матеріали конференції опу-
бліковані в збірнику, що вклю-
чає 47 статей, які охоплюють 
різні проблеми матеріалознав-
ства (у т.ч. 14 одноосібних ста-
тей магістрів).

На думку учасників конфе-
ренції, з урахуванням сучасних 
потреб машинобудування осно-
вними напрямами матеріало-
знавства мають бути: створення 
нових матеріалів з підвищеними 
функціональними властивостя-
ми; розробка методів поверхне-
вого впливу (нанесення покрит-
тів, модифікування, нанострук- 
турування) з метою підвищення 
надійності та довговічності ви-
робів; вдосконалення існуючих і 
розробка перспективних мето-
дів неруйнівного контролю яко-
сті матеріалів. 

Учасники цьогорічної кон-
ференції відзначили, що вона, 
як завжди, пройшла в теплій, 
творчій і дружній атмосфері. 

Дякуємо всім за співпрацю 
та натхнення і сподіваємося на 
подальші зустрічі.

Спецкор МФ
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ВИЗНАЧНА ПОДІЯ

З метою вшанування мужності та ге
роїзму захисників територіальної ціліс-
ності та незалежності України, військових 
традицій і звитяг українського народу, 
сприяння подальшому зміцненню патріо-
тичного духу в суспільстві та на підтримку 
ініціативи громадськості в Україні вста-
новлено свято – День захисника України, 
яке щорічно відзначається 14 жовтня. 

Цей день є особливим для українців, які 
саме 14 жовтня відзначають День Покрови 
Пресвятої Богородиці – старовинне христи-
янське свято, встановлене на честь явлення 
Пресвятої Богородиці у 910 році у Констан-
тинопольському Влахернському храмі (де 
зберігалася риза Пресвятої Діви Марії, її го-
ловний покров і частина пояса, перенесені з 
Палестини у V ст.). Під час облоги Констан-
тинополя ворогами 910 року святий подвиж-
ник Андрій Юродивий побачив у небі над 
містом Матір Божу із сонмом святих. Пре-
свята Богородиця з’явилася жителям міста 
та опустила додолу омофор (покривало у ви-
гляді широкого шарфа, котре зазвичай жінки 
носили навколо шиї), прийнявши їх під свій 
захист. Після цього війська противника від-
ступили, а місто було врятовано.

Чотирнадцятого жовтня відзначається 
також День Українського козацтва, врахову-
ючи історичне значення і його заслуги в 

утвердженні української державності та ва-
гомий внесок у сучасний процес державо- 

творення.
Із давніх-давен Богородиця є покрови-

телькою українського козацтва та усіх укра-
їнських збройних формувань. Богородиця 
була заступницею козаків у походах, її зо-
браження було вибите на хрестах, які вони 
носили. На Покрову козаки проводили за-
гальновійськову Раду, де переобирали кошо-
вого отамана і старшину. Першу церкву на 
честь Покрови запорожці побудували у 
1659 р. на Чортомлицькій Січі. За час існу-
вання Січей збудовано 13 церков Покрови 
Богородиці.

Козацьку традицію вшанування Богоро-
диці перейняли захисники Української На-
родної Республіки. У роки Другої світової 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
війни, попри всю радянську атеїстичну про-
паганду, багато українців – солдатів діючої 
армії, перед боєм з нацистами зверталися до 
Господа та Діви Марії з молитвою про по-
рятунок і перемогу.

Пресвята Богородиця й нині залишаєть-
ся заступницею усіх українських військо-
вих. Сучасна Українська армія від часу її 
створення у 1991 році на заміну радянським 
символам почала активно запроваджувати 
козацькі. На прапорах українських частин 
замість червоної зірки з’явилися козацькі 
хрести і національний герб – тризуб, а іме-
нами козацьких полководців стали називати 
військові навчальні заклади і частини.

У Конституції України вказано, що наша 
держава спирається «на багатовікову істо-
рію українського державотворення». Саме з 
огляду на традиції та глибокий історичний 
зміст якраз 14 жовтня і було встановлено 
свято – День захисника України.

Палко вітаємо захисників України, 
які наразі відважно оберігають нашу Віт
чизну від посягань ворога, і зичимо їм 
безмежних мужності та звитяги, міцного 
здоров’я і снаги для здобуття перемоги!

В.Г. Покотило,
помічник першого проректора з 

виховної роботи, полковник у відставці 
(За матеріалами ЗМІ)

ОФІЦІЙНО

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Наприкінці вересня під головуван-

ням проф. М.Д. Касліна відбулося пла-
нове засідання методичної ради універ-
ситету, де було розглянуто такі питання.

1. Основні напрями навчально-мето-
дичної діяльності університету у 2019 – 
2020 н.р. та завдання методичних комі- 
сій факультетів і секцій з планування  
цієї роботи. З цього питання доповів 
проф. М.Д. Каслін, який відзначив, що 
основні напрями навчально-методичної 
діяльності університету базуються на на-
прямах розвитку та реформування закла-
дів вищої освіти. А це – скорочення мере-
жі навчальних закладів; інтелектуалізація 
населення через ЗВО; якість освіти; моти-
вація студентів; удосконалення матеріаль-
ної бази ЗВО; зміни в науці тощо. У 
2020 році ХНАДУ необхідно підтвердити 
статус національного ЗВО, розробити 
стратегічний план розвитку до 2027 року, 
продовжити акредитацію освітньо-профе-
сійних програм, а також гідно  відзначити 
90-річчя університету.

В обговоренні першого питання взяли 
участь проф. В.Г. Шинкаренко і доц. Д.П. Ла- 
бенко.

2. Аналіз виконання планів підготовки 
навчально-методичної літератури у 2019 – 
2020 н.р.

Заслухавши та обговоривши доповідь 
доц. В.О. Федорової, методична рада від-
значає, що секція підготовки до видання 
та управління навчально-методичним за-
безпеченням працювала у 2018 – 2019 н.р. 
відповідно до плану, затвердженого мето-
дичною радою університету.

За цей час видано 32 підручники та 
навчальні посібники. Активно працювали 
кафедри факультету транспортних сис-
тем, які видали 11 навчальних посібників. 
Також  у минулому навчальному році було 
видано 116 методичних вказівок. 

Упродовж поточного року отримали до-
звіл ХНАДУ на публікацію і розміщення 4 
підручників та 13 навчальних посібників.

В обговоренні цього питання взяли 
участь проф. Н.В. Внукова і доц. А.І. Ку-
дін.

У різному було надано інформацію: 
1. Представлення до вченого звання до-

центів кафедри будівельних і дорожніх ма-
шин О.О. Рєзнікова, О.В. Орла та О.В. Щу- 
кіна (доц. Ю.В. Рукавишніков), а також до-

цента кафедри управління та адміністру-
вання Н.А. Бочарової (доц. Ю.О. Костенко).

2. Про отримання дозволу на видання 
підручника: 

– «Інтелектуальні системи контролю 
технічного стану транспортних засобів» 
(українською мовою). Автори: Волков В.П.,  
Грицук І.В., Мармут І.А., Грицук Ю.В., 
Волкова Т.В., Волков Ю.В. 

та посібників:
– «English for Engineers» (англійською 

мовою). Автор: Саєнко Н.В.;
– «Системний аналіз та математичне 

моделювання в GNU Octave» (україн-
ською мовою). Автори: Савченко В.М., 
Маций О.Б., Мнушка О.В. (доц. В.О. Фе-
дорова).

3. Затвердження нового складу ме-
тодичної ради та відповідних секцій 
(проф. М.Д. Каслін).

4. План роботи методичної ради в 
осінньому семестрі 2019 – 2020 н.р. 
(проф. М.Д. Каслін).

5. Зміна до форми рейтингової оцінки 
навчально-методичної роботи викладачів 
кафедр (О.М. Харківська).

О.М. Харківська, секретар методради 
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ДО ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

СУЧАСНИЙ СТАН МОСТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА ХАРКОВА

Закінчення на с. 9

Важлива роль мостових споруд в органі-
зації транспортного процесу визначає не 
лише високі вимоги до транспортноексплу-
атаційного стану споруд, але й потребує сво-
єчасного їх ремонту та реконструкції. 

Проте нині склалася така система організа-
ції утримання, експлуатації і виконання ре-
монтних робіт на міських транспортних спору-
дах, що неспроможна швидко та якісно 
вирішувати ці завдання. Багато в чому це по-
яснюється недостатньою проробкою проблем, 
відсутністю будь-яких економіко-математич-
них обґрунтувань при виборі схем утримання 
та проведення ремонтних робіт, а також недо-
статнім фінансуванням в умовах обмежених 
ресурсів і, найголовніше, відсутністю спеціалі-
зованих мостових організацій, які могли б на 
професійному рівні виконувати експлуатацію 
та поточні ремонти.

Отже, необхідна професійна оцінка варіан-
та ремонту міських дорожньо-транспортних 
споруд за багатьма критеріями, які повинні 
враховувати не тільки економічні, але й соці-
альні та екологічні наслідки проведення ре-
монтних робіт. При багатокритерійному оці-
нюванні виникає проблема проведення 
переговорів між різними організаціями для по-
годження незбіжних інтересів.

Різке збільшення кількості транспортних 
засобів, їх видів і, найголовніше, навантажень 
на вісь, при одночасному зниженні пропускної 
здатності і вантажопідйомності міських мостів 
призводить до необхідності довгострокового 
планування поліпшення дорожньої мережі і 
насамперед розташованих на них мостових ін-
женерних споруд.

На вулично-дорожній мережі Харкова на 
підставі банку даних багаторічних обстежень 
ХНАДУ, а також тенденцій зміни цього стану 
мостових споруд упродовж двадцяти років фа-
хівці кафедри мостів, конструкцій та будівель-
ної механіки запропонували змінити ідеологію 
експлуатації мостових споруд, оцінку реаль-
них можливостей і стратегію ремонту на най-
ближчий період.

Показниками вкрай поганого стану мосто-
вих споруд є:

– недостатня вантажопідйомність мосто-
вих споруд (виходячи з сучасних навантажень), 
що змушує вживати заходи щодо обмеження 
маси   транспортних засобів на вулицях і на-
вантажень, що обертаються; 

– недостатня пропускна здатність великої 
кількості мостових споруд в умовах зміненої 
інтенсивності транспорту і габаритів;

– фізичний та моральний знос мостів, вік 
більшості яких підійшов до граничного термі-
ну служби; 

– високі темпи зносу конструкцій, накопи-
чення ушкоджень через постійні недоремонти, 
що знижують у кінцевому рахунку терміни 
служби споруд; 

– поступове зниження (через зростання 
мас транспортних засобів) надійності мосто-
вих конструкцій; 

– наявність на вулично-дорожній мережі 
споруд з граничним (аварійним) зносом;

– відсутність спеціалізованих організацій з 
експлуатації і ремонту мостових споруд.

Незадовільний стан мостового господар-
ства на вулично-дорожній мережі призводить 

до великих соціально-економічних втрат у міс-
ті. Вихід з ладу або погіршення умов експлуа-
тації окремих транспортних споруд різко зни-
жує ефективність роботи всієї транспортної 
системи, промислово-господарського і соці-
ально-економічного потенціалу міста.

Недостатнє розуміння цієї проблеми на 
всіх рівнях влади призводить до фінансування 
ремонтно-експлуатаційних робіт за залишко-
вим принципом. Усі бачать погані дороги, але 
про вихід з ладу самого маленького моста, що 
паралізує весь рух, та про аварійні мости зга-
дують тільки тоді, коли з ними щось трапля-
ється.

Вулично-дорожня мережа міста Харкова з 
мостовими спорудами складалася на основі іс-
торичного розвитку міста і має три етапи:

• перший етап пов’язаний з розвитком міс-
та до початку ХХ століття;

• другий етап (індустріалізація міста) 
пов’язаний з будівництвом  великих заводів і 
розвитком міста навколо них – завершився до 
кінця 50-х років;

• третій етап пов’язаний з будівництвом 
житлових мікрорайонів на вільних територіях.

Залежно від етапу мостові споруди на ву-
лично-дорожній мережі мають своє конструк-
тивне рішення і вантажопідйомність.

З розвитком вулично-дорожньої мережі в 
місті будувалися і мостові споруди у вигляді 
мостів, шляхопроводів, віадуків. До початку 
ХХ століття всі мостові споруди були 
дерев’яними. Найстарішими вважаються Ку-
пецький міст через р. Лопань (побудований 
у 1909 р., середній прогін якого був підірваний 
у 1943 р. і відновлений у 1944 р.), а також опо-
ри Харківського мосту, зведені в 1901 р. Всі 
старі мости центральної частини міста були 
підірвані і відновлені після 1944 р. з викорис-
танням старих масивних опор на дерев’яних 
палях і виконані у вигляді балкових систем з 
монолітного залізобетону. Решта мостових 
споруд побудовані упродовж 1950 – 1996 рр.

Наявні відомості про вік мостів свідчать, 
що 13 мостових споруд старші 60 років, з них 
6 – старші 90 років, 30 мостів – віком від 30 до 
70 років, а 2 – до 30 років.

Усього в місті експлуатується 63 мостові 
споруди (разом з пішохідними). У межах міста 
протікає чотири річки: Лопань, Харків, Уди і 
Немишля. Для підняття рівня води в річках по-
будовано дві греблі на річках Харків і Лопань. 
Отже, в м. Харкові експлуатуються 34 мости, 
13 шляхопроводів, 4 віадуки і 6 естакад.

Геополітичне положення нашого міста 
привело до збільшення потоку вантажів із За-
хідної Європи і Росії. За своїм впливом зроста-
юча інтенсивність і вага вантажів значно пере-
вищують середньостатистичні параметри, які 
прийняті в нормативних документах, погіршу-
ючи надійність і довговічність мостових спо-
руд. Європейські країни ще 25 – 30 років тому 
розпочали проводити планово-профілактичні і 
капітальні ремонти із залученням державних 
коштів. Вони переходять до системи збережен-
ня мостів, приділяючи цьому велику увагу. 
Слід враховувати і той фактор, що деякі харків-
ські мости, особливо в центральній його части-
ні, побудовані за технічними нормами, які дія-
ли до 1962 р. і не відповідають умовам руху 
автотранспорту як за вантажопідйомністю, так 
і за габаритами. Крім того, місто має частину 
мостів, що за термінами служби підійшли до 
граничного стану.

Найважливішою обставиною є суттєва 
диспропорція між фактичними і необхідними 
обсягами ремонтних робіт, що склалася за 
останні 35 років, коли ресурси на поточне 
утримання мостових споруд виділялися в не-
достатній кількості. По суті система утриман-
ня споруд нині змушена «наздоганяти» норма-
тивний графік ремонтних робіт, адже 
відремонтувати одразу всі споруди неможливо.

Аналізуючи довговічність мостових спо-
руд у м. Харкові та їх ремонтопридатність, ма-
ємо такі висновки:

1) 60% мостових споруд знаходяться в дис-
кретному стані «3» – «працездатні»;

2) 37% мостових споруд знаходяться в дис-
кретному стані «4» – «обмежено працездатні»;

3) окремі елементи «обмежено працездат-
них» мостових споруд: прогонові будови, тро-
туари, гідроізоляція, опори, опорні частини 
знаходяться в дискретному стані «5»  – «непра-
цездатні (аварійні)». Отже, ці мостові споруди 
підлягають негайному капітальному ремонту;

4) 3% мостів знаходяться в аварійному стані;
5) для збереження «працездатних» споруд 

та захисту від подальшого руйнування необ-
хідно змінити методику їх збереження та утри-
мання, виконуючи передбачувані поточні ре-
монти всіх елементів мостового полотна: 
асфальтобетонного покриття, гідроізоляції і 
системи водовідведення, які найменш довго-
вічні і які мають найбільший вплив на появу 
дефектів у несучих конструкціях.

Незадовільний стан мостового господар-
ства по вулично-дорожній мережі призводить 
до великих соціально-економічних втрат у 
м. Харкові. Це змушує переглянути сформова-
ний у попередні роки підхід до проблеми по-
ліпшення мостових споруд, визначити бажані 
зміни політики і в галузі загалом, і в мостовому 
господарстві зокрема, яка й повинна усунути 
усі зазначені недоліки. Слід приділити особли-
ву увагу виробленню нового погляду на про-
блему вдосконалення мостового господарства, 
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ЗАСІДАННЯ. ДИСПУТИ

ДО ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Закінчення. Початок на с. 8

СУЧАСНИЙ СТАН МОСТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА ХАРКОВА

визначити і вирішити конкретні завдання, змі-
нивши ідеологію збереження та утримання 
мостових споруд. Вона повинна відображати 
такі важливі складові проблеми вдосконалення 
мостового господарства, як формування основ 
системи експлуатації мостів і створення систе-
ми управління експлуатацією (управління фі-
зичним станом, якістю, надійністю при обме-
женому фінансуванні).

Під «ідеологією» утримання слід розуміти 
систему поглядів та ідей, що дозволяють дати 
інструмент для реалізації одного з головних за-
думів – підвищення уваги утримання на кож-
ному етапі життя споруди. Основа цієї ідеоло-
гії полягає в такому: 

– змінити систему утримання мостових 
споруд на підставі такого постулату: поки спо-
руда не перейшла до п’ятого експлуатаційного 

стану (непрацездатний), необхідно своєчасно 
виконати ремонт окремих  пошкоджених еле-
ментів споруди, що впливають на стан всієї 
споруди;

– уточнити стратегію експлуатації мосто-
вих споруд на довгостроковий період, яка за-
безпечувала б економічно збалансовані рішен-
ня на рівні окремих елементів, що дозволить 
зберегти споруду в цілому для забезпечення її 
функціонування з достатньою надійністю мос-
тів у майбутньому. Вдосконалювати існуючу 
систему їх експлуатації впровадженням систе-
ми збереження за рахунок зміни стратегії ці-
лей. Наприклад, необхідно перенести ремонт 
покриття гідроізоляції та водовідведення на 
кінець другого і початок третього експлуата-
ційного стану (зараз цей ремонт знаходиться в 
четвертому стані).

Реалізація зазначеної стратегії фінансу-
вання дасть можливість підійти до плано-

мірного подальшого зниження коштів на 
удосконалення експлуатованих споруд (еко-
номічного зростання), за рахунок чого бу-
дуть вивільнені додаткові кошти Департа-
менту будівництва і дорожнього госпо 
дарства та КП «Доррембуд» на розширення 
парку мостів або реконструкцію існуючих.

А.В. Більченко,
проф. каф. МКБМ

Щороку в різних ЗВО 
України проводяться науко-
вометодичні конференції, де 
розглядаються питання по-
дальшого розвитку та удоско-
налення тієї або іншої спеці-
альності. Не є винятком і наш 
ХНАДУ.

Так, наприкінці вересня на 
базі кафедри будівельних і до-
рожніх машин ім. А.М. Холодо-
ва відбулося 54-те засідання нау- 
ково-методичної ради зі спеціа-
лізації «Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, меліора-
тивні машини і обладнання» 
при науково-методичній комісії 
МОН України, а також засідан-
ня Підйомно-транспортної ака-
демії наук України. 

У роботі нашого наукового за-
ходу взяли участь майже 30 гос- 
тей з різних ЗВО України, які 
представляли Київ, Одесу, Тер-
нопіль, Львів, Маріуполь, Рів-
не, Дніпро та ін. Також у роботі 
засідання взяли участь харків-
ські вчені у цій галузі, які пред-
ставляли кафедру БДМ ХНАДУ,  
НТУ «ХПІ», УкрДУЗТ, УІПА, 
ХНУБА. Крім того, від промис-
ловців до нас завітали гене-
ральний директор і головний 
конструктор ТОВ «Харківський 
завод ПТО».

За допомогою сучасних 
мультимедійних технологій бу-
ло встановлено зв’язок і від іме-
ні наших постійних колег із Бі-
лорусі (БНТУ) учасників засі- 
дань привітав проф. А.В. Вави-
лов.

Учасників науково-методич- 
ної ради палко привітали пер-
ший проректор ХНАДУ проф. 

С.Я. Ходирєв, голова науково-ме- 
тодичної ради проф. О.В. Гри-
горов, президент ПТАН Украї-
ни проф. В.Ф. Семенюк та гос-
подар усіх заходів декан меха- 
нічного факультету проф. І.Г. Ки- 
риченко.

У рамках роботи науково-
методичної ради відбулися уро-
чистості з нагоди 80-річчя від 
дня народження президента 
Підйомно-транспортної акаде-
мії наук України проф. В.Ф. Се-
менюка та 90-річчя від дня за-
снування кафедри підйомно- 
транспортних машини і облад-
нання НТУ «ХПІ».

Президент ПТАН України пан  
Семенюк урочисто вручив по-
свідчення новим дійсним чле-
нам Академії: головному кон-
структору ТОВ «Харківський 
завод ПТО» О.В. Журавель та 

завідувачу кафедри БДМ нашо-
го університету доц. В.О. Шев-
ченку. 

На засіданні були заслухані 
доповіді з актуальних питань 
підготовки фахівців відповідно 
до нашої спеціалізації. Велику 
дискусію викликала доповідь 
проф. І.І. Назаренка з Київсько-
го національного університету 
будівництва та архітектури що- 
до підготовки фахівців за схе-
мою: ПТУ – технікум «коледж» –  
інститут – університет. Акту-
альну проблему порушив у сво-
їй доповіді «Стан розробки 
стандартів освіти за спеціаль-
ністю 133 “Галузеве машинобу-
дування”» декан механічного 
факультету проф. І.Г. Киричен-
ко. Про сучасні методи викла-
дання у вищій школі розповів 
проф. О.В. Григоров.

Під час засідання Підйом-
но-транспортної академії наук 
України було заслухано п’ять 
доповідей за результатами під-
готовки докторських дисерта-
цій: доц. В.М. Супонєва (каф. 
БДМ ХНАДУ) на тему  «Розро-
блення методології і алгоритмів 
створення високоефективного 
обладнання для безтраншейно-
го прокладання підземних ко-
мунікацій», доц. О.І. Голубчен-
ка (каф. БДМ ПДАБА) на тему 
«Інноваційне робоче обладнан-
ня ЗТМ для розробки і тран-
спортування ґрунту» та ін. 

Крім того, під час засідання 
Підйомно-транспортної акаде-
мії наук України, що відбулося 
на другий день вже на кафедрі 
будівельних і дорожніх машин 
ХНАДУ, було заслухано та об-
говорено шість цікавих допові-
дей майбутніх кандидатів наук, 
в яких було висвітлено сучасні 
наукові технології у  галузево-
му машинобудуванні.

Ці дві важливі події завер-
шилися плідною працею, нау-
ковими дискусіями і великим 
бажанням співпраці щодо спіль- 
них досліджень. 

Наші гості ознайомилися 
також з вечірнім Харковом, від-
відали парк ім. М. Горького, сад 
ім. Т.Г. Шевченка та сад скуль-
птур в центрі міста. Враження 
їхні були неперевершені. 

Насамкінець усі учасники по-
дякували керівництву ХНАДУ,  
механічного факультету і ка-
федри БДМ за бездоганну ор-
ганізацію цих наукових за 
ходів.
О.І. Іваненко,  доц. каф. БДМ 

НАУКОВА ПОДІЯ 
ВЕРЕСНЯ
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НОВАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Реформування системи освіти України у 

глобальному контексті сучасних соціальних 
вимог потребує розробки та впровадження ін-
новаційних підходів у освітній процес. На-
разі великого значення набувають професій-
на взаємодія та обмін досвідом викладачів 
різних закладів вищої освіти з міжнародними 
інституціями. Саме така подія і відбулася не-
щодавно у професійному житті викладачів 
факультету транспортних систем.

У рамках співпраці ХНАДУ із зарубіжними 
ЗВО викладачі кафедри транспортних техноло-
гій О.О. Орда та О.О. Шуліка, а також кафедри 
філософії та педагогіки професійної підготов-
ки В.О. Чепурна пройшли  міжнародне стажу-
вання у Варненському університеті менеджмен-
ту (Varna University of Management, Bulgaria) за 
програмою «Стратегії вищої освіти для техноло-
гічних інновацій у глобальному контексті сучас-
них соціальних вимог». 

Аудиторне навчання у вигляді групової ро-
боти, робочих панелей, дискусій та фінальної 
презентації, розроблене викладачами проекту, 
проходило у м. Варна. Міжнародні курси під-

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК

 СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

вищення кваліфікації викладачів проводила 
заві дувач кафедри сучасних освітніх методів 
Варненського університету менеджменту 
проф. Dimitrina Kamenova. 

Учасники стажувань опрацювали питання 
створення та переформування університетів у під-
приємницькі університети, що нині набувають по-
ширення у світовому масштабі. 

Під час групових дискусій викладачі засто-
совували освітні технологічні інновації з ураху-
ванням сучасних соціальних вимог. 

Результатом проходження міжнародного пе-
дагогічного стажування викладачами нашого фа-
культету в Болгарії було підвищення їхнього 
професійного науково-педагогічного рівня, 
оновлення теоретичних і практичних знань, ово-
лодіння інноваційними методами та технологія-
ми в освітньому просторі, які спрямовані на по-
єднання науки і практики. 

Під час стажування науковці ознайомилися 
також з культурою Болгарії та з особливостями 
європейської системи освіти.

Бажаємо нашим викладачам і надалі йти 
в ногу з часом у царині освітньої діяльності.

О.О. Шуліка, доц. каф. ТТ;
Анастасія Рижкова,

ст. гр. Т1822

Робота колективу нашої наукової бібліоте-
ки спрямована на максимально якісне задово-
лення інформаційних потреб користувачів у 
навчальній, науковій та соціальнокультурній 
діяльності шляхом надання вільного доступу до 
бібліотечних, національних і світових ресурсів.

Головним завданням сучасної університет-
ської бібліотеки є не лише максимально повно 
орієнтувати свою діяльність на потреби науковця, 
але й стати інформаційним посередником у дослі-
дженнях, здобутті наукового статусу викладачів 
та університету.

Згідно з «Концепцією розвитку сучасного 
університету в ХНАДУ» наукова бібліотека вико-
нує такі завдання.

1. Підвищення наукового рейтингу універси-
тету.

Співробітники наукової бібліотеки ведуть на-
повнення архіву Dspace (dspace.khadi.kharkov.ua/
dspace) науковими матеріалами. На тепер розмі-
щено понад 2300 записів та розширено діапазон 
видів представлених документів.

Паралельно з наповненням ElArKhADI біблі-
отека продовжує брати участь у проектах, 
пов’язаних з наданням у відкритий доступ науко-
вих збірників «Автомобільний транспорт», «Ві-
сник ХНАДУ» та «Економіка транспортного 
комплексу», зокрема:

– у наукометричній базі Index Copernicus 
(Польща);

–  шведській електронній бібліотеці DOAJ;
–  у «Науковій періодиці України» (проект На- 

ціональної бібліотеки України ім. В.І. Вернад-
ського) та ін.

2. Інформаційне забезпечення наукового і на-
вчального процесів.

У локальній мережі реалізована можливість 
користуватися наукометричними базами даних 
Web of Science та Scopus, доступ до яких ХНАДУ 
отримав у 2017 р. відповідно до Наказу МОН 
України № 1286 від 19.09.2017 р.

Наукова бібліотека продовжує брати активну 
участь і в таких корпоративних проектах м. Хар-
кова, як:

– проект бібліотек ЗВО Харкова «Єдина карт-
ка читача», що надає можливість користувачам 
нашої бібліотеки отримувати доступ до фондів 
бібліотек вишів Харкова;

– проект бібліотек ЗВО Харкова «Зведений 
каталог періодичних видань м. Харкова», участь в 
якому не тільки надає інформацію про перелік пе-
ріодичних видань, які за передплатою одержують 
бібліотеки вишів Харкова, але й надає можливість 
користуватися ними.

Через відсутність комплектування друкова-
ними виданнями НБ продовжує наповнення влас-
них повнотекстових баз даних електронними вер-
сіями наукових та навчальних видань наших 
викладачів, які надають кафедри. На сьогодні 
бази даних наукової бібліотеки містять понад 
4700 записів з повними текстами.

Наша діяльність висвітлюється на сайті науко-
вої бібліотеки і в соціальній мережі на Ютубі 
(https://www.youtube.com/user/NBKHNADU). Плат-
форма Ютуба сприяє розповсюдженню інформації 
про діяльність НБ і стала місцем неформального 
спілкування не тільки для студентів, але й для ін-
ших користувачів інтернету. На каналі НБ розміщу-
ються створені в бібліотеці відеоролики, присвяче-
ні українським та зарубіжним письменникам, що 
висвітлюють цікаві факти їхньої біографії. 

3. Інформаційно-бібліографічна діяльність.
Для студентів усіх спеціальностей 1-х, 3-х і 

5-х курсів інформаційно-бібліографічний відділ 
кожен новий н.р. розпочинає з оглядових лекцій та 
екскурсій по бібліотеці. Здійснюється професійна 
допомога в оформленні бібліографічного опису 
для пристатейних списків та списків використаної 
літератури дисертацій, авторефератів тощо. Нада-
ються постійні консультації щодо оформлення 
списків до дисертацій, авторефератів дисертацій 
та списків наукових і навчальних робіт (форма 11).

Восени планується низка тренінгів з бібліогра-
фічного опису документів для аспірантів ХНАДУ.

Для зручності користувачів нашої бібліотеки 
реалізована можливість замовлення по електрон-
ній пошті індексу УДК для наукових статей ви-
кладачів і студентів університету. 

На сьогодні залишається актуальним завдан-
ня (згідно з постановою КМ) переведення фонду 
НБ ХНАДУ (28%) з індексів ББК на індекси УДК. 
Відповідні зміни проводяться в систематичному 
каталозі, в базах даних та відділах обслуговуван-
ня і книгозберігання.

Відповідно до навчальних планів постійно 
редагується інформація автоматизованого модуля 
обліку «Книгозабезпеченість». Оновлюється пе-
релік дисциплін, додаються нові та вилучаються 
старі. Ведеться постійне наповнення новими 
електронними виданнями. Відомості про наяв-
ність видань за фахом, з дисципліни та наймену-
вання кафедри можна отримати як в локальній 
мережі університету, так і на сайті НБ ХНАДУ. За 
бажанням можна вибрати видання з повним тек-
стом, виділити і роздрукувати необхідну інфор-
мацію.

Упродовж року колектив бібліотеки брав ак-
тивну участь у культурно-виховній діяльності 
університету, проводив культурно-масові заходи 
зі студентами всіх факультетів у рамках формату 
«Цікаві зустрічі».

Для якісної роботи електронної бібліотеки 
необхідно вирішити такі питання: реалізувати до-
ступ до повнотекстової бази НБ для віддалених 
користувачів за допомогою сервера авторизації, 
що надасть змогу отримати доступ до навчальних 
матеріалів тим користувачам, які навчаються че-
рез мережу інтернет, та розширить коло користу-
вачів. Дуже актуальним залишається питання 
щодо створення мобільних версій web-сторінки 
НБ та електронного архіву ХНАДУ. Для більш 
повного висвітлення наукової діяльності нашого 
університету потрібно  відображати в ElArKhADI 
та надавати електронні версії до бібліотеки мате-
ріалів наукових конференцій, які проходять на 
базі ХНАДУ, що друкуються у видавництві та за 
рахунок кафедр. 

Для підвищення інформативної культури 
користувачів необхідно поновити лекції для 
користувачів з бібліографічного опису доку-
ментів згідно з новим ДСТУ.

О.С. Шевченко, директор НБ 
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ПОДІЯ МІСЯЦЯ

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ ХНАДУ

Традиції – це завжди чийсь перший 
крок, що встиг закарбуватися в бурхли-
вому плині історії. Її носіями є люди, які 
вклали частинку своєї душі в те, щоб наш 
університет був відомим навчальним за-
кладом європейського рівня.

Є в нашому університеті чудова тради-
ція – здійснювати яскраві мрії своїх вихо-
ванців. Одна з таких мрій – посвята у сту-
денти ХНАДУ. Цьогоріч імпровізована 
актова зала під відкритим небом зібрала і 
самих винуватців свята та їхніх батьків, і 
членів ректорату, викладачів та кураторів 
груп, і представників мас-медіа. Серед по-
чесних гостей – представники владних 
структур і керівники автомобільно-дорож-
ньої галузі Харківщини, а також поважні ви-
пускники нашого університету. 

З Днем знань цьогорічних першокурсни-
ків привітали заступник директора департа-
менту інфраструктури транспорту, началь-
ник управління транспорту і пасажирських 
перевезень Харківської міської ради, у мину-
лому – наш випускник Олександр Куколь; ге-
неральний директор ТОВ «Автомобільний 
дім Соллі-плюс» Олег Пучков, голова прав-
ління ПАТ «АТП-16364» Олександр Степко, 
який, як і більшість співробітників його під-
приємства, також наші випускники.

Виступаючи на святі знань, начальник 
відділу безпеки дорожнього руху управлін-
ня патрульної поліції в Харківській облас-
ті Олександр Огризко наголосив, що його  
служба не лише складається з колишніх  
студентів-автодорожників, але й завжди звер- 
тається за кваліфікованою допомогою до 
учених університету.

А начальник служби автомобільних до-
ріг Харківської області Євген Зражевець тра- 
диційно завітав до своєї рідної alma mater 
не лише як керівник, але й як працедавець, 
адже його служба активно працевлашто-
вує студентів і випускників ХНАДУ.

Перший заступник начальника ДП «Хар- 
ківський метрополітен», почесний грома-
дянин м. Харкова Михайло Пилипчук, звер- 
таючись до нинішніх першокурсників, ска-
зав, що під час навчання вони мають знахо-
дити час, щоб побачити усю красу нашого 
дивовижного і вічно молодого студентсько-
го міста.

До першокурсників з палкими настав-
ницькими словами звернувся і директор 
освітнього центру м. Ірбіт (Йорданія), ви-
пускник 1985 року Нідаль Русан.

Але найтепліші слова привітання зі 
вступом до ХНАДУ пролунали з вуст ректо-
ра, професора А.М. Туренка. Анатолій Ми-
колайович не лише подякував юнакам і ді-
вчатам за вибір саме нашого університету 
для здобуття вищої освіти, але й сказав їм 
напутні по-батьківські теплі слова, побажав-
ши великих успіхів у навчанні і наукових до-
слідженнях, громадській і культурно-масо-
вій діяльності.

Від імені іноземних студентів, яких нині 
навчається в нашому університеті майже 
500 осіб, першокурсників привітав студент 
із Марокко Яссир Бай. 

Під час посвяти у студенти за устале-
ною традицією з рук поважних гостей свя-
та символічний студентський квиток і ключ 
від знань отримують саме першокурсники. 
Цьогоріч студентський квиток отрима-
ли сестри-близнюки Ольга та Олена Мель-
ники, а ключ від знань – Микола Бузаєв.

Наш навчальний заклад пишається чис-
ленними спортивними здобутками своїх 
вихованців. За доброю традицією на пер-
шовересневому святі титуловані спортсме-
ни гордо продемонстрували присутнім свої 
спортивні нагороди, здобуті на змаганнях 
різного рівня у чесній боротьбі. Цьогоріч, 
як і в попередні роки, перед першокурс- 
никами пройшли чемпіони і призери світо-
вої, європейської і національної першості.

Родзинкою свята став виїзд на святковий 
майданчик гоночних автомобілів, зокрема 
легендарних «ХАДІ-2», «ХАДІ-31» і 
«ХАДІ-34», що перевершило всі найяскраві-
ші миті цьогорічних урочистостей з нагоди 
посвяти у студентське братство нашого рід-
ного університету.

День знань для першокурсників 2019 ро- 
ку ознаменувався не лише посвятою у сту-
денти ХНАДУ, але й подією, що пов’язала 
нинішнє студентство з духовними освітян-
ськими традиціями усіх поколінь. Завжди 
так було, є й буде – зберігачами скарбу знань 
є викладачі і наставники, а за покликанням – 
науковці світового рівня, якими пишається 
наш дружний колектив. Саме цього чудового 
передвересневого дня до пам’ятника Вчите-
лю, Педагогу, Вченому, а також до стели ве-
теранів ХАДІ – ХНАДУ, які віддали своє 
життя у роки  Другої світової війни, першо-
курсники поклали корзини квітів, що також є 
доброю традицією свята. Ця урочиста мить є 
яскравим прикладом патріотизму усіх поко-
лінь нашого вишу, поваги до власної історії 
та пошани до педагога вищої школи. 

Яскравими концертними номерами 
нинішніх першокурсників привітали 
дружина фіналіста конкурсів «Хвили-
на слави» та «Україна має талант» Оль-
га Кварта, яка разом з чоловіком Олек-
сандром виступала на нашій сцені, а 
також обдаровані самодіяльні артисти 
художніх колективів студентського клубу 
ХНАДУ.

Ольга Васильківська
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ДО 90-РІЧЧЯ ХНАДУ

АРХІТЕКТОР ДУШКІН
Щодня сотні, тисячі людей проходять 

повз будівлю головного навчального 
корпусу ХНАДУ, а студенти, викладачі 
та співробітники заходять до будівлі – 
ошатної, урочистої й красивої. У бага-
тьох із них виникає запитання: хто ж 
створив цей неповторний шедевр архі-
тектури? Хто ці люди і яка їхня доля?

Одним із провідних авторів проекту бу-
дівлі був наш земляк з Харківщини Олексій 
Миколайович Душкін. Народився він 
24 грудня 1903 р. (за іншими даними – 6 січ-
ня або 24 грудня 1904 р.) в селі Олексан-
дрівка на Харківщині (нині це Богодухів-
ський р-н). Мати його, Надія Володимирівна 
Фехтер, по батьківській лінії наполовину 
німкеня швейцарського походження, напо-
ловину – француженка; по материнській лі-
нії – донська курінна козачка. Батько –  
Микола Олексійович Душкін – вчений-
ґрунтознавець і агроном.

Олексій разом із старшими братами 
отримав домашню освіту, вступив до ре-
ального училища в Харкові, де провчився 
до 1919 р. Працював на складі Губнаросві-
ти, потім – техніком-будівельником 2-го 
Держхолодильника.

За вимогою батька Олексій вступив до 
Харківського меліоративного інституту, але 
в 1923 р. перевівся на 2-й курс хімічного 
факультету Харківського технологічного 
інституту. Після смерті батька в 1925 р. пе-
ревівся на інженерно-будівельний факуль-
тет цього ж інституту, де домігся зараху-
вання до класу одного з найпровідніших 
архітекторів сучасності – академіка Олек-
сія Миколайовича Бекетова.

Закінчив навчання на інженерно-архі-
тектурному відділенні факультету, захис-
тивши дипломну роботу за темою «Комбі-
нат друкарів». Але диплом про вищу освіту 
Олексій не отримав через заборгованості з 
української мови. І лише коли О.М. Душкін 
став відомим архітектором, йому все ж 
було видано диплом.

Упродовж свого життя Олексій Мико-
лайович працював майже в усіх напрямах 
архітектури, у т.ч. спеціалізувався і в галузі 
транспортного будівництва. Початок його 
професійної діяльності пов’язаний з кон-
структивізмом, він відчував творчий вплив 
братів Весніних. У 1930 – 1932 рр. він брав 
участь у проектуванні Нової Горлівки, Но-
вого Краматорська тощо.

За проектом О.М. Душкіна, виконаним 
у 1932 – 1934 рр. у співпраці з Е.Л. Гамзе, у 
Харкові на вул. Басейній споруджена будів-
ля, яку нині майже в усьому світі знають як 
головний навчальний корпус Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету. У повоєнний час (1950 р.) ар-
хітектор Г.Г. Домшлак зробив деяку рекон-
струкцію фасаду будівлі, після чого й 
з’явилися наші знамениті колони.

Архітектор О.М. Душкін брав участь у 
багатьох архітектурних конкурсах різного 
рівня та був володарем численних премій 
(1931 – 1933 рр.).

Олексій Миколайович Душкін зробив 
новаторський внесок у  метробудівництво, 
фактично створивши новий напрямок в ар-
хітектурі – підземну урбаністику, і присвя-
тивши цьому майже все своє подальше 
життя. Він став автором багатьох станцій 
Московського метрополітену, отримавши у 
1939 р. за проект станції «Маяковська» 
Гран-прі на всесвітній виставці у Нью-
Йорку. Через 70 років (2009 р.), під час опи-
тування містян, ця станція названа найкра-
щою, друге і третє місця також отримали 
станції, спроектовані О.М. Душкіним.

У повоєнні роки за проектами 
О.М. Душкіна побудовані залізничні вокза-
ли в Дніпрі, Волгограді, Брянську, Євпато-
рії, Сімферополі, Сочі (два останні дещо 
схожі між собою). За свої роботи Олексій 
Миколайович тричі був удостоєний премій 
найвищого ґатунку, нагороджений орденом 
Леніна, двічі – орденом Трудового Черво-
ного Прапора, багатьма медалями. 

О.М. Душкін належить до когорти 100 ве- 
ликих архітекторів світу. В пам’ять про 
О.М. Душкіна в районі ХТЗ названа вули-
ця. Можливо й на споруді головного на-
вчального корпусу ХНАДУ буде встановле-
но пам’ятну дошку на честь цієї талановитої 
людини.

Отримані О.М. Душкіним премії не 
уберегли його від політичних гонінь. У бе-
резні 1935 р. він був заарештований та 
ув’язнений в Лубянці, потім переведений 
до Бутирки, але наприкінці квітня того ж 
року звільнений. Врятувало його відвіду-
вання майже закінченої 1-ї черги метро 
урядовою делегацією, до якої входили нар-
ком іноземних справ М.М. Литвинов і мі-
ністр іноземних справ Англії Антон Іден, 
який захотів познайомитися з авторами 
оформлення чергової станції метро. Через 
три дні Олексія Миколайовича було звіль-
нено з ув’язнення.

Постраждав він і у 1955 р. від хрущов-
ського указу про усунення надмірностей у 
проектуванні і будівництві. Причиною став 
вокзал в Сочі, побудований у дусі палаццо 
раннього Ренесансу. Після цього видатний 
скульптор аж до своєї смерті в 1977 р. зму-
шений був займатися лише викладацькою 
діяльністю у Московському архітектурно-
му інституті.

Про Еммануїла Львовича Гамзе, 
який брав участь у проектуванні і спо-
рудженні будівлі ХНАДУ, ми маємо об-
маль інформації. Відомо, що він наро-
дився у 1902 р. в Харкові, у 1930 р. 
закінчив Харківський будівельний ін-
ститут. Окрім участі в проектуванні і 
спорудженні будівлі на вул. Басейній, він 
був автором проекту Донецької держав-
ної обласної універсальної бібліотеки, 
проектував споруди будівельного і ма-
шинобудівного технікумів у м. Володи-
мирі. 

Помер Е.Л. Гамзе у 1969 р. і похова-
ний у Москві.

Валерій Ковальов
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦІЇ

ПОРАДИ ЛІКАРІВ

Починаючи з 2007 року за ініціати-
вою десяти міжнародних організацій так 
чи інакше пов’язаних з проблемами пла-
нування сім’ї, почав відзначатися Все
світній день контрацепції, який щорічно 
проводиться 26 вересня під девізом: 
«Контрацепція – це ваше життя, це ваша 
відповідальність».

Ініціювали проведення Всесвітнього 
дня контрацепції такі організації:

1. Агентство США з міжнародного роз-
витку.

2. Азіатсько-Тихоокеанська рада з 
контрацепції. 

3. Європейське товариство контрацеп-
ції і репродуктивного здоров’я. 

4. Латиноамериканський Центр «Здо-
ров’я і Жінка». 

5. Німецький фонд світового населен-
ня. 

6. Міжнародна федерація дитячої та 
підліткової гінекології.

7. Міжнародна федерація планування 
сім’ї. 

8. Марі Стоупс Інтернешнл. 
9. Pan American Health and Education 

Foundation (PAHEF). 
10. Рада з народонаселення.
Усі ці організації сповідують принцип, 

згідно з яким кожна вагітність повинна 
бути бажаною. 

Вони бачать свою місію в тому, щоб 
максимально підвищити обізнаність насе-
лення про способи і методи контрацепції, 
дати молодим людям можливість самостій-
но приймати поінформовані рішення щодо 
питань сексуального та репродуктивного 
здоров’я, уникнути позапланових вагітнос-
тей, щоб дівчатам (перш за все неповноліт-
нім) не доводилося вдаватися до абортів.

Цей день, за задумом організаторів, по-
винен привернути увагу влади і громад-
ськості до проблем, які виникають внаслі-
док недостатнього статевого виховання і 
зневаги до засобів контрацепції.

Рішення щодо правильної контра-
цепції приймати нелегко, особливо, коли 
є з чого обирати.

Існує 15 методів контрацепції, схвале-
них Національною службою охорони 
здоров’я Великої Британії, але жоден з них 
не надійний на всі 100%.

Адміністрація рекламних стандартів 
заборонила рекламу в Facebook додатку 
«Натуральні цикли» після того, як виявила, 
що він вводить в оману. Додаток рекламу-
ють як «дуже точний» та «клінічно протес-
тований», але це «перебільшення» його 
ефективності.

Є контрацептиви, які ефективні на 99%, 
а є – до 71%.

ПОРІВНЯННЯ  
КОНТРАЦЕПЦІЇ

Ефективність контрацепції залежить 
від типу, який ви використовуєте, а також 
від правильності застосування.

Важливо чітко дотримуватися інструк-
цій при використанні контрацептивів, щоб 
вони були максимально ефективними.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
Природне планування сім’ї – це процес 

моніторингу різних сигналів фертильності 
упродовж менструального циклу, щоб пе-
редбачити, коли ви можете завагітніти.

Якщо все робити правильно, це може 
бути ефективним на 99%, але «звичайне ви-
користання» робить його продуктивним 
приблизно на 76%.

Від цього методу немає жодних фізич-
них побічних ефектів, але він менш ефек-
тивний, якщо не дотримуватися чітких ін-
струкцій.

Презервативи.
Існують два типи презервативів: чолові-

чі презервативи (одягаються на пеніс) та 
жіночі презервативи (вставляються у піхву).

Презервативи – це єдиний тип контра-
цепції, який може захистити від статевих 
інфекцій та запобігти вагітності.

Чоловічі презервативи ефективні на 
98% та виготовлені з дуже тонкого латексу, 
поліізопрену або поліуретану.

Є декілька факторів, які можуть знизи-
ти ефективність чоловічих презервативів, 
такі як олійні речовини, креми або пошко-
дження.

Жіночі презервативи ефективні на 
95%, їх поміщають всередину піхви.

Вони менш ефективні, якщо мають дір-
ку або коли пеніс випадково входить повз 
презерватив.

Комбіновані таблетки ефективні 
більш ніж на 99% при правильному засто-
суванні, однак їхня ефективність знижуєть-
ся до 91% при «типовому використанні».

Найпоширеніший спосіб – щодня пити 
одну таблетку упродовж 21 дня, а під час 
менструації вживання припинити.

Ризики завагітніти з’являться, якщо ви 
не приймаєте таблетки регулярно, пропус-
тили або якщо у вас сильна діарея чи блю-
вота.

Також знижують ефективність таблеток 
певні антибіотики.

Контрацептиви Progestogen-only мають 
ефективність понад 99%, якщо їх правиль-
но вживати. Ці таблетки слід приймати що-
дня без перерви.

Контрацептивна ін’єкція.
Ін’єкція ефективна на 99% і діє від 

восьми до 13 тижнів залежно від препарату.
Під час «типового використання» вона 

ефективна приблизно на 94%.
На такий метод контрацепції не вплива-

ють інші ліки, але це може призвести до не-
регулярних циклів у жінки.

Після припинення дії ін’єкції фертиль-
ність може повернутися в норму.

Контрацептивний пластир.
Пластир ефективний на понад 99%, 

якщо його використовувати ідеально пра-
вильно, при «звичайному використанні» 
показник знижується до 91%.

Він випускає гормони у ваше тіло, які 
запобігають вагітності і які діють упродовж 
одного тижня.

Ви маєте міняти пластир щотижня упро-
довж трьох, потім тиждень пропустити.

Вагінальне кільце.
Вагінальне кільце теж має ефективність 

понад 99%, якщо його правильно викорис-
товувати, а «типове використання» ефек-
тивне на 91%. 

Його поміщають всередину піхви, гор-
мони потрапляють у кров та забезпечують 
контрацепцію упродовж місяця.

З таким кільцем ви можете займатися 
сексом, на нього не впливає блювота або 
діарея. Але, пам’ятайте, щомісяця його тре-
ба змінювати.

Контрацептивний імплант.
Такий метод контрацепції ефективний 

на 99% і працює упродовж трьох років.
Це невеликий пластиковий стрижень, 

який поміщають під шкіру руки, де він ви-
пускає гормони.

При цьому на його ефективність мо-
жуть вплинути певні антибіотики та ліки.

Внутрішньоутробна система.
Це метод контрацепції, який має ефек-

тивність понад 99%. При цьому він працює 
від трьох до п’яти років залежно від типу.

Пристрій випускає гормон прогестоген.
Його описують, як один з найефектив-

ніших форм контрацепції, який існує у Ве-
ликій Британії. При цьому застерігають, 
що після його встановлення існує невели-
кий ризик інфікування.

Внутрішньоматкова контрацепція.
Має високу ефективність і може зали-

шатися упродовж п’яти – десяти років за-
лежно від того, як ви цей метод використо-
вуєте.

Це схоже на внутрішньоутробний ме-
тод, але в ньому є пристрій, що вставляють 
у матку і він випускає мідь, аби запобігти 
вагітності.

Діафрагма.
Якщо застосовувати ідеально зі спермі-

цидами, то діафрагма ефективна на 92 – 
96%. «Типова експлуатація» має ефектив-
ність приблизно 71 – 88%. Тому цей метод 
не настільки ефективний, як інші види 
контрацепції. 

Діафрагму виготовляють з силікону та 
вводять у піхву перед статевим актом. Піс-
ля статевого акту вона має ще лишатися 
упродовж щонайменше шести годин.

Робіть свій вибір правильно, чітко 
дотримуйтесь інструкцій і нехай все у 
вашому житті буде бажаним!

Ж.Д. Кравченко,
лікартерапевт ХНАДУ,

заст. гол. лікаря
з ОМР КНП «МСЛ» ХМР



14 АВТОДОРОЖНИК 24 жовтня 2019 р.

Вітаємо ювілярів
ВІТАННЯ

Володимира Максимовича Колодяж-
ного – професора кафедри інформатики і 
прикладної математики.

Ірину Василівну Дощечкіну – профе-
сора кафедри технології металів та матеріа-
лознавства ім. О.М. Петриченка.

Анатолія Вікторовича Ужву – доцен-
та кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула.

Андрія Олександровича Молодана – 
доцента кафедри технології машинобуду-
вання і ремонту машин.

Ольгу Іллівну Безбабічеву – доцента 
кафедри мостів, конструкцій та будівельної 
механіки.

Ларису Миколаївну Ачкасову – до-
цента кафедри управління та адміністру-
вання. 

Олександра Васильовича Рябушен-
ка – доцента кафедри організації та безпе-
ки дорожнього руху.

Сергія Валентиновича Очеретенка – 
доцента кафедри транспортних систем і 
логістики.

Олену Олександрівну Чевичелову – 
старшого викладача кафедри іноземних 
мов.

Юлію Ігорівну Авдєєнко – викладача 
кафедри мовної підготовки.

Вікторію Яківну Новаковську – асис-
тента кафедри будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг ім. О.К. Біруля.

Людмилу Володимирівну Бутко – за-
відувачку відділу наукової бібліотеки.

Наталію Станіславівну Сечину – за-
відувачку відділу наукової бібліотеки.

Тетяну Михайлівну Сиволап – голов-
ного бібліотекаря наукової бібліотеки.

Ірину Вікторівну Клітну – провідного 
фахівця навчального відділу.  

Тетяну Балтобаївну Калініченко – 
провідного фахівця відділу міжнародних 
зв’язків. 

Ірину Анатоліївну Крятенко – фа-
хівця-маркетолога відділу міжнародних 
зв’язків.

Раїсу Давидівну Фоміченко – старшо-
го лаборанта з вищої освіти кафедри тех-
нології дорожньо-будівельних матеріалів і 
хімії ім. М.І. Волкова.

Кирила Андрійовича Лупояда – діло-
вода ректорату. 

Аліну Анатоліївну Степанюк – опе-
ратора копіювальних і розмножувальних 
машин друкарні. 

Раїсу Михайлівну Дмитренко – аген-
та з постачання відділу матеріально-техніч-
ного постачання.  

Людмилу Олексіївну Стодінікіну – 
паспортистку студмістечка.  

Олену Олексіївну Склярову – сторо-
жа відділу охорони.

(які народилися у вересні – жовтні)

Олену Вікторівну Шило – сторожа 
відділу охорони.

Віктора Івановича Світличного – 
сторожа відділу охорони.

Любов Миколаївну Висторопську – 
чергову гуртожитку №5.

Марину Олександрівну Гришагіну – 
прибиральницю господарчого відділу.

Єлизавету Михайлівну Соляник – 
прибиральницю господарчого відділу.

Любов Петрівну Піпенко – приби-
ральницю гуртожитку №2.

Аллу Іванівну Скребцову – приби-
ральницю гуртожитку №2.

Юрія Валентиновича Чуба – електри-
ка 2 розряду гуртожитку №6.

Бажаємо Вам, шановні ювіляри, 
міцного здоров’я і родинного щастя, ве-
ликих успіхів і гідних здобутків у про-
фесійній діяльності на користь нашого 
рідного університету!

Колектив ХНАДУ 

 * * *
Октябрь в саду. 
 Какое многоцветье!
Как пышны астры! 
 Храбро так цветут,
Как будто впереди  еще столетье
До той поры, 
 как вьюги заметут...

 Людмила Сигалова
 

Осень в лесу
Осень покрыла 
 весь лес позолотой –
Бабьего лета прекрасны щедроты.
Листья шуршат 
 у меня под ногами –
Будто бы сотни цветных оригами.

Альберт Шаповалов

 * * *
Всё самое прекрасное внезапно...
В вечернем парке светят фонари
И нежно-дождевой витает запах.
Иду искать я чудо: раз, два, три..

Но, видит Бог, ведь чудеса повсюду – 
Что ни возьми, куда ни посмотри,
И именно поэтому я буду
Шептать самозабвенно: раз, два, три...

 * * *
А листья золотыми рыбками
Плывут неспешно по реке...
А над рекою клён с улыбкою
Склонился в пёстром парике.

Зима, весна и лето кружатся
И ускользают в облака.
А осень хлюпает по лужицам
В своих промокших башмаках…
То улыбнётся, то нахмурится,
А то расплачется навзрыд –
И тонут сумрачные улицы
От этих стонов и обид.

Пускай плохое перемелется
И станет белою мукой.
А осень – экая безделица!
Её люблю я и такой.

Светлана Щиголева

Октябрь
Вновь травка вдруг зазеленела
И изумрудом заблестела,
Умыта влагой дождевой,
Как будто Божьею рукой.

А рядом, в солнечных лучах,
Берёзки белые стоят.
Сияет золотом листва
И с нею храмов купола…

Так лета бабьего свиданье,
Объятьем нежным одарив,
Как сокровенное мечтанье,
Дарит страстей и чувств прилив.

 Валентин Никитин

Состояние души
То снег в душе идет, то вьюга,
Услышать бы, понять друг друга,
Сменить риторику войны 
На счастье мирной тишины.

Но как услышать, если уши
Заткнули наглухо беруши,
Как разобраться, если веру
Попрали ратники химеры.

Нам суета сулит тревоги,
Отмерив путь длиною в жизнь,
Бог выбирает нам дороги.
О, Боже, Ты не ошибись!

Дай нам понять и разобраться,
Кто прав из нас, кто виноват,
Ведь может каждый ошибаться.
Верни добро всем во стократ. 

Марина Власенко

* * *
Ах, глупый, глупый человек!
Не проживает умно век.
Он жизнь познаёт на ощупь,
А нужно ощущать твёрдую поступь.

Ах, Господи, взгляни на своих чад,
Нам без Тебя дорога только в ад.
Ты научи рассматривать пути,
Чтобы с открытыми глазами 
 нам идти.

Дай, Господи, скорее нам 
 прозрение,
И к созиданию вложи охоту 
 и умение,
Чтобы творились только 
 добрые дела,
Чтоб на большой Земле 
 избавиться от зла!

Нина Корх

Мировозрение
По дороге своего же вымысла
Я ходить, признаюсь, не привык.
Мне остались покой и истина,
А я мечтаю все съехать от них.

Что мне шепчет 
 тот северный ветер?
Он не может понять все сполна.
Притворись на секунду
 таинственным,
И забудь все, что было тогда.

Потихоньку шагая вперед, 
Я назад не шагну никогда.
Может вольная птица меня унесет, 
И продолжу я плыть по волнам.

Денис Качан

* * *
Жизнь и Смерть.
Начало и Конец.
Что же всё-таки вначале?
Мы из Смерти все восстали,
Жизнью стали, наконец,
И терновый свой венец 
Пронесёт, кто сколько сможет,
И в Судьбу тернинки сложит...
Получилась жизнь, иль нет,
Кто в конце нам даст ответ?

Татьяна Педан

 * * *
Пусть снегом 
 запорошены виски,
Давно по отчеству 
 Вас называют,
Не поддавайтесь 
 серой мгле тоски,
Ведь Ваше сердце 
 старости не знает.

Спешите на свидание, пока
Есть тот, к кому душой 
 вы прикипели,
Пока зовут куда-то облака,
Пока звенят над миром 
 птичьи трели.

Как в тридцать лет, 
 спешите в шестьдесят
И даже в восемьдесят пять – 
 кому какое дело!
И пусть снежинки на виски летят,
Одно лишь важно: 
 чтобы сердце пело!

Иван Лучко

ПОЕТИЧНI ОБРIЇ
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ОФІЦІЙНО

 НАСТАВ ЧАС ЗМІН

ЗВІТУЄ 
СТУДЕНТСЬКА 
ПРОФСПІЛКА

Кожен день для сучасного студента – це нова 
історія, яка залишає вагомий слід у житті і на-
довго закарбовується в пам’яті. А щоб студент-
ські роки стали приємними та більш яскравими 
спогадами у майбутньому студентська рада уні-
верситету докладає для цього максимум зусиль.

Наприкінці вересня у житті студентства уні-
верситету відбулася визначна подія – вибори го-
лови та членів студентської ради. На цей захід 
прийшли небайдужі студенти всіх факультетів.

Збори розпочалися з представлення новіт-
ньої програми студентської ради, яку висунула 
кандидат на посаду голови студради Юлія Крав-
ченко, що включає:

*Апргрейт – найкрутіші лекційні заняття 
кращих спікерів на абсолютно різні теми.

*Скидочні картки ХАДиків – у нас є свої 
партнери, з якими ми довго співпрацюємо та які 
не проти скидок для студентів нашого закладу.

*Інформативність – розвиток наших каналів 
у соцмережах (Instagram,Telegram).

*Івент – найсильніша складова студради, це 
безліч емоцій, які ми хочемо подарувати вам під 
час наших надсучасних заходів.

*Добро – розвиток волонтерства під гаслом: 
«Краще маленьке діло, ніж велике співчуття».

*Хелп студенту – будь-яка допомога нашим 
студентам.

За підсумками таємного голосування голо-
вою студентської ради нашого вишу було обрано 
студентку 4-го курсу ФУБ Юлію Кравченко, яка є  
справжнім генератором думок нашої оновленої 
команди студентського самоврядування. Крім 
того, Юлія відповідальна за соцмережу Instagram. 

Заступником голови студради стала Марина 
Обозна (ст. 3-го курсу ФУБ), яка упродовж року 
вже працювала у складі студради університету і є 
депутатом Молодіжної ради Харківської мерії.

До складу новообраної студради ХНАДУ 
увійшли: 

Голова студради АФ – третьокурсник Вла-
дислав Колмагоров, який  веде активне студент-
ське життя і також упродовж року працював у 
складі студради університету.

Голова студради ДБФ – третьокурсник Мак-
сим Гахов, який упродовж року працював у скла-
ді студради університету та сім років займається 
спортивними і бальними танцями.

Голова студради МФ – другокурсник Микита 
Луценко. Микита півроку працював у складі студ-
ради університету. А ще він дуже активний і пра-
цездатний – справжній лідер свого факультету.

Голова студради ФУБ – третьокурсниця Яна Лі-
венцова, яка до виборів півроку працювала у складі 
студради ФУБ і дуже полюбляє пізнавати щось нове.

Голова студради ФТС – третьокурсник Ар-
тем Самойлов, який (як і його колеги) упродовж 
року працював у складі студради університету, а 
також обожнює спорт і вивчення іноземних мов.

Секретарем студради ХНАДУ обрано Тетяну 
Тугай (ст. 2-го курсу ФТС), за плечима якої рік ро-
боти на користь студради університету і яка є хо-
реографом танцювального колективу «Альянс».

За напрям «Іноземні комунікації» відповідає 
Станіслав Степаненко (ст. 4-го курсу АФ), який 
має чималий досвід роботи у складі студради 
університету і готовий до будь-яких складнощів.

Науковим сектором опікується Анастасія 
Рижкова (ст. 3-го курсу ФТС), яка також упро-
довж року працювала в складі студради універ-
ситету, залюбки займається відеозйомкою та 
обожнює виступати на сцені.

Культмасовий сектор очолила Олександра 
Безрідна (ст. 2-го курсу АФ), учасниця «Міс 
ХНАДУ 2018», чемпіонка України та учасниця 
чотирьох чемпіонатів Європи з боулінгу.

За напрям «Волонтерство» відповідає тре-
тьокурсник ФТС Максим Півторацький – акти-
віст студентського життя університету та фіна-
ліст конкурсу «Голос ХНАДУ 2018».

Редколегію доручили очолити мені, адже я 
упродовж року працював у складі студради уні-
верситету, брав участь у конкурсі «Містер 
 ХНАДУ 2017», шість років займаюсь оратор-
ським мистецтвом і п’ять років футболом.

За роботу інформаційного сектора відпові-
дає третьокурсник АФ Степан Каліниченко, який 
упродовж року працював у складі студради уні-
верситету та є учасником конкурсу «Містер 
ХНАДУ 2018».

Працевлаштуванням віднині опікується сту-
дент 2 курсу МФ Максим Лавров. Він також упро-
довж року працював у складі студради університету, 
займається волонтерством і науковою діяльністю.

За зв’язок з гуртожитками відповідає Ілона 
Онишко (ст. 2-го курсу ДБФ), яка вісім років за-
ймається вокалом та обожнює математику.

У зоні відповідальності студента 2-го курсу 
МФ Єгора Прокопенка спортивно-масова робо-
та. Єгор професійно займався викладанням тан-
ців і є бездоганним програмістом. 

Шановні студенти ХНАДУ, ми чекаємо 
саме на вашу підтримку усіх наших починань 
та ініціатив.

У наш стрімкий час дуже важливо, коли 
студентське життя не закінчується за стінами 
навчального закладу, адже кожен день – це ще 
одна можливість, яку кожен із нас просто по-
винен використати на всі сто відсотків. 

Денис Качан, студкор студради

Студентське життя – це не тільки скла-
дання іспитів і заліків. Це ще й прекрасний 
шанс побачити світ, приєднавшись до однієї з 
численних програм обміну, це нові знайом-
ства і міцна дружба на довгідовгі роки. 

А ще студентське життя – це коли ходиш у 
кіно винятково у «студентський день» тому, що 
маєш два квитки за ціною одного. Одним сло-
вом, студентське життя – це те, про що згадуєш і 
смієшся до сліз. Саме профспілка університету 
робить життя студента цікавішим та економні-
шим. А ще кожні п’ять років студпрофспілка зві-
тує про виконану роботу.

От і наприкінці вересня відбулася чергова 
звітна конференція профспілки студентів, де 
було вкотре переобрано голову ППОС С.М. Ур-
дзіка, а також представлені та обрані нові проф-
орги факультетів. 

Інструктор з культурно-масової роботи 
О.М. Лісконог доповіла про заходи і свята, які 

проводились за звітний період та які плануються 
в найближчий час.

Голова ревізійної комісії відзвітувала про 
надходження і витрати коштів профспілки за 
останні п’ять років та куди і як їх було витрачено. 

Голова ППОС С.М. Урдзік детально розповів 
про фінансову складову профспілкового комітету, 
акцентувавши увагу на пільговому проїзді студен-
тів в КП «Метрополітен» м. Харкова та проїзді в 
міському і міжміському транспорті студентів-сиріт.

Після офіційної частини студентів повідоми-
ли, що в цьому році пільговий проїзд буде не тіль-
ки в метрополітені, але і в трамваях і тролейбусах 
через програму E-ticket. Сергій Миколайович роз-
повів також про численні заходи та соціальні про-
грами, заплановані на поточний навчальний рік, 
зокрема: День донора, День відмінника, конкурс 
«Кращий гуртожиток ХНАДУ» та інші. 

Під час конференції було також обговорено 
низку важливих питань: про соціальні виплати 

студентам-сиротам та студентам, які потребу-
ють термінової фінансової допомоги, адже своє-
часна допомога студентам з оформлення соці-
альних виплат – це одне із головних завдань 
профспілки. Дуже тішить той факт, що наша 
профспілка традиційно і вчасно допомагає сту-
дентам пільгових категорій, які отримують ви-
плати у повному обсязі згідно з чинним законо-
давством. Сергій Миколайович вкотре на- 
голосив, що профспілка завжди готова допомог-
ти кожному студенту.

Наприкінці конференції студенти ставили до-
повідачеві запитання щодо пільгового проїзду, со-
ціальної стипендії, організації дозвілля та оздо-
ровлення.

Звітна конференція студентської проф-
спілки пройшла успішно, адже юнаки і дівчата 
цікавляться соціальними питаннями діяль-
ності  нашого університету.

Анна Шангіна, гр. Дг2118
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ОСІНЬ СПОРТИВНА

САМБО УНIВЕРСIАДА

ЄДИНОБОРСТВА

СПАРТАКIАДА СТУДМIСТЕЧКА

У вересні в м. Карлови Вари (Чехія) 
відбувся Кубок Європи з самбо, де взяли  
участь понад 150 самбістів із 14 країн 
(Україна, Німеччина, Франція, Італія, 
Бельгія, Данія, Білорусь, Росія і т.д.).

У складі збірної України виступала і сту-
дентка третього курсу факультету тран-
спортних систем нашого університету, май-
стер спорту України міжнародного класу 
Катерина Москальова (в.к. 68 кг).

Нам дуже приємно, що Катерина у цій 
складній боротьбі стовідсотково проявила 
титанічну мужність, гідну тактичну підго-
товку і готовність до перемоги, виборовши 
почесне друге місце.

Принагідно зазначимо, що Катерина у 
запеклій боротьбі із титулованими і сильни-
ми самбістками з Європи вдало провела чо-
тири зустрічі та у фіналі боролася із супер-
ницею з Росії. Наша спортсменка провела 
цю зустріч на рівних, але судді (за поперед-
женням з одинаковими очками) віддали пе-
ревагу росіянці.

До речі, на II європейських Іграх з сами-
бо, що нещодавно пройшли у столиці Біло-
русі м. Мінську, провівши п’ять дуже важ-
ких зустрічей з найсильнішими суперницями 
Європи, Катерина Москальова здобула пере-
могу у росіянки, але програла самбістці з 
Хорватії, також посівши друге місце.

Палко вітаємо нашу спортсменку з 
гідним виступом на цьому європейському 
щорічному Кубку з самбо і бажаємо їй у 
подальшому нагород лише найвищого ґа-
тунку.

Р.А. Алієв,
ст. викл. каф. ФВіС

На Всесвітній літній Універсіаді, що відбулася 
нещодавно в Неаполі (Італія), бронзовим призером 
став студент механічного факультету Денис Воро-
новський. У турнірі з тхеквондо він посів третє міс-
це у ваговій категорії до 80 кг. 

Колектив кафедри пишається Денисом і ба-
жає йому великих успіхів у навчанні та подаль-
шій спортивній кар’єрі!

Нещодавно у місті Загреб (Хорватія) 
пройшов чемпіонат Європи серед студентів 
з єдиноборств,  де студентка механічного 
факультету Олександра Даньшина виборола 
перемогу у суперниць з Австрії, Кіпру та Іс-
панії і стала чемпіонкою Європи.

Вітаємо Олександру з чудовим висту-
пом і бажаємо їй успіхів у навчанні, міц-
ного здоров’я та нових перемог!

Нещодавно на спортивних майданчи-
ках ФУБ (519 м/р) відбулася Спартакіада 
студмістечка, присвячена Дню фізичної 
культури і спорту. Цьогоріч змагання 
проходили з чотирьох видів спорту: на-
стільного тенісу, мініфутболу, стритболу 
та волейболу.

За підсумками цих змагань місця серед 
команд-учасниць розподілились так. 

У змаганнях з настільного тенісу перше 
місце здобула команда гуртожитку №5, дру-
ге – гуртожитку №6, третє – гуртожитку №2 
і четверте місце – гуртожитку №1.

У міні-футболі перше місце вибороли 
гравці гуртожитку №2, друге – гуртожит-

ку №6, третє – гуртожитку №5 і четверте 
місце – гуртожитку №1.

У змаганнях зі стритболу першість посів 
гуртожиток №1, друге місце виборов гурто-
житок №2, третє – гуртожиток №5 і четверте 
місце дісталося гуртожитку №6.

Серед команд з волейболу перше місце 
виборов гуртожиток №2, друге – гуртожи-
ток №6 і третє місце – гуртожиток №1.

Вітаємо командипереможниці та ба-
жаємо всім учасникам великих успіхів у 
навчанні, а також гідних здобутків у під-
коренні спортивних височин!

А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС


