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НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ХАРКІВЩИНИ
Наприкінці січня на базі нашого
університету відбулася виїзна розширена нарада за участю голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю.О. Світличної з питань розвитку дорожньої інфраструктури Харківської
області та використання новітніх технологій у відновленні мережі доріг загального користування.
У заході взяли участь ректор ХНАДУ
А.М. Туренко, керівник апарату обласної
державної адміністрації В.В. Белявцева,
заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації В.Р. Данієлян, начальник Служби автомобільних доріг у
Харківській області Є.М. Зражевець і його
заступник М.І. Богатир, директор ДП «Дороги Харківщини» І.В. Турченко і його
перший заступник С.В. Литвинець, голови
об’єднаних територіальних громад, голови
міських і районних державних адміністрацій, сільських і селищних рад, а також члени ректорату, науковці, викладачі та студенти нашого університету.
Відкриваючи цю важливу цільову нараду, Анатолій Миколайович коротко доповів
присутнім про сучасний стан розвитку нашого навчального закладу, новітні розробки
науковців і їхню співпрацю з дорожниками
Харківщини та України у царині сучасних
технологій дорожніх матеріалів і люб’язно
надав слово голові Харківської обласної
державної адміністрації Ю.О. Світличній,
за участю якої і відбувся цей визначний

захід. Під успішним керівництвом Юлії
Олександрівни учасники наради обговорили плани ремонту та будівництва доріг
в області на 2019 рік. У своєму зверненні
до представників дорожніх служб області,
керівників громад і науковців Юлія Світлична зауважила, що дорожня інфраструктура і дорожнє господарство як України,
так і нашої області сьогодні потребує удо-

сконалення. Недостатнє фінансування дорожньої галузі у попередні роки призвело
до згубного стану дорожніх артерій країни.
Але нині ситуація почала налагоджуватися завдяки у т.ч. і децентралізації, адже
з’явилася можливість приділити увагу тим
проблемам, які накопичувалися упродовж
тривалого часу. Сьогодні на Харківщині
суттєво збільшено обсяги ремонту доріг,
що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.
Юлія Олександрівна зазначила, що активну роботу з відновлення та капітального
ремонту дорожнього полотна у Харківській
області було розпочато у 2016 р. За цей
час вже багато зроблено, проте ще більше
роботи попереду. Одним із важливих напрямків, що потребує капітального ремонту, є дорога Харків – Лозова – Павлоград,
де цьогоріч будуть продовжені ремонтні
роботи, розпочаті у 2017 році. Приємно,
що об’їзна дорога Лозової стане першою в
Україні новобудовою, яку профінансують з
нещодавно створеного Дорожнього фонду.
Ю.О. Світлична наголосила, що роботи на
цій та інших дорогах області будуть розпочаті щойно дозволять погодні умови.
Про стан ремонтно-будівельних робіт дорожньої галузі Харківщини розповів начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Є.М. Зражевець.
Євген Маркович, зокрема, відзначив, що
на початку 2018 року в Україні була проведена реорганізація дорожньої галузі та
Закінчення на с. 2
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Закінчення. Початок на с. 1
 ринципово змінився підхід до її фінансуп
вання на основі децентралізації владних
повноважень, що дало змогу затверджений
державним бюджетом минулорічний план
роботи виконати повністю.
Щодо дороги Харків – Лозова – Павлоград, Є.М. Зражевець зазначив, що для здешевлення робіт спільно з науковцями нашого університету розроблено проект, який
передбачає три типи конструктивів: найменш зруйновані ділянки фрезеруватимуть
та вкладатимуть на них новий асфальтобетон; на більш зруйнованих ділянках частково відновлять основу; а на вщент зруйнованих ділянках основу замінять повністю.
Окрім ремонту наявних доріг, у Лозівському районі заплановано й нове дорожнє будівництво – об’їзної дороги навколо
Лозової, що дозволить розвантажити місто
від потоку автомобілів, які зараз проїжджають центром міста, завдаючи незручностей
його мешканцям.
Виступаючи перед учасниками наради,
Євген Маркович особливо відзначив позитивні результати співпраці дорожників
Харківщини з фахівцями нашого університету, що дало можливість розрахувати
модель пружності, врахувати методику посилення основи дорожнього одягу, передбачити заходи щодо стабілізації ґрунтів і,
що найважливіше, суттєво здешевити вартість робіт.
Підсумки роботи Дорожнього фонду Харківської області та перспективні
ремонти і будівництво місцевої мережі
Харківщини підбив директор ДП «Дороги
Харківщини» І.В. Турченко. Ігор Вікторович назвав відновлені ділянки автодоріг загального користування області і перелічив
вулиці та дороги комунальної власності,

що були відремонтовані упродовж минулого року, та запевнив присутніх, що дорожні
роботи 2019 року будуть розпочаті в квітні.
Про застосування новітніх технологій у
будівництві і ремонті доріг учасникам наради детально розповів завідувач кафедри
будівництва та експлуатації автомобільних
доріг ім. О.К. Біруля професор В.К. Жданюк. Валерій Кузьмович зазначив, що
упродовж трьох років в області успішно застосовується посилення основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу. А
проектне рішення щодо застосування георешітки в основі покриття, запропоноване
науковцями кафедри, дало можливість істотно зменшити не лише обсяг земляних
робіт, але і вартість будівництва.
Під час наради виступили також голови
об’єднаних територіальних громад, міських, селищних та сільських рад, де ремонту і реконструкції доріг упродовж останніх
2 – 3 років надана належна увага. Зокрема,

про стан доріг і ремонтних робіт розповіли
голова Куп’янської районної державної адміністрації М.М. Ситник, голова Зміївської
районної державної адміністрації В.А. Кошеленко, Таранівський сільський голова Ю.В. Юрченко, голова Мерефянської
об’єднаної територіальної громади В.І. Сітов, Лозівський міський голова С.В. Зеленський та інші, які чемно подякували губернатору області Ю.О. Світличній за вагому
підтримку їхніх запитів.
Закриваючи захід з питань розвитку
дорожньої інфраструктури області, Юлія
Олександрівна запевнила присутніх, що
упродовж 2019 року на Харківщині буде
не лише продовжено відновлення доріг,
які знаходяться у вкрай занедбаному
стані, але і будівництво нових сучасних
автомагістралей з використанням новітніх технологій, у т.ч. і розробок науковців нашого університету.
Ольга Васильківська

14 лютого 2019 р.

АВТОДОРОЖНИК

3

ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ

МИ Є, БУЛИ І БУДЕМ –
Й ВІТЧИЗНА НАША З НАМИ

Насправді є речі, які ми
повинні обрати тільки самі.
Ніхто не допоможе нам обрати наш шлях, наших друзів
і наше майбутнє. І цей вибір
проходить через нашу совість.
Правда ж?
Проте є речі, вибрати які
ми не в змозі. Те, що дано від
початку, як умова задачі, котру
треба розв’язати, причому яким
би варіантом рішення ти не скористався – умова й правила незмінні.
Нам дано душу: можеш працювати над нею, вдосконалювати, як хочеш, як знаєш або ж занедбати чи зганьбити назавжди,
та іншої – не отримаєш. Тільки
ця твоя.
Нам дано сім’ю: батьків,
братів і сестер, і чи зможе хтось
любити нас сильніше, щиріше,
аніж вони?
А ще нам дано Батьківщину… Нехай кожен і розуміє це
поняття по-своєму – хтось, вважаючи батьківщиною містечко,
де усе життя прожив, а хтось –
країну, в якій народився. Для
всіх нас Вітчизна – отча земля – мусить бути важливішою
за всі інші краї, прекраснішою
за всі інші землі тільки тому, що
вона – своя.

З того слова – Батьківщина –
народжується ніжність і відповідальність, вдячність і трохи
болю. Щемливого болю про те,
скільки крові пролито за нашу
країну, скільки страждань прожито, скільки негод пронеслося
над її ланами й озерами.
Та хіба й нині тихо? Хіба
злагода панує скрізь? І, зрештою, хіба не у ці холодні морозні дні на часі згадувати про
тих, хто останнім пройшов
кривавим шляхом – дорогою до
свободи, найдавнішої, найпрекраснішої української мрії?
Січень 2014-го: Майдан і розстріли. І перші смерті, які так
швидко обернулись на сотню.
Січень 2015-го: перша
зима в окопах. І червоні бризки упали на сніг, мов грона
калини. Червона Волноваха. І
втрати, втрати, втрати… Сотнями сотень відходять вони
у вічність… І тоді ж, після
дев’яти місяців опору, розсипався пилом останній термінал Донецького аеропорту.
Наприкінці січня, після того
як підірвали останні опори,
українські війська залишили
аеропорт. «Люди витримали,
не витримав бетон», – напише
потім хтось із журналістів. Та-

ким цей символ і увійшов у
нашу новітню історію.
Людей, які боронили його,
назвав кіборгами ворог, котрого не так уже й легко чимось
вразити. Проте вони були людьми – із плоті і крові – і не металеві кістки тримали їхнє тіло у
бою, а зброя в руках. Коли вони
вдихали дим від пожеж і отруйні гази – не фільтр, вбудований
у напівметалеве тіло, а звичайні
собі легені працювали у їхніх
грудях. Дехто з них досі є: замість понівечених кінцівок у
них протези, замість спогадів –
нічні страхіття, замість минулого – смерті, але вони посміхаються, згадуючи про ті
січневі бої. Адже це як у пісні:
«Поверни своє перше кохання
/ Най душа, як тоді защемить
/ Посміхнись ти для неї востаннє
/ Краще так, так хоч менше болить». Саме про таких людей
варто розповідати дітям. І саме
про таких треба думати, коли
повторюєш у мить захвату, подиву чи патріотичного запалу:
«Слава Україні». Адже вони –
втілення подвигу, який ще довго пам’ятатимуть усі, кому не
байдуже майбутнє нашої землі.
Взяти аеропорт терористи
намагались усю осінь і грудень
2014-го та особливо жорстокі бої
там почалися після настання нового 2015 року. А 13 січня, після
декількох місяців обстрілів, була
зруйнована вежа, де весь цей
час майорів український прапор.
22 січня, після 242 днів оборони, «кіборги» з боями вийшли
з Донецького аеропорту. Новий
і старий термінал Донецького
аеропорту та башта укріплення
повністю знищені. Після обвалу
бетонних перекриттів трьох по-

верхів терміналу утримувати вже
було нічого.
Ось уже й січень 2019-го
року добіг кінця, а от війні кінця
й краю не видно. І в тому морі
білого снігу, у купах спаленого брухту, що донедавна був
військовою технікою, з-поміж
болю, який не минає, і суму,
який не без меж, таким собі символом незламності стоїть ота аеропортова вежа. Розбита ущент.
Серед руїн. Ніби пам’ятник перемозі, яка ще не настала.
У такі часи різні люди чинили по-різному: хтось знав і
рятував лише себе: «У кожного
своя правда, і сила, і воля…».
Хтось боронив інших, зі зброєю
в руках ідучи на ворога, проголошуючи відверто й грізно: «Я
єсть народ, якого правди сила
ніким звойована ще не була!»
Чи можемо ми засуджувати
перших? Чи повинні шанувати
других?
Питання, як на мене, риторичні, бо знову ж таки: кожен
сам обирає, робить висновки й
оцінює…
Але головне дещо інше. Головне – те, що в серці. І коли
там любов і вдячність, пошана
і бажання зробити свою землю
кращою, і згода покласти життя на її захист. Це – найвагоміший крок до майбутнього,
якого ми прагнемо і якого варті. Адже із вірою в майбутнє, із
полум’ям у душі, із любов’ю
до рідних і з Вітчизною в серці
ми йдемо до спільної мети. А
ще – усвідомлюємо, опановуємо і отримуємо себе.
Н.О. Опришко,
доц. каф. філології
та лінгводидактики
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ВІРНІ ТРАДИЦІЯМ

НАШ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ГАЛУЗІ
На початку нового 2019 року, що
впевнено крокує нашою планетою, ми
зазвичай підбиваємо підсумки насиченого важливими для університету подіями
минулого календарного року в цілому та
водночас першої половини навчального
року – осіннього семестру.
Для викладацького складу – це звичний
буденний ритм життєдіяльності.
Для студентства ж – завершення чергового семестру, а для першокурсників – це
перший підсумковий контроль знань, що
абсолютно інший порівняно зі шкільним
підбиттям підсумків, адже від вдалого
старту у виші багато що залежить. Але є
категорія студентства, зокрема випускники
магістратури, які підбивають підсумки навчання в університеті і які вже з початком
року повинні змінити ритм свого життя
та поринути у повсякденну роботу з чітко
фіксованим робочим днем. Проте для більшості випускників її ще потрібно знайти і
початок нового календарного року, коли вся
країна майже до середини січня відзначала
новорічно-різдв’яні свята, – не кращий час.
Нинішніх магістрів очікував достроковий (на місяць раніше) випуск фахівців для
галузей народного господарства, на відміну від попереднього випуску, коли захист
проходив у січні. Це був вимушений для
нас крок, запропонований МОН України.
Вірогідно, цю рекомендацію профільного
Міністерства і можна зрозуміти, виходячи,
напевно, з двох важливих подій року – президентських і парламентських виборів.
Проте чи сприяв достроковий захист якості
виконаних робіт? Звичайно, це якось позначилось, але викладацький склад в цих екстремальних умовах мобілізував як себе, так
і пошукачів, хоча без втрат і не обійшлося
(майже 10 студентів не змогли вчасно підготувати матеріал).
Двадцять другого грудня завершився
захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за фахом «Будівництво та цивільна інженерія» студентами
Центру освітніх послуг (ЦОП), що для
83 магістрантів (за планом) денної форми
навчання розпочався 17 грудня. Наш фах
є найбільш представницьким серед випускників Центру (39 осіб) і за усталеною
традицією студенти, які навчалися без відриву від виробництва, захищали свої роботи на базі Служби автомобільних доріг,
що люб’язно приймає нас вже не перший
рік. Керівник підприємства Є.М. Зражевець є головуючим на захистах дипломних
робіт. Потрібно віддати належне Євгену
Марковичу, який, незважаючи на надзвичайну зайнятість, завжди знаходить час на
співпрацю з університетом. Так, нещодавно він палко вітав учасників традиційного
Ярмарку вакансій, що пройшов на дуже високому рівні. Взагалі на нашому факультеті
поширена практика захисту випускних робіт на виробництві. Зокрема, це притаманно екологам, які захищають свої роботи в
УкрНДІЕП. Основа таких захистів, зокрема

організаційна складова, закладена начальником навчальної частини М.Д. Касліним,
а гідно продовжила ці традиції керівник
Центру освітніх послуг О.М. Лушнікова.
Принагідно зазначу, що захист на підприємстві всіляко сприяє набору і формуванню
контингенту студентів, що нині є надважливим для колективу університету. Є позитив
і в тому, що захист відвідали представники
різних відділів Служби автомобільних доріг та облавтодору, адже він проходить у
відкритому режимі. Особливо важливим
для ЦОП є набір студентів, оскільки контингент заочників суттєво скоротився. До
речі, начальник Служби автомобільних
доріг – палкий прихильник підготовки фахівців Служби саме в нашому університеті,
адже і він, і його заступники – випускники
ХНАДУ.
Приємно, що у 2018 р. Є.М. Зражевець
спільно із завідувачем випускової кафедри
будівництва та експлуатації автомобільних
доріг ім. О.К. Біруля проф. В.К. Жданюком
забезпечили вступ до магістратури провідних фахівців Служби та облавтодору, а
також підвідомчих автодору керівників районних дорожніх підрозділів підприємств
області. Погодьтеся, що саме завдяки тісній
співпраці з виробничниками ми і повинні
формувати свій контингент. Випускники, які обіймають керівні посади в галузі,
вдячні нам за чуйність та об’єктивність і
активно сприяють працевлаштуванню юнаків і дівчат денної форми навчання на підвідомчих їм підприємствах. Але не тільки
виробничниками Харківщини формується
контингент студентів Центру. Прикладом
є наші контакти з дорожниками з інших
регіонів, зокрема з Луганської області.
Директор Луганського облавтодору і наш
магістрант О.Б. Коротун (за часи мого деканства голова студради гуртожитку) тісно
співпрацює з нами. От і нинішнього року
це підприємство поповнили декілька випускників магістратури, які навчалися за

цільовим направленням, яким дуже нелегко було приїздити на контрольні перевірки
ходу виконання робіт з «конфліктних» точок. Але вони знаходили на це час, чому я
особисто був свідком під час спілкування
одного з магістрантів із зав. каф. ТДБМіХ
проф. В.О. Золотарьовим. Під час їхнього
перебування в ХНАДУ предметом «перевірок» були не лише професійні питання,
але і життєві. Мене до глибини душі вразили слова керівника одного з підрозділів Луганського облавтодору магістранта
М. Комісаренка, який вимушений був із
сім’єю покинути Луганськ і переїхати подалі від вибухів, втративши щойно збудований дім, але він попри все залишився в
регіоні. Війна і тут дістала нас…
Не можу не сказати про найпотужніше
нині в Україні ТОВ «Автомагістраль Південь» (м. Одеса), що має представництва в
дев’яти областях. Із 3,5 тис. км відремонтованих доріг державного значення – 500 км
відновлено саме цією компанією. У 2018 р.
компанія виробила 1,3 млн т асфальтобетонних сумішей, у т.ч. й на відкритому
в м. Дергачі Харківської області найпотужнішому АБЗ України. Упродовж 2018 р.
ТОВ «Автомагістраль Південь» на своїх
потужностях підготувало 150 практикантів, частина яких залишилася працювати в колективі. Заст. гол. інженера і наш
минулорічний випускник магістратури
В.А. Вакарчук, який відповідає за кадрову
політику підприємства, не лише делегував до нас на навчання своїх фахівців, але
й активно сприяє працевлаштуванню дорожників, забезпечуючи їх гідною роботою
та сприяючи кар’єрному зростанню. Нині
колишній голова студради гуртожитку Сергій Устименко та ще багато випускників
працюють на різних дільницях ТОВ «Автомагістраль Південь». Крім того, деякі теперішні п’ятикурсники, які навчаються за
Закінчення на с. 5
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ВІРНІ ТРАДИЦІЯМ

НАШ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ГАЛУЗІ
Закінчення. Початок на с. 4
індивідуальними планами, вже працюють
на підприємстві (гол. студради ДБФ 2015 –
2018 н.р. Олександр Рязанцев). До речі, він
з 2014 р. шкільного випуску – першого воєнного року і останнього нашого масового
набору з окупованого нині регіону. Приємно що ті, хто пройшов школу студради,
закономірно обіймають високі посади на
підприємствах галузі.
Сподіваюся, що цьогорічні випускники
Центру, особливо дорожники Полтавщини,
також продовжать добру традицію своїх
попередників усіляко сприяти набору контингенту студентів ХНАДУ та допомагати
їхньому працевлаштуванню. Саме цьогоріч завершили навчання представники династії дорожників з Полтавщини – родина
Халамейдиків, які є відданими нашому
університету друзями. Усі представники
цієї династії з повагою ставляться до нашого ЗВО, адже добре знають наші звичаї. Голова сімейства Халамейдиків у 80-ті
роки працював начальником Полтавського
ДЕУ. Тож спочатку відправив на навчання
на механічний факультет свого старшого сина Сергія, а молодшого Максима на
факультет управління та бізнесу. Хлопці
після закінчення навчання повернулися на
Полтавщину і стали дорожниками, заснувавши підприємство з будівництва доріг
та зрозумівши, що ця робота їм до душі.
Згодом Сергій Віталійович вже свого сина
Олександра направив на навчання спочатку
до коледжу, після закінчення якого він став
студентом ДБФ, адже члени родини Халамейдиків працюють на перспективу розвитку дорожньої галузі. Випускник ДБФ і
племінник Сергія Віталійовича також тут
працює. Нинішній випускник магістратури
Максим Віталійович, зрозумівши потребу
в розширенні кругозору своїх знань, також
навчався в ЦОП за фахом «Будівництво
та цивільна інженерія». Захист дипломної
роботи для Максима Віталійовича був не
складним, адже вона була частиною його
повсякденної праці. Впевнений, що отриманий диплом послугує йому в подальшій
роботі, як і випускнику денної форми навчання Олександру, який 2019 рік зустрів
на інженерній посаді цього приватного підприємства, досвід роботи на котрому у нього вже є, адже, починаючи з третього курсу,
він практикувався на різних його об’єктах.
У Олександра вже є і певний організаторський досвід, адже він під час навчання був
старостою групи, а також головою студради гуртожитку №5 у 2016 – 2017 рр.
Відданими своїй alma mater є і члени
родини випускника ДБФ В.Г. Тютюнника,
саме завдяки якому в ХНАДУ є і ця династія. Не було жодного свята в університеті, щоб В’ячеслав Григорович не відвідав
його. Він завжди бажаний гість для керівництва нашого ЗВО. Його діти та онуки також наші випускники (донька навчалася на
ДБФ, онук та невістка – на ФТС).

До речі, тема династії: батьки, діти,
онуки… випускників ДБФ заслуговує на
увагу читачів нашої газети, серед яких, безумовно, прізвища тих, хто присвятив своє
життя галузі. Чільне місце у цій когорті
посідає перший заступник голови Служби
автомобільних доріг Харківської області
С.М. Пляка, син якого Олександр у 2018 р.
закінчив магістратуру і нині працює в
Службі.
Звичайно, що кожен рік випуску виробничників дозволяє виділити найбільш
фахово підготовлених, насамперед тих, хто
задіяний в дорожній галузі (вони працювали як на інженерних посадах і кваліфікованими механізаторами, так і були задіяні в
проектно-вишукувальних роботах випускових кафедр). Вони гідно представляли
всі кафедри факультету: БЕАД (18 робіт),
ПДГЗ (7 робіт), ТДБМіХ (12 робіт) та МК
та БМ (2 роботи). Найбільше виробничників, які працюють за фахом, представила
кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Воно і не дивно, адже
керівник кафедри проф. В.К. Жданюк серед усіх завідувачів нашого факультету
найтісніше співпрацює з дорожніми підприємствами України. Валерій Кузьмович
завзято виявляє рівень освіти тих, з ким

спілкується, та залучає їх до навчання для
здобуття фахового рівня освіти або його
підвищення. Та й тематика дипломних робіт, що виконуються пошукачами, задіяними в роботі галузі, завжди чітко спрямована
на потреби підприємства. Такі роботи були
найцікавішими для членів комісії та виділені ними під час підведення підсумків.
Наші цьогорічні випускники представляли
не лише Харківський регіон, але й Південь,
Захід та Схід України. А одна надзвичайно
яскрава робота О. Дубравкіної, виконана
під керівництвом проф. А.Г. Батракової,
навіть представляла Ізраїль і була присвячена проблемам безпеки руху при проектуванні міських вулиць одного з міст цієї
держави. По кафедрі БЕАД надзвичайно
цікавим був захист одного з керівників
«УкрДІПРОДору» О. Ланге-Чалого, а також О. Пастернака (робота присвячена проблемам застосування дорожніх емульсій,
кер. проф. В.К. Жданюк). По кафедрі
ТДБМіХ гідними були роботи О. Токара
(кер. проф. В.О. Золотарьов) та М. Комісаренка (кер. доц. В.В. Маляр). Всі ці роботи,
крім змісту, були яскравими ще й з точки
зору рівня обізнаності пошукача, логічності та повноти відповідей, а також відзначалися розсудливою поведінкою під час
захисту.
Сподіваюся, що усі виробничники,
хто цьогоріч отримав диплом випускника ХНАДУ, уміло використають його в
своїй професійній діяльності, а університет назавжди залишиться в їхніх серцях
і душах.
В.О. Псюрник,
проф. каф. ТДБМіХ
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НОВАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
Освіта змінює життя і лежить в основі місії ЮНЕСКО зі зміцнення миру, подолання бідності і забезпечення сталого
розвитку. ЮНЕСКО декларує, що освіта
є правом кожної людини упродовж усього її життя і що доступ до неї має відповідати якості.
ЮНЕСКО є єдиною установою Організації Об’єднаних націй, яка уповноважена
охоплювати повне коло аспектів освіти. Саме
ЮНЕСКО було доручено очолити Порядок
денний в царині глобальної освіти до 2030 р.
ЮНЕСКО покликана відігравати унікальну
роль у зміцненні основ миру та рівноправного і сталого розвитку. Розвиток співробітництва в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації має стратегічно важливе
значення за часів, коли суспільства у всьому
світі стикаються зі зростаючим тиском змін,
а міжнародне співтовариство – з новими
проблемами. У документі 37 С / 4 (2014 –
2021 рр.), затвердженому Генеральною конференцією ЮНЕСКО, міститься загальне
стратегічне бачення Організації на наступні
вісім років і на століття вперед. Стратегічні
напрями розвитку, викладені в документі
37 С / 4, знайшли своє втілення у програмному і бюджетному документі 39 С / 5 (2018 –
2019 рр.), що охоплює чотирирічний період. Однією зі стратегічних цілей розвитку
(ЦУР) є ціль 4, мета якої – «Забезпечення
всеосяжної і справедливої якісної освіти і
заохочення можливості навчання упродовж
усього життя для всіх».
Цілі у галузі сталого розвитку визнають освіту основним фактором розвитку,
про що свідчить винесення завдань у галузі освіти в окрему мету 4 (link is external).
Крім того, освіта є частиною цілей у галузі
охорони здоров’я, економічного зростання
та зайнятості населення, сталого споживання та виробництва, а також зміни клімату.
Важливим внеском ЮНЕСКО у формування порядку денного в галузі освіти на період після 2015 р. є Інчхонська декларація
«Освіта – 2030», сформульована під час
Всесвітнього форуму з питань освіти, що
відбувся у травні 2015 р. в Кореї. У рамках
загальної координації ЦУР Декларація поклала на ЮНЕСКО керівну і координуючу
роль в справі досягнення цілей, пов’язаних
з освітою.
«Ми знаємо, що освіта здатна ліквідувати бідність, змінити життя і сприяти досягненню кожної мети в галузі сталого розвитку, – заявила ген. директор ЮНЕСКО
пані І.Г. Бокова у вітальному зверненні до
учасників Форуму. Саме ці питання будуть
обговорюватися на педагогічному Конгресі,
що відбудеться 4 – 8 лютого 2019 р. в Гавані.
Стратегічні документи щодо нових підходів і
пріоритетів в освіті майбутнього планується
підписати саме там.
ЗАВДАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Мета 4 у галузі сталого розвитку включає в себе 10 завдань, що охоплюють безліч різних аспектів освіти. Сім завдань
відображають очікувані результати, а інші
три – засоби їх досягнення.
Освітні елементи присутні і в деяких
завданнях, що входять в інші 17 цілей у галузі сталого розвитку (link is external).

Серед семи завдань очікуваних результатів такі:

1. Загальна початкова і середня освіта.
До 2030 р. забезпечити, щоб всі діти
завершували отримання безкоштовної, рівноправної і якісної початкової та середньої
освіти, що дозволяє домогтися затребуваних і ефективних результатів навчання.

2. Розвиток дітей молодшого віку
і загальне дошкільне навчання.
До 2030 р. забезпечити, щоб всі діти
мали доступ до якісних систем розвитку,
догляду та дошкільного навчання дітей молодшого віку, аби вони були готові до отримання початкової освіти.

3. Рівний доступ до технічної /
професійної та вищої освіти.
До 2030 р. забезпечити для всіх жінок
і чоловіків рівний доступ до недорогої та
якісної професійно-технічної і вищої освіти, у т.ч. й університетської освіти.

4. Затребувані навички для отримання
гідної роботи.
До 2030 р. істотно збільшити кількість
молодих і дорослих людей, які володіють
затребуваними навичками (у т.ч. й професійно-технічними) для працевлаштування,
отримання гідної роботи і занять підприємницькою діяльністю.

5. Гендерна рівність та інклюзивність.
До 2030 р. ліквідувати гендерну нерівність у галузі освіти і забезпечити рівний
доступ до освіти і професійно-технічної
підготовки всіх рівнів для вразливих груп
населення, у т.ч. інвалідів, представників
корінних народів і дітей, які перебувають в
уразливому становищі.

6. Загальна грамотність молоді.
До 2030 р. забезпечити, щоб всі молоді
люди і значна частина дорослого населення
(як чоловіків, так і жінок) вміли читати, писати і рахувати.

7. Освіта в дусі глобальної громадянськості в інтересах сталого розвитку.
До 2030 р. забезпечити, щоб всі учні
здобували знання і навички, необхідні для
сприяння сталому розвитку, в т.ч. за допомогою навчання з питань сталого розвитку
і сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру
та ненасильства, громадянства світу і усвідомлення цінності культурного розмаїття, а
також внеску культури в сталий розвиток.
Серед засобів досягнення очікуваних
результатів такі:
ЕФЕКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
НАВЧАННЯ
Створювати та вдосконалювати навчальні заклади, що враховують інтереси
дітей, особливі потреби інвалідів та гендерні аспекти, а також забезпечити надійне,
вільне від насильства і соціальних бар’єрів
та ефективне середовище навчання для всіх.
СТИПЕНДІЇ
До 2020 р. значно збільшити в усьому
світі кількість стипендій, що надаються країнам, які розвиваються, особливо найменш
розвиненим малим острівним державам
та африканським країнам, що розвиваються, для здобуття вищої освіти (включаючи
професійно-технічну) і навчання з питань
інформаційно-комунікаційних технологій,
а також запровадити технічні, інженерні і
наукові програми в розвинених країнах та
інших країнах, що розвиваються.
ВЧИТЕЛІ ТА ПЕДАГОГИ
До 2030 р. значно збільшити кількість
кваліфікованих вчителів, у т.ч. за допомогою міжнародного співробітництва в підготовці вчителів у країнах, що розвиваються,
особливо в найменш розвинених країнах
і малих острівних державах, що розвиваються. Двадцять восьмого лютого 2019 р.
у штаб-квартирі ЮНЕСКО відбудеться
дискусія під назвою «Об’єднання на основі
ЦУР: основна роль освіти».
Реформування освітнього простору в
Україні розпочалося з введення в дію Закону України «Про освіту» з 2017 року. На
цей час процесами реформування повністю
охоплено освітній простір – від навчальної
школи до вищої освіти. У 2018 р. започатковано «Нову українську школу», розроблено
та затверджено Стандарти спеціальностей у
вищій освіті. Процеси сучасних змін впливають на форми, методи і засоби навчання.
Освіта повинна відповідати сучасним викликам, тому зараз йде мова про міждисциплінарні підходи до підготовки фахівців з
урахуванням когнітивної складової.
У ХНАДУ є всі складові для забезпечення вимог стратегії сталого розвитку
держави з точки зору надання якісної сучасної освіти. Набуті знання допоможуть
нашим випускникам стати професіоналами автомобільно-дорожньої галузі та
забезпечать їм можливість реалізувати
навички, необхідні для сприяння сталому розвитку, в т.ч. і здоровому способу
життя, прав людини, гендерної рівності,
пропаганди культури миру і ненасильства, громадянства світу і усвідомлення
цінності культурного розмаїття, інтегрувавшись у світовий професійний простір.
Н.В. Внукова,
зав. каф. екології, проф.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Традиційно на початку
кожного навчального року
проводяться опитування студентів першого курсу з метою
виявлення мотивів їхнього
вступу саме до ХНАДУ. Цей
рік не став виключенням.
На запитання «Що вплинуло на їхній вибір нашого навчального закладу?» – значна
кількість респондентів (40%)
вказали на пораду вчителів і
друзів. Більше третини першокурсників обрали ХНАДУ під
впливом членів сім’ї, а чверть
опитаних обумовили свій вибір підвищеним інтересом до
технічних наук та розумінням
значення науки і техніки в житті суспільства. Також студенти
вказали і на відверті мотиви
вступу до ХНАДУ: це невисокі результати ЗНО та більші
можливості вступу на бюджет;
реальна оцінка своїх здібностей у навчанні; розташування
навчального закладу поблизу
місця проживання. Якщо у минулі роки пріоритетом вибору
навчального закладу був його
рейтинг, то у цьому році про
нього навіть не згадували. І це
дуже прикро.
Входження України у Європейське співтовариство неможливе без структурної реформи
національної системи вищої
освіти, спрямованої на підвищення її якості, самостійності та
конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою. Досягнення системою вищої освіти України цілей Болонського процесу,
що передбачає у тому числі
«вільну траєкторію студента»,
тобто можливість, поряд з освоєнням обов’язкових дисциплін,
також тих, котрі обирає сам
студент. Чи готові студенти зро-

бити такий вибір? На запитання анкети «Формуванню яких
якостей сприяє викладання дисциплін фундаментального, спеціального та гуманітарного циклу?» відповіді розподілилися
таким чином: 80% респондентів
вважають, що спеціальні дисципліни формують професійні
якості; фундаментальні – загальну ерудицію (48% респондентів), а гуманітарні дисципліни переважно сприяють формуванню особистості та загальної
ерудиції – так вважають 87%
опитаних студентів. На їхню
думку, усі дисципліни, що викладаються в ХНАДУ, потрібні,
але варто переглянути їх обсяги.
Щодо обсягу курсів соціально-гуманітарного циклу студенти висловили такі побажання.
Респондентам було надано пе-

релік дисциплін гуманітарного
циклу, що викладаються у ЗВО,
та запропоновано визначитися з
обсягами: залишити у наявному
обсязі, зменшити, збільшити чи
відмінити взагалі. Проаналізувавши відповіді на це запитання, можна зробити висновки, що
є дисципліни, які подобаються
студентам і обсяг їх викладання треба збільшити чи залишити таким як є. Це політологія,
правознавство, психологія, іноземна мова. Є і такі дисципліни,
обсяг яких треба зменшити чи
відмінити взагалі. Це фізичне
виховання, українська мова, історія України, економічна теорія та культурологія. Такі відповіді респонденти обґрунтували
таким чином: українську мову
та історію України вивчали у
школі і не треба це знову повторювати у такому обсязі; культурологію та економічну теорію
не цікаво викладають, а вимоги
до студентів викладачів фізичного виховання такі, ніби вони
навчаються в академії фізичної
культури. Отже, на думку студентів, майже всі дисципліни
гуманітарного циклу потрібні
для становлення особистості
та підвищення рівня загальної
ерудиції, особливо у технічному
ЗВО.
У березні 2019 року повин
ні відбутися Президентські вибори. Які ж настрої щодо цієї
події панують у студентському
середовищі? На запитання «Що
означають для вас вибори Пре-

зидента?» 26% респондентів
вважають їх як вияв боротьби за
владу між політиками, яким зовсім не цікаві інтереси народу;
для 30% це подія, від якої залежить доля держави і пов’язані з
цим надії на краще; 31% опитаних не мають жодних ілюзій,
що в результаті проведення
виборів відбудуться зміни на
краще. З цих відповідей можна
зробити висновки, що студенти досить песимістичні у своїх
прогнозах на майбутнє. Майже
третина респондентів мають
намір брати участь у виборах
Президента, адже розуміють
важливість цієї події; 46% пі
дуть на виборчі дільниці тільки
у разі, якщо побачать гідного
кандидата, а 26% – взагалі відмовляються брати участь у виборах, бо вважають це марною
тратою часу.
Які ж проблеми, що наразі
наявні в Україні, хвилюють
молодь найбільше? Перш за
все – рівень життя людей (так
відповіли 87% опитаних);
безробіття – 57%; відносини
з Росією – 43% респондентів. Також хвилює студентів
рівень злочинності (37%) та
екологічна ситуація в Україні
(11%). Для 7% опитаних важливим є відродження української нації, культури та безпеки України.
Отже, молодь хоче мати
гідне життя у своїй державі!
С.Я. Ходирєв,
перший проректор ХНАДУ
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З ЮВІЛЕЄМ!
Дванадцятого січня відсвяткував свій
70-річний ювілей завідувач кафедри автомобільної електроніки нашого університету,
доктор технічних наук, професор, напрочуд
щира і відверта людина з привітною посмішкою – Олексій Васильович Бажинов.
Згадується 60-річний ювілей Олексія Васильовича: святкове частування і
щиросердні привітання високоповажних гостей, дружини, дітей і співробітників. Особливо
запам’яталося привітання нашого ректора Анатолія Миколайовича, який пригадав молоді роки,
гостинність родини Бажинових
та матусі Ганни Василівни, яка
завжди пригощала їх найсмачнішим борщем з пампушками.
Так швидко летять роки,
але й з плином часу так багато
досягнень! У О.В. Бажинова чудова родина: дружина – Наталія Олександрівна,
діти – син Євген та донька Тетяна: канд. техн.
наук, асист. каф. тракторів і автомобілів Навчально-наукового інституту механотроніки і систем
менеджменту (ННІ МСМ) ХНТУ сільського господарства ім. Петра Василенка, онуки – Данило,
Денис та Олексій, якого донька назвала на честь
Олексія Васильовича.
Батько Василь Пилипович прищепив нашому
ювілярові працелюбність і любов до техніки та
автомобілів. Олексій Васильович почав працювати в 14 років, постійно навчаючись: у школі
й автодорожньому технікумі, потім в ХАДІ, в
аспірантурі та докторантурі. Після закінчення
нашого вишу він рік працював лаборантом на
кафедрі М.Я. Говорущенка, який завжди був не
лише науковим керівником його кандидатської та
докторської дисертацій, а й старшим товаришем.
Упродовж 15 років (від дня заснування)
О.В. Бажинов очолює одну з сучасних кафедр не
тільки нашого рідного Харкова, але й усієї України – кафедру автомобільної електроніки, що

ВІТАННЯ
Олексія Васильовича Бажинова – заві
дувача кафедри автомобільної електроніки.
Юрія Олексійовича Костенка – помічника декана факультету управління та бізнесу.
Миколу Миколайовича Альоксу –
професора кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула.
Юрія Миколайовича Бороденка – доцента кафедри автомобільної електроніки.
Володимира Володимировича Маляра – доцента кафедри технології дорожньобудівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова.
Олега Івановича Іваненка – доцента кафедри будівельних і дорожніх машин
ім. А.М. Холодова.
Надію Володимирівну Павленко – доцента кафедри проектування доріг, геодезії і
землеустрою.
Олену Анатоліївну Єрмакову – доцента
кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.
Наталію Іванівну Грицину – доцента кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.
Олену Ігорівну Позднякову – доцента
кафедри екології.
Марину Вікторівну Барун – доцента кафедри екології.
Лілію Михайлівну Єгорову – доцента
кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова.
Марину Іванівну Ігнатенко – доцента
кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова.
Дар’ю Олександрівну Приходько – доцента кафедри економіки і підприємництва.
Олександра Олександровича Северина –
доцента кафедри транспортних технологій.

ЛЮДЯНІСТЬ. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
НОВАТОРСТВО
здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бакалаврські та
магістерські роботи виконуються пошукачами кафедри на високому рівні, а наші
науковці вирішують актуальні проблеми
сучасності як в автомобілебудуванні, так
і в новітніх технологіях, електроніці та
енергетиці.
Нині на кафедрі працюють 5 докторів
наук (професори О.В. Бажинов, О.Б. Богаєвський, А.В. Гнатов, В.Я. Двадненко,
О.П. Смирнов) та 8 кандидатів наук, доцентів.
Кафедра автомобільної електроніки має багато наукових напрямів. Олексій Васильович є
засновником наукової школи зі створення і розробки гібридних автомобілів та електромобілів.
Він також керує розробкою, дослідженням, експлуатацією екологічно чистих та енергозберігаючих автотранспортних засобів (електромобілів
і гібридних автомобілів), читає такі дисципліни,
як «Введення до спеціальності», «Електронні та
електричні системи екологічно чистих автотранспортних засобів» та інші.
За його ініціативою захищено багато кандидатських і докторських дисертацій. Доктори
технічних наук С.А. Сєріков, О.П. Смирнов і
В.Я. Двадненко заклали основи вітчизняного
електромобілебудування. На базі кафедри розроблено гібридний автомобіль та створено електроквадроцикл.
У нашому університеті немає людини, яка
б не поважала Олексія Васильовича за його беззаперечний професіоналізм і відданість справі.
Зараз важко знайти людину з такою широкою і

відкритою душею, добру і чуйну, з батьківським
ставленням як до співробітників, так і до студентів. До кожного, хто працює і навчається на
кафедрі, Олексій Васильович відноситься як до
рідної дитини, допомагає, підтримує, навчає.
Олексій Васильович і мій безпосередній нау
ковий керівник, завдячуючи якому я захистила
кандидатську дисертацію, за що безмежно йому
вдячна.
Покоління колег Олексія Васильовича вже
підійшло до 70-річного рубежу. У 2018 р. відсвяткували свої ювілеї професори ХНАДУ
Ф.І. Абрамчук та Ю.В. Батигін, цьогоріч відзначають свої 70-річні ювілеї М.М. Альокса, В.П. Волков, Г.І. Тохтар та інші. Це науковці і професіонали, на яких тримається наш рідний університет,
люди, які все своє життя присвятили науці і відкриттю наукових шкіл, напрямів підготовки фахівців галузі і підтримці молоді у захисті дисертацій – всьому тому, без чого не було б, мабуть, ні
освіти, ні виробництва, ні процвітання держави.
Дуже віриться в те, що усі прийдешні покоління нашої alma mater не лише будуть гідно навчатися і працювати, але й примножать здобутки
своїх наставників, переймаючи їхній досвід та
вшановуючи людські якості.
Щиросердно вітаємо Вас, шановний
Олексіє Васильовичу, з 70-річним ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров’я і родинного
щастя, оптимізму і благополуччя, а також відданості справі, якій Ви присвятили усе своє
життя! Ми Вас безмежно поважаємо й цінуємо
і будемо мати за честь працювати під Вашим
мудрим керівництвом ще довгі-довгі роки!

За дорученням колективу кафедри,
доц. І.О. Сєрікова

Вітаємо
ювілярів
(які народилися у січні – лютому)
Ігоря Миколайовича Лисякова – старшого викладача кафедри мостів, конструкцій
та будівельної механіки.
Аліну Володимирівну Гріччіну – старшого викладача кафедри іноземних мов.
Дмитра Володимировича Засядька –
асистента кафедри організації та безпеки дорожнього руху.
Галину Олексіївну Звягінцеву – заступника начальника НДЧ.
Юрія Серафимовича Богданова – заві
дувача лабораторії кафедри двигунів внутрішнього згоряння.
Юлію Валеріївну Новікову – бібліотекаря наукової бібліотеки.
Інну Анатоліївну Комарову – старшого лаборанта з вищої освіти кафедри
комп’ютерних технологій і мехатроніки.
Марину Петрівну Кірєєву – старшого
лаборанта з вищої освіти кафедри економіки
і підприємництва.
Тетяну Володимирівну Зайцеву – старшого лаборанта з вищої освіти кафедри вищої
математики.
Наталію Вікторівну Перегон – провідного інженера-програміста обчислювального
центру.
Едуарда Вікторовича Тесленка – фахівця видавничої справи видавництва.
Ольгу Миколаївну Штефан – диспетчера
деканату дорожньо-будівельного факультету.

Світлану Костянтинівну Клименко –
старшого касира бухгалтерської служби.
Галину Миколаївну Ісаєнко – кастелянку гуртожитку №1.
Володимира Миколайовича Малика –
електрика 3 розряду відділу головного енергетика.
Миколу Григоровича Саєнка – електрозварювальника 6 розряду ремонтної майстерні.
Олександра Миколайовича Вишневецького – слюсаря-сантехніка 2 розряду.
Василя Володимировича Солопуна –
сторожа відділу охорони.
Ольгу Миколаївну Логвінову – чергову
гуртожитку №3.
Олену Віталіївну Шелудько – чергову
гуртожитку №5.
Ніну Миколаївну Ляшенко – прибиральницю господарчого відділу.
Олену Григорівну Бухолдіну – прибиральницю господарчого відділу.
Наталю Вікторівну Мальцеву – прибиральницю гуртожитку №5.
Валентину Василівну Торбенко – мийницю посуду їдальні.
Бажаємо Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я і вселенської любові, безмежних
радощів від перемог і родинного щастя!
Миру Вам і злагоди, оптимізму і добра!
Колектив ХНАДУ

14 лютого 2019 р.
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АКТУАЛЬНО

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Серед безлічі завдань, які
щоденно вирішують викладачі нашого університету, є
підготовка і проведення занять, науково-дослідна робота і міжнародна діяльність,
організація виховних заходів
тощо. Та напередодні нової
вступної кампанії особливо
важливим є залучення абітурієнтів до вступу до ХНАДУ.
Серед різноманіття проф
орієнтаційних заходів, що проходять за участю викладачів
нашого університету, такі: проведення Днів відкритих дверей
і знайомство з факультетами,
автопробіги і міські Дні пам’яті
жертв ДТП, інтерв’ю на телебаченні та реклама в міських і приміських транспортних засобах
загального користування тощо.
Але немає нічого ціннішого та
результативнішого, ніж відкрите пряме спілкування з молоддю, коли бачиш як, затамувавши
подих, юнаки і дівчата ловлять
кожне слово доповідача.
Саме в цій царині яскраво
проявляються особливі комунікативні якості, вміння сподобатися, здобути прихильність і

закохати в себе та у нашу професію з перших слів, з першої
зустрічі. Якраз такими якостями
і володіє завідувачка кафедри
технології металів та матеріалознавства проф. Д.Б. Глушкова, яка захоплює кожного своєю
особливою манерою спілкування, вмінням не лише бути близькою і зрозумілою, але й прикути до себе увагу та бажанням
уважно слідкувати за кожним її
жестом.
Саме за ініціативи Діани
Борисівни колектив кафедри
виділив 10 основних причин
мотивації абітурієнтів до вступу до ХНАДУ, серед яких такі:
1. Безкоштовне навчання.
2. Наявність стипендії.
3. Забезпечення гуртожитком приїжджих студентів.

4. Отримання офіцерського
звання.
5. Отримання другої вищої
освіти.
6. Навчання у двох ЗВО
одночасно з правом отримання
двох дипломів: Лодзинської політехніки та ХНАДУ.
7. Тісна співпраця з промисловими та науково-дослідними
підприємствами.
8. Наявність трeнінгового
центру технічного навчання
HAAS – ХНАДУ.
9. Відкритість викладачів
нашого вишу до партнерського
спілкування зі студентами.
10. Затребуваність наших
випускників на ринку праці, які
користуються попитом та увагою роботодавців і провідних
підприємств галузі.

Саме про це і говорила Діана Борисівна нашим майбутнім
абітурієнтам – учням Сумського
вищого професійного училища
будівництва та автотранспорту №11 та Сумського вищого
професійного училища будівництва та дизайну. Декілька годин
плідного спілкування не залишилися даремними. Запитаннявідповіді, жвавий дискурс, наведення прикладів з особистого
досвіду та досвіду колег – все
це справило неабияке враження
на майбутню професійно-технічну еліту ХНАДУ, яка проя
вила глибокий інтерес до наданої інформації.
Кожна подібна зустріч залишає по собі відчуття радості за
проведену роботу, адже головна мета викладача і полягає в
умінні достукатися до сердець
та свідомості юнаків і дівчат, з
якими він спілкується, незалежно від того студенти це чи
наші майбутні абітурієнти.
Саме таку надважливу
профорієнтаційну роботу і провела Д.Б. Глушкова за підтримки колективу кафедри.
Спецкор МФ

ОФІЦІЙНО

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ

Наприкінці січня під головуванням
заступника голови МР проф. М.Д. Касліна відбулося планове засідання методичної ради університету, де було розглянуто такі питання.
1. Аналіз пропозицій щодо організації
навчання у 2018/2019 навч. році студентівіноземців.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови методичної комісії ФПІГ
доц. В.М. Кудрявцева, методична рада університету відзначає, що зараз в ХНАДУ
навчається 464 іноземних громадян, на
АФ – 117 чол., ДБФ – 70 чол., ФТС –
66 чол., МФ – 30 чол., ФУБ – 61 чол., ПВ –
110 чол.
Система планування і організації навчального процесу з підготовки іноземних
студентів ґрунтується на Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
№1556-VII, Наказі МОНУ «Щодо надання освітніх послуг іноземцям» №343
від 21.04.2010 р., Наказі МОНУ «Про
внесення змін до Наказу №1541 Міністерства освіти і науки України від
01.11.2013 р., ,,Деякі питання набору для
навчання іноземців та осіб без громадянства”» №8/28138 від 11.12.2015 р., Наказі
ХНАДУ «Про введення змін до організації
навчального процесу при вивченні україн-

ської (російської) мови іноземними студентами» №6 від 25.01.2016 р.
Аналіз сучасного стану підготовки
іноземних студентів ХНАДУ дозволив виявити деякі проблеми, що потребують негайного вирішення.
В обговоренні першого питання взяли
участь доц. Н.В. Нікуліна і проф. М.Д. Каслін.
2. Оновлення методичної роботи згідно з вимогами МОНУ.
З цього питання доповів доц. Д.П. Лабенко, який відзначив, що Міністерство
освіти і науки України ставить перед закладами вищої освіти багато завдань, у т.ч.
і щодо акредитації освітньо-професійних
програм, впровадження академічної доброчесності та ін., які університет повинен виконати.
В обговоренні цього питання взяли участь доц. Ю.В. Рукавишніков та
проф. М.Д. Каслін і В.Г. Шинкаренко.
3. Підсумки роботи методичної ради за
осінній семестр 2018/2019 навч. року.
Заслухавши та обговоривши доповідь
начальника навчального відділу М.Д. Касліна, методична рада відзначає таке:
– робота проводилась за затвердженими семестровими планами як на факультетах, так і в університеті загалом;

– на п’яти проведених засіданнях було
розглянуто 12 основних питань та понад
13 додаткових у категорії «Різне»;
– з різних причин не було прийнято
рішення щодо методичного забезпечення
навчального процесу з вибіркового блоку
дисциплін та оптимізації кількості лабораторій і їх оснащення.
У різному було надано інформацію:
1. Про отримання дозволів на публікацію навчальних посібників:
– «Автоматизація камеральної обробки геодезичних робіт у програмах CREDO
DAT і CREDO ТОПОПЛАН» авторів
І.В. Мусієнко, Г.Р. Фоменко, О.С. Синовець, Г.С. Саркісяна;
– «Нормативно-правове забезпечення
професійної діяльності» авторів Л.М. Ка�
заченко, А.Г. Батракової, В.М. Ряпухіна,
Н.О. Арсеньєвої;
– підручника «Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки» автора А.О. Коваля.
2. Про отримання дозволу на використання у навчальному процесі електронного посібника «Основи стандартизації та
оцінки відповідності» авторів О.С. Букрєєвої, І.В. Рибалко (доц. В.О. Федорова).
О.М. Харківська,
секретар методради
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ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ДО СТОЛІТТЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
Український народ як велика початково етнічна за своїм походженням
спільнота, що усвідомила свою самоідентичність, остаточно витворився впродовж так званого «великого історичного
ХІХ ст.».
Це «тривке» століття виявилось у світовій історії суттєво довшим за хронологічне, бо почавшись ще наприкінці ХVIII ст.
завершилося вже аж на початку ХХ ст. Для
України остаточним завершенням націє
творення зразка ХІХ ст. стали події на
ціонально-демократичної революції 1917 –
1921 рр., коли постали і загинули декілька
варіантів української державності, які зрештою не спромоглися самоствердитись
й убезпечити себе від внутрішнього самопротиборства та отаманщини, а відтак і оборонитися від зовнішньої загрози.
«През незгоду всі пропали – Самі себе звоювали», – ці рядки зі знаменитої «Думи»
Івана Мазепи чи не найкраще підбивають
підсумки українських спроб державо
творення того буремного революційного
п’ятиріччя. Українці так і не змогли тоді
остаточно визначитись із керунком та чином розвитку своєї держави, і їхнє затяте
протистояння між собою призвело до перемоги зовнішніх ворогів.
На цьому тлі ледь не одиноким прикладом спроби подолання протиріч і правдивого єднання є урочисте проголошення злуки
двох тодішніх державних утворень українського народу – «Західньої Української
Народної Республіки з Наддніпрянською
Українською Народньою Республікою в одноцільну Суверенну Народню Республіку».
«ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА», – підсумовував Універсал Директорії Української Народної Республіки. Цей Універсал
Соборності було піднесено виголошено
22 січня 1919 р. під час святкового мітингу
на Софійській площі у Києві. Наступного
дня розпочався Конгрес трудового народу України, скликаний задля легітимізації
влади в Україні та визначення форми державного правління. Під час свого першого
засідання цей тимчасовий вищий законодавчий орган Української Народної Республіки піднесено вітав ухвалу Універсалу
Соборності. Депутати, на знак цілковитої
згоди, стоячи аплодували прийняттю цього
беззаперечно визначного документа.
На жаль, попри всю символічну значущість проголошення єднання УНР
та ЗУНР, реалії тогочасного світу і, перш
за все, українського суспільства і породженого ним політикуму виявились категорично несприятливими для реального втілення
Акту Злуки в життя. Невблаганні обставини вперто тиснули на неспроможних досягти згоди політичних діячів, переважна
частина суспільства залишалась дезорієнтованою через стрімкість подій і дезорганізованою внаслідок різноскерованості
соціальних прагнень, відсутності досвіду
громадянської взаємодії, низької поінформованості про реальний стан справ. Неминучим наслідком політичної безпорідності
стала стрімка поразка з’єдиненої Україн-

ської Народної Республіки, соборність якої
так і залишилася на папері незреалізованого документа.
Як засвідчили подальші події, київське єднання 22 січня 1919 р. двох частин
України – Заходу і Сходу – було підважене
багатьма чинниками, найвагомішим з яких
у довготерміновій перспективі видається
недосформованість під той час української
політичної нації. Національні, соціальні,
регіональні, релігійні та інші фактори розмежовували суспільство попри всі гучні
заяви про злуку і соборність. Неподоланні
межі відмінностей важили значно більше
за декларативні документи і пишні промови. За умов, коли ідея етнічної української держави сприймалася байдуже (якщо
не вороже) тими частинами суспільства,
які мали інші національні ідентичності,
або для яких соціальні цінності різного
штибу важили значно більше за будь-які
ідеї та заклики національного виміру.
Під цим кутом зору зводити причини
поразки українського державотворення
до необоримої зовнішньої загрози означає перекладати головну відповідальність
і робити вагомий, але все ж другорядний,
порівняно із внутрішньою роз’єднаністю,
чинник головним і визначальним. Насправді ж вирішальною стала неспроможність
тогочасних українських політиків усвідомити, сформулювати, запропонувати і донести до всіх прошарків і груп суспільства
таку засадничу програму, яка була би спроможна подолати відмінності. Лише принципово революційний варіант громадянського єднання зі взаємними поступками
назустріч одне одному міг тоді порятувати
українську державність.
Вочевидь, на той час це було практично
нездійсненним, позаяк усі тогочасні українські політики були родом з ХІХ ст. і всотали його світоглядні парадигми як єдино
можливі. Поодинокі спроби вийти за межі
ідеї етнічної української державності, змодернізувати її відповідно до вимог часу
виявились кволими і розрізненими. І, що
головне, вони були не проактивними, а реактивними, оскільки були запізнілою відповіддю на програмові позиції інших, ворожих до українського державотворення
політичних сил. У вирішенні мало не всіх
суспільних запитів, за винятком українського національного, тогочасні українські
політики надто часто на крок чи навіть
більше відставали від своїх більш модерних, гнучких і, що правду ховати, нерідко
цинічних і безпринципних конкурентів.
Тодішня поразка Соборності була передусім світоглядно-політичною, засвідчивши,
що неможливо з’єднати різні частини державної території, не об’єднавши перед тим
суспільство. Пошматування українських
етнічних земель сусідніми державами стало лише найбільш наочним, бо позначеним
на політичних картах наслідком відсутності реальної громадянської злуки.
Події 1919 р. мали б стати важливим
уроком того, що неможливо міряти єдність механічним згромадженням регіонів.
Під таким суто формальним оглядом най-

більш успішною стала «Соборність» радянського зразка, бо ж «збирання земель»
у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки Східної Галичини, Бессарабії, Буковини, Закарпаття і, зрештою,
Кримського півострова відбулося саме
у межах СРСР і завдяки рішенням його
вищого політичного керівництва. Якою
виявилась справжня вартість цього імперського об’єднання галичани відчули вже
від вересня 1939 р., а мешканці Буковини
та Бессарабії від літа 1940 р. Наскільки ж
з’єдиненими стали регіони УРСР по завершенню Другої світової війни і після долучення Кримського півострова, добре показала історія останніх трьох десятиліть
і особливо найближчого п’ятиліття. «Соборність» радянського і особливо інерційна за своєю природою пострадянського
зразка пережила глибоку кризу і, зрештою,
її агонія призвела до тимчасової втрати
державою Україна частини своєї території.
Звичайно, вирішальну роль у цьому відіграла зовнішня агресія, але, беззаперечно,
що вона стала можливою через відсутність
внутрішньої єдності українського суспільства.
Останні п’ять років стали часом продовження активного формування нової Соборності України, паростки якої формувалися
ще у 1960-ті рр., пробивали крізь бетон
офіційної ідеології ще за пізньорадянської
доби, міцніли впродовж 1990-х і 2000-х рр.
Увага до попередніх знакових спроб формування спільної громадянської ідентичності, збудованої на підмурівку єдиних
для всіх засадничих онтологічних цінностей, набуває при цьому вагомого значення.
Однак небезпечним є при цьому як самозаспокоєння фактом наявної механістичної
єдності Заходу і переважної частини Сходу України у межах єдиної держави, так
і спроба архаїчного сприйняття ідеї Соборності зразка ХІХ ст. Відзначення сторіччя
Соборності 1919 р. важливе не для того,
щоб істерично прокричати «Єдина країна /
Единая страна», позаяк ті, хто справді відчувають свою спільність, не потребують
того, щоб волати про це на кожному кроці,
бо сприймають це як норму, як невід’ємну
даність свого буття. Увага до подій сторічної давнини важлива для того, щоб, відштовхнувшись, від того давнього зразка,
рушити далі, не повторюючи попередніх
помилок.
Ідентичності, поза всяким сумнівом,
єднають. Однак вони і роз’єднують. Так
само єднають і роз’єднують цінності. Однак саме спільні цінності, спільні інтереси,
спільні прагнення і, зрештою, спільне бачення майбутнього єднають значно потужніше, навіть попри відмінні ідентичності.
Проект суто етнічної держави показав
свою нежиттєздатність в Україні ще на початку ХХ ст., тож новим варіантом Соборності громадянського суспільства має
стати держава української політичної нації. Не забуваючи історію, слід більше перейматися не минулим, а майбутнім, тим,
Закінчення на с. 11
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ГЕРОЇЗМ
Двадцять дев’ятого січня українська
громадськість відзначила День пам’яті
полеглих у бою під Крутами. Для нашого
народу ця історична подія є символом героїзму і жертовності молодого покоління
у боротьбі за незалежність рідної Батьківщини.
Тривалий час подробиці бою під Крутами були маловідомими і скоріше нагадували легенду мужнього протистояння
студентів і гімназистів багатотисячному
більшовицькому війську.
У грудні – січні більшовики наступали
у напрямку Бахмач – Ніжин – Київ. Оборону Бахмача на початку січня утримували
курсанти старшого курсу київської Першої ім. гетьмана Богдана Хмельницького
юнацької школи, загальна чисельність яких
ледве перевищувала 600 бійців, озброєних
усього 18 кулеметами. Натомість сили більшовиків були значно більшими – три тисячі
червоноармійців, чотири сотні балтійських
матросів і 12 гармат.
Найзапекліший бій розпочався зранку
29 січня 1918 р. і тривав увесь день. П’ять
годин безперестанку Студентський курінь стримував червоні лави, сам будучи
під градом куль і гранат. Тодішній український уряд кинув у бій необстріляну молодь – студентів і гімназистів, які билися
до останнього подиху. Ворожі багнети безжалісно кололи груди юнаків, прикладами
рушниць розбивали їхні голови, добиваючи
поранених. Лише пізно увечері, витративши усі набої, курсанти і студенти змушені
були відступити у напрямку Києва. Найтрагічніше склалася доля 32 студентів, які
потрапили в полон. Втративши орієнтир
у сутінках, вони вийшли на станцію Крути, вже зайняту більшовиками. Надвечір
29 січня на станції Крути більшовики розстріляли усіх полонених гімназистів та студентів. Так розплатилися юні українці за
непослідовну політику тодішніх керівників
Центральної Ради.

КІБОРГИ КРУТІВ
Лише згодом, коли Центральна Рада
разом з німецькими військами повернулася
до Києва, 19 березня 1918 р. тіла 18 захисників Крутів були перепоховані у братській
могилі на Аскольдовій могилі у столиці
України. Виступаючи з промовою під час
перепоховання, Михайло Грушевський сказав: «Стримайте ваші сльози. Ці юнаки поклали свої голови за визволення Вітчизни і
Вітчизна збереже про них вдячну пам’ять
на віки вічні. Славна смерть за Україну!».
Крути стали не лише предтечею жорстокої
поразки національно-визвольного протистояння 1917 – 1920 років, але й символом мужності і стійкості для усіх поколінь українців.
Минуло понад сто років з часу тих запеклих подій, а ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських
жертв. Пам’ятати своїх героїв надважливо,
адже це найкращі сини нашої Вітчизни,
яких ми втрачаємо й донині. Тих, хто поповнили український національний пантеон
сьогодні, вистачить для виховання патріотизму на сотні років уперед. І герої Крутів у

цьому пантеоні посідають особливе місце,
адже вони одні з перших віддали свої життя
за рідну країну.
Щороку
наприкінці
січня
біля
пам’ятних знаків у Крутах і в Києві проходять молитви, траурні процесії і мітинги
пам’яті загиблих, їм салютують, віддаючи
данину шани. Поети і композитори присвячують їм свої твори, радіо і телебачення –
свої передачі, а тисячі українців кладуть
живі квіти до підніжжя пам’ятних знаків.
Історичне значення бою під Крутами
не лише символічне, але й надважливе.
Сучасні події додали трагічне і водночас
героїчне порівняння героїв Крутів з героями-кіборгами, котрі 242 дні мужньо
боронили Донецький аеропорт. Нинішніх захисників України, які своїм патріотизмом, мужністю і героїзмом гідно
продовжують славетну традицію наших
предків, ми з гордістю й шаною велично називаємо кіборгами, схиляючи перед
ними вдячні голови!
Ольга Ожго

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ДО СТОЛІТТЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
Закінчення. Початок на с. 10
якою має бути ця нова Соборність зразка
ХХІ ст., єдність у межах якої не означає
одноманітності й уніфікації, а навпаки
дозволяє зберігати відмінності, сама наявність яких зміцнює можливості суспільства до єднання у багатоманітні. Пазли
дитячої мозаїки поєднуються один з одним у цілісне гармонійне зображення саме
тому, що не є ідентичними ні за формою,
ні за кольором.
Якщо спробувати перекласти українське слово «соборність» англійською,
отримаємо декілька варіантів перекладу,
з яких найбільш близьким відповідником
є, мабуть, «catholicity» – іменник, що може
позначати всеосяжний характер, універсальність та загальну інклюзивність, розсудливість, вільнодумство та лібералізм,
різноманітність та різносторонність. Чи не
правда, додає чимало нових смислів до традиційного тлумачення терміна «соборний»
як «об’єднаний» і «неподільний» з одинадцятитомного «Словника української мови»
1970-х – 1980-х рр.? Водночас «Філософ-

ський енциклопедичний словник» повідомляє, що «соборність» це також одне
із ключових понять релігійно-філософської
думки ХІХ – ХХ ст., що означає добровільне єднання на засадах любові до Бога
і до ближнього.
Отже, Соборність не може бути примусовою і не повинна вимагати гомоген-

ності. Заснована на засадах поваги один
до одного в усьому нашому розмаїтті
вона має бути запорукою втілення спільного майбутнього на підґрунті поділюваних усіма цінностей.
А.М. Домановський,
доц. каф. українознавства
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
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ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

ЦІНА ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ
Тридцять років тому в Афганістані
закінчилася десятилітня військово-політична спецоперація колишнього Союзу,
що тривала з 25 грудня 1979 р. до 15 лютого 1989 р., участь у якій взяли 160375
військовослужбовців з України, 3280 з
яких загинули, 80 – пропали безвісті,
3560 – стали інвалідами. Кожен четвертий учасник бойових дій в Афганістані
був з України.
Звання Героя Радянського Союзу отримали 17 наших співвітчизників, 6 із них –
посмертно. Поранення різного ступеня важкості отримали 800 українців.
На сьогодні в Україні проживає майже
150 000 тисяч ветеранів-афганців.
На території ДРА пройшли військову
службу більше 5000 вихідців з Харківської
області, 128 із яких загинуло, а також понад
7000 харків’ян, 124 із яких загинуло. Понад
1000 ветеранів внаслідок поранень, контузій і тяжких захворювань стали інвалідами.
Згодом війну в Афганістані керівництво
тодішнього СРСР визнало політичною помилкою, однак це аж ніяк не применшує
особистого подвигу тих, хто став прикладом
самопожертви та вірності військовій присязі. Літопис афганської війни містить безліч прикладів героїзму, не занижує честь та
гідність воїнів, які самовіддано виконували
свій обов’язок в горах, пустелях і в небі, в
наступі та під час оборони, рятуючи бойових товаришів і мирних жителів країни.
Афганська кампанія залишила невиліковну рану у душах і серцях тих, хто пройшов вогненними гірськими стежками, хто
втратив друзів, синів чи батьків.
Афганській війні оцінку виніс час. Воєнні події стали історією, а ті, хто там був, –
ветеранами та учасниками бойових дій.
Трохи дивно ставити іменник «ветеран» поряд із молодими людьми, у яких, на перший
погляд, лише сиві пасма в волоссі видають
пережите. Але, вдивляючись у глибокі очі
вчорашніх солдатів, розумієш: їхні серця
зранені, у снах вони й досі йдуть в атаку.
Повернувшись додому, вони раділи, що
нарешті більше не буде смертей і вбивати

більше не доведеться. Які приємні для них
були обійми близьких і сльози матері, але
то були сльози радості…
Ця війна вже далеко позаду, але вона назавжди залишиться в пам’яті її учасників.
Вона ще довго буде нагадувати про себе,
доки живуть воїни, доки плачуть матері за
тими, хто не повернувся, доки пам’ятають
їх дружини.
Ми не повинні забувати про тих, хто
не повернувся з Афганістану, а також про
тих, кому доля подарувала щасливий випадок. Війна – це смерть, біль і страждання. Тому усім прийдешнім поколінням слід
пам’ятати, що немає такої мети, заради якої
варто вбивати людей. Не існує такої проблеми, яку не можна вирішити мирним шляхом.
Минають дні, ідуть роки.
Життя листки перегортає.
А біль Афгану – навіки,
В душі чомусь не замовкає.
Я повернувся з тих завій,
Але тривожать сни, як рани,

Що ми ведемо смертний бій,
І що товариш все ще з нами.
Гірський суворий перевал,
Розщелина… Важке каміння…
Товариш мій від кулі впав,
І смерть нагадує про тління.
Живу. Його уже нема.
Немає сина, брата, друга.
І тиша скрикує німа,
І не стихає в серці туга.
Я там, ще й досі на війні,
Обличчя вгадую знайомі,
І з другом бачуся у сні.
І кличу все його додому…
Окрім Афганістану, українці несли
службу в Лівані, Угорщині, Єгипті, Іраку, Анголі, С’єрра-Ліоне, Чехословаччині,
Ефіопії, Югославії. Вони з честю виконали
свій військовий обов’язок, стали гідним
прикладом людської відданості, героїзму і
мужності.
Та найбільше воїни-афганці ніяк не сподівалися, що поряд із собою через чверть
століття побачать набагато молодших учасників бойових дій і самі знову відчують
смертельний вишкіл війни уже на рідній
українській землі…
П’ятнадцятого лютого в Україні офіційно вшановується День пам’яті загиблих
воїнів-інтернаціоналістів та День виводу
військ з Афганістану.
У цей день ми низько схиляємо голови перед нашими героїчними військовими, лікарями і медсестрами, які з
честю виконали свій інтернаціональний
обов’язок. Ми не повинні забувати про
ті буремні роки і завжди пам’ятати про
подвиг воїнів-інтернаціоналістів.
В.Г. Покотило,
помічник першого проректора
з виховної роботи, полковник у відставці,
учасник бойових дій в Афганістані
(за матеріалами ЗМІ)

14 лютого 2019 р.
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ГРИП В УКРАЇНІ
Зараз в Україні активно поширюється захворюваність на ГРИП та ГРВІ,
тож наразі ми пропонуємо вам, шановні
читачі, важливі поради, що допоможуть
уникнути цієї недуги.
За словами директора Київського міського лабораторного центру МОЗ, зараз виявлені штами грипу А (два підтипи) і Б.
Клінічно ці штами мало чим відрізняються від попередніх. У хворих наявні
симптоми ГРВІ, але немає високої температури. При цьому, як відомо, не стільки
небезпечний сам грип, як його наслідки, індивідуальні для кожної людини. Тому при
перших же симптомах грипу: слабкість, ломота в суглобах, нежить, температура 37 –
37,5° C – потрібно звертатися до лікаря і не
займатися самолікуванням.
У МОЗ зазначають, що найбільш схильні до захворюваності діти, люди похилого
віку і люди з хронічними захворюваннями,
у яких ослаблений імунітет. Також у цих категорій людей важкі наслідки захворювань.
В Україні від грипу вже померло
19 осіб, серед яких вагітна жінка та троє
дітей. Так, лише з 14 до 20 січня 2019 р. в
Україні було зареєстровано шість летальних випадків від грипу.
Серед населення України на кінець
2018 р. 70% всіх хворих – це школярі та
учні вишів до 18 років, навіть у дитячих садочках відсоток захворюваності був нижче.
А у січні в 2019 р. зросла захворюваність на грип та ГРВІ в основному серед
дорослого населення. Діти були на канікулах і, повернувшись до навчального процесу, тільки з наступного тижня серед дітей та
студентів можливе зростання захворювань
на грип та ГРВІ. У порівнянні з попереднім
тижнем відбулося зростання захворюваності на 18,0%. Однак епідемічні пороги в
Україні в цілому не перевищені.
З початку епідемічного сезону на грип
та гострі респіраторні інфекції перехворіло понад 4,0% населення області (120
499 осіб), з них діти до 17 років – 57,7%
(69 515 осіб).
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на третьому
тижні 2019 р. (14.01.2019 – 20.01.2019), у
порівнянні з попереднім, відбулося зрос-

тання кількості хворих на 14,7%, за рахунок дитячого населення на 22,5%. Захворіло 5117 осіб, з них 2867 (56,0%) – діти у
віці до 17 років. Госпіталізовано 107 осіб, з
них 78 (67,9%) – діти.
Рівень епідемічного порогу перевищено в Красноградському районі (на 14,7%),
де показник захворюваності є найвищим
(692,76 на 100 тис. населення), найнижчий – у Золочівському (23,30 на 100 тис.
населення).
У м. Харкові перевищення показника епідемічного порогу не відзначається.
Захворіло 2942 людини, інтенсивний показник склав 205,66 на 100 тис. населення, питома вага дітей становить 59,8%
(1760 осіб). У порівнянні з попереднім
тижнем відбулося зростання захворюваності на 18,0%, серед дітей – на 24,5%.
За даними вірусологічного моніторингу при обстеженні 30 хворих з підозрою на
грип та ГРВІ позитивні знахідки виявлено
у 13 осіб (43,3%). У 7,7% хворих виявлено

вірус грипу типу А (H3N2), у 38,4% – вірус
парагрипу, у 30,8% – РС-вірус, у 15,4% –
аденовірус та у 7,7% – метапневмовірус.
Станом на 21.01.2019 р. проти грипу
щеплено 10 017 осіб, що становить 13,2%
від загальної кількості запланованих осіб з
груп медичного та епідемічного ризику.
Хочемо нагадати, що для того, щоб
уберегтися від грипу, необхідно часто
провітрювати приміщення, пити багато
води, частіше мити руки, рідше доторкатися до сторонніх осіб, уникати контакту з хворими, висипатися, їсти корисну
їжу, уникати стресу, підтримувати себе
«у формі».
Будьте здоровими та не байдужими
до свого здоров’я!
Ж.Д. Кравченко,
заст. гол. лікаря
з організаційно-методичної
роботи КНП «МСЛ» ХМР,
лікар-терапевт ХНАДУ
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ТАК ТРИМАТИ!

ДОСТОЙНА ПЕРЕМОГА
Наприкінці грудня відбувся Всеукраїнський конкурс студентських команд
LoNG 2018 «Look of New Generation. Погляд нового покоління», де взяла участь
і команда нашого університету «MiLKy
WaY».
Дуже приємно, що члени нашої команди, а саме: Марина Обозна, Марія Хорова,
Юлія Вельможна, Аліна Гончар, Дарина
Савіна, Альона Лабунська, Ганна Жабіна, Ірина Трощій, Ірина Коваленко, Ніна
Суконна, Ганна Кобзарєва та Владислав
Сліпченко під вдалим керівництвом доцентів Я.В. Догадайло, Т.В. Деділової та
І.В. Федотової гідно представили ХНАДУ,
блискуче пройшовши усі етапи конкурсу та
здобувши друге місце.
Принагідно зазначимо, що завдання,
поставлене партнером конкурсу – компанією «Дубномолоко», – щодо створенння
проекту дорожньої карти залучення інвестицій для реконструкції водоочисних споруд у м. Дубно, було складним, реалістичним і вкрай актуальним.
Для участі у конкурсі зареєструвалися
72 команди, які представляли 44 ЗВО з 23
міст України (Вінниця, Дніпро, Житомир,
Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кременчук,
Кривий Ріг, Львів, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне,
Тернопіль, Суми, Умань, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернігів).
Журі цього іміджевого студентського
заходу досить складно було оцінювати конкурсні роботи та виступи учасників, адже
рівень підготовки команд-фіналістів був
дуже високим.
Команда нашого університету «MiLKy
WaY» ретельно підготувала свій конкурсний
проект, блискуче презентувавши його під час

фіналу. Нас – їхніх викладачів і
керівників – тішить той факт, що
студенти ХНАДУ виявили прекрасну теоретико-практичну підготовку, творчий підхід, блискучі
ораторські якості, самостійність,
командну роботу, а також бездоганне вміння
обґрунтувати свою точку зору і вести дискусію. Під час цього конкурсу наші учасники
яскраво продемонстрували також результати
глибоких власних досліджень.

Щиросердно вітаємо членів команди «MiLKy WaY» з
другим місцем в абсолютній
першості фіналу Всеукраїнського конкурсу студентських
команд LoNG 2018 «Look of
New Generation. Погляд нового покоління» і бажаємо їм подальших успіхів у навчанні та вдалих науково-дослідницьких
здобутків!
Т.В. Деділова, доц. каф. ЕП

ПОЕТИЧНІ ОБРІЇ

Зима

Кружáтся белые снежинки –
В крахмальных «пачках» балеринки.
Свои являют фуэте
В бескрайнем неба варьете.

В Новый год ведь всё бывает,
Все сбываются мечты.
А волшебные снежинки,
Словно феи доброты.

Покроет снегом – белым-белым,
Чтоб каждый день был сочным, спелым,
Наполненный надеждой, верой,
Что все пройдет, уйдут тревоги.

Они изящны, грациозны,
Изысканны, амбициозны –
Стремглав свиваются в рои,
Как мысли горние мои…

Закружатся в вальсе снежном
И засыплют нас вдвоём.
И от этого с тобою
Громко, громко запоём.

Но гляну вниз – сугробов тонны.
В них полегли «плясуний» сонмы.
Безвестно, славы не познав.
Склонивши выи гордых глав.
Щасяна Аргун

Запоём про радость, счастье,
Про замёрзший водоём.
Чтобы не было ненастья
А лишь были мы вдвоём.
Елена Борцова

И приведут меня дороги
К счастливым, светлым берегам
Моей судьбы; к моим ногам
Прибьет волна любовь и счастье,
И канут в лету все ненастья.
Марина Власенко

*****

*****

Снег ложится на деревья,
Снег ложится на поля.
Белым пышным одеялом
Вся окутана земля.

Кружат роскошные снежинки,
Маня веселой каруселью,
Летят снежинки – как пушинки
И стелят белые постели.

Всё бело, как лист бумаги,
И так хочется на нём
Написать всю жизнь сначала,
И чтоб были мы вдвоём.

Зима, укутав теплой шалью,
Кусты баюкает в тиши,
И прежней осени не жаль мне,
Пускай засыплет от души.

*****

Мелет мельница метелей.
Белоснежны жернова.
Стелет мягкие постели,
Укрывает дерева,
Вяжет бабушкины сказки –
Их уж полная тетрадь!
Кот сидит, прищурив глазки, –
Хочет сказки почитать.
Светлана Щиголева
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УРОК-КОНЦЕРТ

НА ЩАСТЯ, НА ЗЛАГОДУ, НА ДОБРО!
Якась чудова нині зима: справжня й
нехолодна, доволі помірна й стримана,
засніжена, проте й не дощова – майже не
хлюпоче калюжами із брудним розталим
снігом, не псує святковий настрій.
Якийсь незвичайний рік: ніби по колу,
біжать один за одним дні, й так швидко, що
незчулися – вже й 2019-й впевнено крокує
планетою.
А для факультету підготовки іноземних
громадян рік незвичайний ще й тому, що
перший концерт, традиційне знайомство
студентів підготовчого відділення із викладачами, керівництвом факультету й університетом, об’єднався із новорічним святом,
утворивши справді вибуховий мікс урочистості та запалу, бадьорості й таланту, веселощів і хвилювання, що так притаманні
іноземним студентам у перший рік їхнього
навчання в Україні.
Концерт відбувся у самий розпал
новорічно-різдв’яних заходів і цього разу
об’єднав і познайомив не лише групи іноземців, що навчаються на підготовчому
відділенні факультету, адже у святковій
програмі взяли участь їхні старші колеги –
студенти основних факультетів та їхні викладачі.
Як зазначили у своїх виступах проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Г.І. Тохтар і декан ФПІГ
В.М. Кудрявцев, таке цікаве спільне свято

не лише познайомило наших студентів, але
й стане підвалиною подальшої дружби та
співпраці. Про це говорила і зав. каф. мовної підготовки Н.С. Моргунова, а зав. каф.
філології та лінгводидактики Л.С. Безкоровайна, привітавши всіх присутніх зі святами, навіть провела міні-інтерактивне заняття зі студентами, дотичне до теми заходу.
Під її досвідченим керуванням студенти
усіх рівнів – і ті, хто розпочав навчання у
вересні, й ті, хто щойно приїхав до Харкова
і встиг вивчити лише абетку й декілька за-

гальних фраз, із задоволенням відповідали
на запитання, продовжували рядки, хором
підспівували й аплодували, відчуваючи
себе частинкою одного цілого – нашого
рідного університету.
У цьому, до речі, і є сенс нашого традиційного концерту, а ширше – основа, суть
роботи викладача української чи російської
мови як іноземної: дати зрозуміти іноземним студентам, що кожен із них, з якої країни він би не приїхав, якою б мовою не розмовляв, які свята не вважав би своїми, не
просто бажаний гість в Україні. Що кожен
із них стає частинкою родини ХНАДУ, важливою людиною у родинному колі. І дуже
приємно, коли студенти розуміють це, коли
вдячність і любов так само легко читається
у їхніх очах, у їхній посмішці, у кожному
щирому слові привітань та побажань.
І насправді неважливо, що ці юнаки
та дівчата, які щойно розпочали своє навчання в Україні, ще не знають майже
нічого про наші свята, звичаї і традиції.
Адже кожна людина: будь-хто і будь-де на
планеті, бажає собі і всім довкола – одного й того ж: щастя і любові, досягнення
успіху і добра, миру і сонячного неба:
прозорого, чистого й безхмарного – назавжди.
Н.О. Опришко, доц. каф. філології
та лінгводидактики
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Сумо
У січні в Угорщині пройшов Кубок Європи з сумо, де взяли участь 450
спортсменів з десяти країн: Польща,
Грузія, Росія, Угорщина, Україна та ін.
Збірна України показала найкращий
результат і посіла перше загальнокомандне
місце, здобувши п’ять золотих, три срібні
та сім бронзових медалей. Слід зазначити,
що цей чемпіонат був дуже красивим і видовищним.
У складі збірної України успішно виступили і студенти нашого університету.
Заслужений майстер спорту України,
студентка факультету транспортних систем
Марія Дрбоян в абсолютній ваговій категорії здобула золото, а у в.к. 80 + – срібло.
А майстер спорту України, студент механічного факультету Андрій Анненков у
в.к. 92 кг завоював бронзу.
Вітаємо наших переможців і бажаємо
їм гідно виступити на Кубку Люберта і

Кубку України з сумо серед дорослих, що
відбудуться у наступному місяці.
Р.А. Алієв, викл. каф. ФВіС

Різдвяний
турнір
У Мукачевому відбувся міжнародний Різдвяний турнір, що цьогоріч зібрав учасників зі Словаччини, Латвії та
України. Ці традиційні щорічні змагання команд-ветеранів пройшли вже вдванадцяте.
Вітчизняні команди представляли Київ,
Кривий Ріг, Одесу, Дрогобич, Полтаву, Харків, Ужгород, Львів.
Чоловіки у складі 10 команд-учасниць
змагалися у трьох вікових категоріях.
У складі команди Харкова, яка посіла
перше місце, у категорії чоловіки до 55 років взяв участь і викладач кафедри фізичного виховання та спорту нашого університету В.І. Бондаренко.
Бажаємо Віктору Івановичу міцного
здоров’я і нових спортивних перемог!
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Міні-футбол
Наприкінці минулого року в манежі
ФУБ пройшла Спартакіада Університету з
міні-футболу, де взяли участь п’ять команд.
Місця розподілились таким чином:
перше місце виборов МФ, друге – АФ, третє – ДБФ, четверте – ФТС і п’яте місце посів ФУБ.

Бажаємо нашим гравцям гідних
здобутків у навчанні та ще більших
перемог у підкоренні спортивних височин!
А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС
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