Зі святом Весни Вас, любі жінки!
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вітаємо
Наші чарівні й кохані, інколи непередбачувані й прекрасні у своїй неповторності жінки! Щиросердно вітаю Вас
зі святом, яке приходить до нас щороку
разом з першими паростками весняних
квітів, з любов’ю і ніжністю до Жінки,
Матері, Колеги.
З витоків розвитку людства й цивілізації саме жінка була берегинею домашнього
вогнища. Саме вона уособлює великий світ
чарівності, ніжності і турботи, створюючи
затишок у наших оселях.
Саме жінка завжди була і є джерелом натхнення. Заради неї чоловіки йшли на подвиги і жертвували своїм життям, бо лише одним своїм поглядом вона може як подарувати
сенс життя, так і змінити його назавжди.
Шановні жінки, дякую Вам за те, що урізноманітнюєте наші будні, що, знаходячись у

Шановні наші сучасниці!
полоні своєї краси, так майстерно використовуєте її, прикрашаючи наше життя.
Ви вірите в дива і це чудово, адже
саме Ваша віра рятує нас у важкі
миті розчарування. Ви такі
неймовірно лагідні і дуже
різні, Ваші душі тендітні і
чисті, мов криниця з кришталево чистою водою, а серця теплі й відверті.
Бажаю Вам, щоб Ваші
щирі серця не знали, що
таке зрада, щоб Ваші очі ся-

яли від щастя, а з Ваших рожевих вуст не
сходила мила посмішка.
Любі наші жінки! Нехай на Вашу
честь не перестають співати пісень
і складати віршів, а цей святковий
день подарує Вам різнобарв’я весняних квітів і тепло сонячних променів!
Зі святом Вас, шановні наші сучасниці!
А.М. Туренко,
ректор ХНАДУ,
професор
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Актуально

Важлива зустріч

На початку лютого голова Харківської обласної державної адміністрації
Юлія Світлична вже вдруге упродовж
місяця зустрілася з ректоратом, викладачами та студентами нашого університету.
Така увага губернатора свідчить про те,
що керівництво області тісно співпрацює
з нашими вченими, активно застосовуючи
їхні науково-технічні розробки для ремонту
і будівництва доріг.
Відкриваючи захід, Анатолій Миколайович зазначив, що освітні, наукові та виховні традиції, закладені колективом нашого університету за майже 90 років, – це
основа, без якої ми, напевно, сьогодні не
змогли б говорити про здобутки. За цей час
ХНАДУ пройшов гідний шлях розбудови та
розвитку і нині є сучасною кузнею науковотехнічних кадрів для автомобільно-дорожньої галузі.
Після коротких привітань Анатолій Миколайович запросив до слова губернатора
Харківщини Ю.О. Світличну.
Розпочинаючи зустріч, Юлія Олександ
рівна відзначила вагомий внесок нашого
колективу у розвиток науки та освіти Слобожанщини.
– Ваш ЗВО завжди славився видатними
професорами і науковими школами і мені
дуже приємно, що ви гідно продовжуєте
усталені традиції ХАДІ – ХНАДУ. Ви становите базову основу розвитку науки Харківщини. А від того, наскільки потужний
науково-професійний потенціал залежить
те, настільки могутньою буде наша держава. Адже всі соціально-економічні проблеми вирішуються на підставі наукового
підходу, що реалізується на практиці і дає
користь кожному громадянину. Я хочу подякувати вам за вашу професійну працю,
за результативність і за можливість бути з

вами поруч, разом вирішуючи нагальні проблеми та впроваджуючи нові ідеї і нові підходи, – зазначила Юлія Світлична.
Під час зустрічі учасники обговорили
питання розвитку вишу та взаємодії з науковцями щодо розбудови дорожньої інфраструктури Харківської області, яка за підсумками минулого року стала лідером серед
інших регіонів за масштабами відновлення
доріг. Значна заслуга в цьому належить і
нашим вченим, які надають дорожникам
сучасні розробки і методи для будівництва
та реконструкції автомагістралей. Губернатор області підкреслила, що від якості підготовки професійних кадрів, яку здійснює
ХНАДУ, в кінцевому результаті залежить
якість ремонту доріг, що проводиться в
тому числі й на Харківщині. А враховуючи,
що за останні три роки обсяги будівництва і
ремонту доріг істотно збільшилися, потреба
у кваліфікованих фахівцях у регіоні суттєво
зросла. І цей факт лише сприяє розвитку нашого університету.
Під бурхливі оплески учасників урочистого заходу Юлія Олександрівна вручила
державну нагороду та відзнаки Харківської
обласної державної адміністрації науковопедагогічним працівникам нашого вишу.

Згідно з Указом Президента України
за вагомий особистий внесок у розвиток
автомобільного транспорту, забезпечення
будівництва, ремонту і утримання доріг,
багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» було

присвоєно першому проректору С.Я. Ходирєву.
Почесною грамотою ХОДА за плідну
науково-педагогічну діяльність, високі досягнення в реалізації державної політики в
галузі національної освіти та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів нагороджені зав.
каф. вищої математики Т.О. Ярхо, проф. каф.
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій О.Г. Гурко і доц. каф. транспортних технологій В.О. Вдовиченко.
Подяку голови Харківської обласної державної адміністрації отримали зав. каф. українознавства Н.В. Нікуліна, заст. зав. каф. автомобілів Д.М. Леонтьєв та заст. зав. каф. економіки підприємництва І.Ю. Шевченко.
Анатолій Миколайович чемно подякував Юлії Світличній, яка, маючи невтомну
вдачу і незважаючи на труднощі, у цей непростий для країни час вдало займається розвитком регіону, а також за увагу до
ХНАДУ і до питань дорожнього будівництва.
Від імені колективу університету Анатолій Миколайович оголосив про присвоєння Юлії Олександрівні звання «Почесний
професор ХНАДУ» за її самовіддану щоденну працю, високу активність в громадсько-політичному житті та науково-освітній
галузі, а також за плідну співпрацю з нашим
університетом і вручив їй диплом та нагрудний знак.
На завершення зустрічі губернатор
Харківщини відповіла на запитання наших
викладачів і студентів, зокрема й щодо критеріїв успіху молодої для українського політикуму і єдиної жінки-губернатора, якою
вона є і яка вправно очолює рейтинг відповідальності губернаторів; про її роботу в
Конгресі місцевих і регіональних влад Ради
Європи як віце-президента Палати регіонів;
про сприяння розвитку культурно-мистецького потенціалу Слобожанщини і відкриття
Харківської обласної філармонії тощо.
Насамкінець Юлія Олександрівна
побажала професорсько-викладацькому
колективу та студентському загалу нашого університету натхнення і плідної
праці, щоб усе задумане втілювалося в
життя на користь ХНАДУ, а непохитна
віра у щасливе майбутнє рідного краю та
України додавала усім сили і наснаги!
Ольга Васильківська
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Профорієнтація

День відкритих дверей
Шістнадцятого лютого в нашому університеті пройшов традиційний для цієї
агітаційної пори року День відкритих
дверей.
Як завжди, актова зала в цей день була
переповнена, адже до нас завітали понад
300 старшокласників харківських та приміських шкіл (більшість разом з батьками),
а також учнів технікумів, які скористалися
можливістю вирішити для себе питання
вибору майбутнього фаху. Наразі нинішня молодь, яка серйозно налаштована до
вступу до ЗВО, вважає для себе важливим
відвідувати Дні відкритих дверей саме у
вишах, навіть якщо з вибором майбутньої
професії вона вже визначилася. Таку їхню
активність можна зрозуміти, адже останнім часом правила прийому до ЗВО змінюються досить часто, і щоб відстежити
всі ці зміни, випускникам шкіл треба бути
постійно напоготові. У цьому сенсі участь
у Дні відкритих дверей в ХНАДУ – саме
те, що потрібно. Адже ми – їх організатори, намагаємося не лише максимально підготувати всю необхідну для випускників
шкіл інформацію, але й належним чином
її подати. За останні роки ми до найдрібніших деталей продумали і відпрацювали
систему підтримки майбутніх абітурієнтів,
що дає хороші результати. Співробітники
Консультаційного центру, що діє в ХНАДУ,
активно допомагають абітурієнтам в реєстрації електронних кабінетів, дають пора-

ди як належним чином зареєструватися на
ЗНО, а також при подачі електронних заяв
не тільки до нашого університету, але й до
інших ЗВО України.
На першому у цьому році профорієнтаційному заході секретар приймальної комісії
О.О. Резніков та його заступники розповіли
майбутнім абітурієнтам про основні етапи,
які їм слід пройти при підготовці до вступу
до університету. Родзинкою, яку практикує
наш університет під час Дня відкритих дверей, є проведення олімпіад з української
мови та літератури і математики, результати
яких дають додаткові бали під час вступу до
вишу. Наразі такою нагодою скористалися
майже сорок старшокласників.
Цьогоріч, як і раніше, подавати заяву
про вступ до обраного ЗВО дозволяється тільки в електронній формі. Ця вимога
стосується також і випускників технікумів. Цього року абітурієнти мають можливість подати 7 заяв на 4 спеціальності.
Для контрактної форми навчання кількість
заяв не обмежена. Для вступу до ЗВО необ-

хідно здати зовнішнє незалежне тестування як мінімум з трьох предметів. У цьому
році під час вступу діють сертифікати ЗНО
2017 – 2019 рр. з усіх предметів, крім іноземних мов, для котрих дійсними є сертифікати 2018 – 2019 рр. Раніше виші самі
встановлювали необхідні для вступу предмети, що спричиняло ситуації, коли під час
вступу на одну і ту ж спеціальність в різних
ЗВО перелік предметів ЗНО був різним. З
минулого року МОН України жорстко встановило перелік предметів, необхідних для
вступу на кожну спеціальність незалежно
від ЗВО.
Після спілкування з секретарем приймальної комісії абітурієнти у відведених
аудиторіях зустрілися з деканами факультетів, які ознайомили їх з особливостями
кожної зі спеціальностей. Саме у навчальних аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях старшокласники певною мірою
відчули себе студентами ХНАДУ, де наочно познайомилися з розробками наших
науковців: сучасними матеріалами для будівництва доріг, технікою для дослідження
якості дорожнього покриття, процесами
діагностики технічного стану автомобіля з
використанням сучасного обладнання, альтернативними видами палива тощо.
Сподіваємося, що всі учасники нинішнього Дня відкритих дверей отримали вичерпну інформацію про наш
університет та зробили зважений вибір
свого майбутнього. А ми, його організатори, будемо раді бачити усіх їх серед абітурієнтів ХНАДУ.
А.В. Коваленко,
фах. навч. відділу з профроботи

Ярмарок вишів

Всередині лютого наш університет
взяв участь у шостому щорічному заході
«Ярмарок вишів», що проходив в Харківській обласній бібліотеці для юнацтва.
Під час заходу двадцять два заклади
вищої освіти міста Харкова та області активно презентували старшокласникам свої
можливості, надавши інформацію про особливості цьогорічної вступної кампанії у
рамках реалізації державної молодіжної
програми щодо профорієнтації.
Цьогоріч ярмарок проходив упродовж
двох днів. Ми презентували свій універси-

тет під час першого дня його роботи, який
відвідали учні 10 – 11 класів трьох харківських шкіл. Наш університет на ярмарку
вишів представляли завідувач кафедри
технології металів та матеріалознавства
проф. Д.Б. Глушкова, представники відділу
організації сприяння працевлаштуванню
студентів і я як відповідальна за профорієнтаційну роботу. Для старшокласників
Харківщини ми підготували важливу та актуальну саме зараз інформацію про терміни реєстрування на ЗНО, правила вступу та
можливості працевлаштування після закінчення університету. Старшокласники, які
відвідали ярмарок з вчителями і батьками,
дізналися про усі спеціальності, за якими
наш університет здійснює підготовку фахівців, а також мали можливість вже сьогодні обрати ЗВО.
На ярмарку було продемонстровано наявність випускових спеціальностей
ХНАДУ із застосуванням відеоматеріалів,
величезних банерів, а також яскравих буклетів з важливою і корисною інформацією. Всіх школярів ми запросили як на лютневий, так і на весняний День відкритих
дверей. Представники відділу організації
сприяння працевлаштуванню студентів до-

несли майбутнім абітурієнтам інформацію
щодо можливостей працевлаштування студентів і випускників, розповіли про партнерів-роботодавців ХНАДУ та про перспективи працевлаштування як в Україні, так і
за кордоном.
Ми також проінформували своїх майбутніх абітурієнтів, що наш університет
надає не лише унікальні знання, але й можливість отримати другу вищу освіту на
бюджетній основі та практику за спеціальністю за кордоном, а також сприяє успішному подальшому працевлаштуванню. Після
знайомства з нашими спеціальностями, навіть ті старшокласники, які вже вирішили
для себе ким вони себе бачать у майбутньому, змінювали свою думку завдяки корисній інформації, про яку раніше не знали.
Цей ярмарок вкотре став унікальною нагодою для майбутніх абітурієнтів
познайомитися з різними навчальними
закладами, отримати надважливу інформацію про наш університет і відповіді на
всі їхні запитання.
А.В. Коваленко,
фах. навч. відділу з профроботи;
Г.А. Симонова,
провідний інженер ВОСПС
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Профорієнтаційна робота

На початку лютого в нашому університеті відбулася олімпіада з ITтехнологій всеукраїнської школи програмування IT-еліт. Враховуючи той
факт, що невдовзі розпочнеться вступна кампанія, цей захід для харківських
школярів був цікавий і дуже корисний.
Ця IT-олімпіада, яку ми організували
вперше, проводилася для трьох вікових
груп дітей, які прибули до ХНАДУ з різних
шкіл і районів міста. Більшість школярів
прийшли зі своїми батьками, які активно
вболівали за них. Поки школярі виконували обов’язкові завдання, їхні батьки прослухали інформацію про наш університет.
Перед батьками виступили завідувач кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки О.Я. Ніконов та найактивніші студенти
університету, які дуже цікаво розповіли про
свої навчальні та досдідницькі здобутки,
яких вони вже досягли.
Перед початком першого туру наші студенти зустріли учасників і допомогли їм
знайти свої аудиторії, а для всіх бажаючих
провели екскурсію університетом. Упродовж відведеного часу під наглядом викладачів університету та школи програмування
діти виконували відповідні завдання. Після
перевірки робіт учасників та їхніх батьків
ми запросили до конференц-зали, де кожного нагородили дипломом за участь, а
трьом найкращим, які набрали найбільше
балів, вручили кубки, подарунки та сертифікати на навчання у всеукраїнській школі
програмування.
Під час другого етапу тридцять учнів 8
та 9 класів також виконували відповідні завдання, а перед їхніми батьками виступили
представники приймальної комісії, які пояснили правила прийому школярів до технікумів та коледжів після 9 класу та на яких
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умовах вони переходять до ЗВО. Для цієї
групи учасників ми показали відеофільм
про університет, а студенти факультету
транспортних систем, які прийшли до нас
після технікумів, розповіли свою історію
вступу до ХНАДУ та про цікаві події зі
студентського життя. Приємно, що батьки
цієї групи взяли активну участь у бесідах, а
також ставили багато запитань щодо вступу
до ЗВО.
Після перевірки робіт цієї вікової групи
ми оголосили результати, кожного учасника також нагородили дипломами за участь,
а трьох найкращих подарунками.
Під час третього етапу також тридцять
учнів, але вже 10 класів, вперто змагалися
за перше місце, адже майже всі вони мали
хорошу підготовку і налаштовані були показати свої знання на практиці. Поки школярі змагалися за перемогу, їхні батьки
поспілкувалися з деканами механічного

та факультету транспортних систем, які
цікаво розповіли про історію нашого університету і факультетів денної форми навчання, а також детальніше про досягнення
своїх факультетів. Бесіда була для батьків
корисною, адже декани надали їм важливу
інформацію, що знадобиться їхнім дітям у
виборі майбутньої професії. Після перевірки завдань учасникам цієї вікової групи під
оплески присутніх ми також вручили подарунки і відповідні дипломи.
І хоч такий захід у нашому університеті проводився вперше (сподіваємося,
що не в останнє), нам дуже приємно було
бачити багато щасливих посмішок та
гідності на обличчях цьогорічних учасників.
Чекаємо ще більше бажаючих взяти
участь у цій олімпіаді.
А.В. Коваленко,
координатор заходу
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Престижна премія
Згідно з Постановою Верховної Ради України № 9410 від 15.01.2019 р. доценту кафедри
економіки і підприємництва І.Ю. Шевченко
присуджено премію Верховної Ради України як
найталановитішому молодому ученому у галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок за 2018 рік.
Інна Юріївна виборола цю престижну премію за роботу «Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах
інтенсифікації процесів регіоналізації».
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних
і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок була заснована у 2007 р. з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації
участі талановитих молодих учених у проведенні
міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних
розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його
ролі у суспільстві. Щороку найталановитішим
молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок присуджуються 20 премій у цій царині науки.
Ми дуже пишаємося тим, що Інна Юріївна
є першим молодим ученим нашого університету,
якій присуджено таку премію.
Наукову роботу «Концептуальні засади
трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації» Інна
Юріївна виконувала упродовж 2012 − 2016 рр. Її
робота висвітлена у 52 наукових працях, зокрема
у 4 монографіях (у т.ч. 3, опублікованих за кордоном), 12 статтях у наукових фахових виданнях,
6 статтях у інших наукових виданнях (у т.ч. 5,
опублікованих за кордоном), 27 тезах доповідей
на наукових конференціях, 3 свідоцтвах про реєстрацію авторського права. Наукові результати
роботи були використані під час розроблення
Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2017 р., а також підготовки
проектної пропозиції «Developing valorisation
models for academia to promote innovation and
entrepreneurship through creative industries» на
отримання грантового фінансування за програмою ERASMUS+KA2 «Cooperation for innovation
and the exchange of good practices». Теоретичні та
методичні положення наукової роботи знайшли
застосування в методиці викладання дисциплін
«Державне регулювання економіки» та «Економіка праці та соціально-трудові відносини» під
час підготовки фахівців у ХНАДУ.
Після здобуття повної середньої освіти у
Кегичівському ліцеї у 2006 р. вона вступила на
навчання до ХНАДУ за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2010 р. вона з відзнакою закінчила бакалаврат за спеціальністю «Економіка
підприємства» та вступила до магістратури за
цією ж спеціальністю, закінчивши її також з відзнакою у 2011 р., і розпочала трудову діяльність
на кафедрі економіки підприємства.
Упродовж 2011 − 2012 н.р. вона була викладачем-стажистом кафедри економіки підприємства. У 2012 − 2014 рр. працювала асистентом,
згодом (2014 − 2015 н.р.) − старшим викладачем
цієї кафедри. З вересня 2014 р. і до цього часу
вона − голова Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених факультету управління та бізнесу. Упродовж 2015 −
2017 рр. І.Ю. Шевченко обіймала посаду до-

цента і заст. зав. каф. економіки підприємства. З
вересня 2017 р. і до тепер вона працює доцентом
і заст. зав. каф. економіки і підприємництва.
У грудні 2012 р. Інна Юріївна вступила
до аспірантури ХНАДУ, а у березні 2014 р. закінчила її достроково, успішно захистивши
дисертацію на здобуття наукового ступеня канд.
екон. наук на тему «Державне регулювання розвитку трудового потенціалу регіону» у ХНУ
ім. В.Н. Каразіна під науковим керівництвом
проф. І.А. Дмитрієва.
У травні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України І.Ю. Шевченко присуджено
науковий ступінь канд. екон. наук зі спеціальності «Економіка та управління національним
господарством».
У 2016 р. І.Ю. Шевченко стала переможцем
конкурсу «Молодий новатор Харківщини», що
проводився Харківською обласною радою винахідників і раціоналізаторів, їй також було призначено стипендію Кабінету Міністрів України
для молодих учених терміном на два роки.
Інна Юріївна має досвід міжнародної роботи: пройшла стажування у Празькому інституті
підвищення кваліфікації (Чеська Республіка) за
програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (2016 р.), Міжнародному інституті інновацій
«Наука – Освіта – Розвиток» (Польща) за програмою «Економіка і бізнес» (2016 р.), Університеті
Аристотеля (Греція) за програмою «Адаптація
науки, освіти та бізнесу до світових інноваційних трендів» (2018 р.). Молода дослідниця і науковець також брала участь у міжнародних конференціях, які проводилися в Польщі, Чеській
Республіці, Словаччині та Німеччині, що підтверджено сертифікатами міжнародного зразка.
Як офіційний представник нашого університету І.Ю. Шевченко брала участь у розробці
проектних пропозицій на отримання грантового
фінансування за програмою ERASMUS+KA2
«Cooperation for innovation and the exchange of
good practices»: у 2016 р. − «Developing valorisation models for academia to promote innovation
and entrepreneurship through creative industries»
(DEVICE), у 2017 р. − «Strengthening higher education role in innovation value chain through their
involvement in multidisciplinary platforms of creative industries» (PRIME), у 2018 р. − «Synergizing
multidisciplinary platforms of creative industries
with higher education to strengthen their role in the
innovation value chain» (SCENIC) у консорціумі
з представниками таких ЗВО як Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lithuania), University
of North Umbria at Newcastle (United Kingdom),
South-Eastern Finland university of applied sciences (Finland), Helsinki Metropolia university of
applied sciences (Finland), Kiev national university
of technologies and design (Ukraine), Tbilisi teaching university (Georgia), Tbilisi Caucasus university
(Georgia), Gori state teaching university (Georgia),
Brest state university (Belarus), Belarusian state
technological university (Belarus), National polytechnic university of Armenia (Armenia), Yerevan
state university (Armenia).
У 2017 р. Інна Юріївна успішно склала
Pearson Test of English General, підтвердивши володіння англійською мовою на рівні В2.
У березні 2018 р. рішенням Атестаційної
колегії МОН України було затверджено рішення Вченої ради ХНАДУ від 26.01.2018 р. щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри
економіки і підприємництва.

І.Ю. Шевченко успішно здійснює наукове
керівництво студентами, підготувавши 24 переможці та призери Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук, Всеукраїнського
конкурсу дипломних робіт студентів ЗВО зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Економіка», Харківського регіонального конкурсу
студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук. Під науковим
керівництвом доц. І.Ю. Шевченко студентами
опубліковано понад 70 наукових статей і 90 тез
доповідей на наукових конференціях. Також під
її науковим керівництвом аспірант Є.С. Даниленко виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук «Маркетингова
концепція управління діяльністю підприємствавтодилерів: поведінковий підхід».
Вона є автором і співавтором 245 наукових
і науково-методичних праць, серед яких 7 монографій, 2 підручники, 5 навчальних посібників,
1 словник, 45 наукових статей у фахових виданнях,
32 наукові статті в інших виданнях, 72 тези доповідей на наукових конференціях, 54 тези доповідей
на науково-методичних конференціях, 7 авторських свідоцтв, 20 збірок методичних вказівок.
І.Ю. Шевченко − член редакційної колегії
збірника наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», який визнано
фаховим з економічних наук і представлено в
міжнародній наукометричній базі даних Index
Copernicus; відповідальним секретарем збірки
студентських наукових праць «Економічні перспективи»; відповідальним секретарем щорічних
міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» та міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді».
За плідну науково-педагогічну діяльність
І.Ю. Шевченко нагороджена низкою відзнак:
грамота голови адміністрації Київського району Харківської міської ради з нагоди Дня науки
(2016 р.); подяка голови Харківської обласної
ради (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), а також грамоти, подяки і
дипломи ХНАДУ (2014 − 2016 рр.).
У 2017 р. І.Ю. Шевченко була нагороджена
нагрудним знаком «Почесний викладач ХНАДУ»
та грамотою за перемогу у номінації «Найкращий викладач очима студентів ХНАДУ».
Палко вітаємо Інну Юріївну з присудженням престижної премії Верховної Ради України як найталановитішого молодого вченого
і бажаємо їй подальших наукових досягнень!
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Сприяння працевлаштуванню

Будуємо кар’єру разом

Реалізуючи план дій щодо сприяння
працевлаштуванню студентів, затверджений вченою радою університету,
відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів за активної участі
факультетів, випускових кафедр і студентської ради в рамках традиційного
тижня кар’єри провів низку заходів,
мета яких власне і є сприяння їхньому
успішному працевлаштуванню.
Під час проведення тижня кар’єри
представники компаній NIX Solutions, ПАТ
«САН ІнБев Україна», Tampedia, ТОВ «Паркинг+», НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України, ТОВ «Дорожнє будівництво ,,Альтком”», Управління освіти адміністрації

Фаховість

Московського району Харківської міської ради, Управління патрульної поліції в
Харківській області, ТОВ «Украгрозапчастина» надали студентам інформацію про
наявні вакансії, можливості проходження
практики та стажування.
Представники ТОВ «ДРБУ – 48» з метою продовження налагодження співпраці
та укладення договору про співробітництво зустрілися з деканами дорожньо-будівельного та механічного факультетів. Презентацію в он-лайн режимі для студентів
механічного факультету провела компанія
CRH – один із найбільших виробників будматеріалів у світі. Крім того, представники салону «Тойота Центр Харків Артсіті»
зустрілися зі студентами молодших курсів

автомобільного і факультету транспортних
систем. Метою зустрічі була мотивація студентів до оволодіння знаннями. Компанії
запропонували студентам усіх факультетів
відвідати виробничі дільниці, познайомитися з роботою колективів, дізнатися про
перспективи працевлаштування та кар’єрні
можливості.
Ефективним методом знайомства з ринком праці є участь студентів в екскурсіях
на виробництва, де вони мають можливість
безпосередньо поспілкуватися з провідними фахівцями, познайомитися з бізнес-процесами, можливими місцями стажувань,
практики, працевлаштування. Так, на запрошення керівництва студенти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент»,
Закінчення на с. 7

Дієва допомога

Зараз перед кожним юнаком і дівчиною особливо гостро постає проблема
правильного вибору місця роботи. Так
і для мене особисто, коли постало питання пошуку місця роботи за фахом,
з’явилася нагальна необхідність отримати додаткові знання та практичні навички щодо технології працевлаштування.
Як грамотно і змістовно скласти резюме, як потрібно себе поводити і розмовляти під час співбесіди з працедавцем, а в
майбутньому і з членами колективу та й в
цілому як правильно розробити стратегію
пошуку роботи задля того, щоб кінцевий
результат на даному етапі був максимально
доцільний, результативний і конкурентоспроможний – усе це мене дуже цікавило.
Саме в цей момент допомога фахівців
відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів стала дуже своєчасною і
корисною. Співробітники відділу дізналися
про мої можливості і бажання, допомогли
більш детально проаналізувати сильні та

слабкі сторони характеру, надали ймовірні
варіанти працевлаштування, а також запропонували стажування на автотранспортному підприємстві, де я отримав досвід
роботи в галузі логістики. У подальшому
колектив відділу запропонував мені вакансію логіста в компанії «Крон-Авто». Я дуже
задоволений своєю роботою і щиро вдячний фахівцям відділу за мудрі поради та
професійні навички. Саме вони допомогли
мені подолати сумніви і зробити впевнені
кроки на початку мого трудового шляху, що
власне й привели мене до дієвих результатів.
Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 Березня щиросердно бажаю
дружному колективу відділу організації
сприяння працевлаштуванню студентів
безмежного добра і душевного затишку, жіночого щастя і сімейних гараздів,
вічної краси і успіхів у роботі!
Олександр Борисенко, магістр,
голова студради ХНАДУ
2016 – 2018 рр.
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Сприяння працевлаштуванню

Будуємо кар’єру разом

Закінчення. Початок на с. 6
відвідали Бізнес-Сервіс Центр ABInBev
Україна. За їх відгуками в офісі, що працює
у форматі open space, панує динамічна і
командна атмосфера, орієнтована на досягнення амбітних цілей.
– Ми відвідали практично всі відділи:
фінансів, планування та ефективності виробництва, управління персоналом, логістики, транспорту, інформаційної підтримки клієнтів тощо. Під час екскурсії
керівники підрозділів розповіли про особливості організації роботи колективу та
підприємства в цілому, а також відповіли
на численні наші запитання, – розповіла
студентка гр. Е- 41 Вероніка Кобченко.
Студенти ФУБ та АФ побували на екскурсії в автомобільному холдингу «Соллі
плюс», де ознайомилися з роботою відділів
автосалонів Mercedes-Benz, Volkswagen і
Renault та роботою кваліфікованих фахівців: маркетологів, дизайнерів і бухгалтерів.
Крім того, вони дізналися про те, що відбір
персоналу до компанії проводиться дуже
ретельно, бо успіх будь-якого підприємства
безпосередньо залежить від якості роботи
його працівників. Студентам було запропоновано пройти анкетування для зарахування до кадрового резерву та літню практику.
Відділ організації сприяння праце
влаштуванню студентів тісно співпрацює
з обласним та міським центрами зайнятості. Для студентів усіх факультетів з метою
ознайомлення їх з роботою служби зайнятості, вакансіями по Харкову та знайомства
з новітніми технологіями працевлаштування представником міського центру зайнятості спільно з фахівцем нашого відділу
було проведено семінар, де розглядалися
питання планування кар’єри, складання резюме (у т.ч. і відеорезюме) та успішного
проходження співбесіди з роботодавцем.
Принагідно зазначимо, що відділ постійно проводить індивідуальні консультації,
лекції і тренінги щодо питань підготовки
студентів і випускників до подальшого
успішного працевлаштування, формування ефективної поведінки на ринку праці,

використання інтернет-ресурсів з пошуку
роботи, знайомства з технологією побудови кар’єри та просування кар’єрними сходинками, про що ще раз було наголошено
учасникам заходу.
Деканати, кафедри та наш відділ активно працюємо щодо налагодження партнерських відносин з підприємствами – потенційними роботодавцями, організації
ознайомчих екскурсій, проведення презентацій підприємств галузі, тренінгів, семінарів, індивідуальних консультацій та інших

заходів щодо вирішення нагальних питань
сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників університету.
Дякуємо всім факультетам, випусковим кафедрам і студентській раді, які
завжди нас підтримують та беруть активну участь у заходах щодо сприяння
працевлаштуванню студентів.
Г.А. Симонова,
провідний інженер ВОСПС
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Патріотизм

Пам’яті Героїв Небесної Сотні
Згідно з Указом Президента України
двадцятого лютого щорічно в Україні
відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Саме в ці дні п’ять років тому під час
Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Двадцятого лютого 2014 р.
загинуло найбільше активістів Майдану.
Наступного дня офіційна влада України
юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на
Майдані відбулося прощання із загиблими,
яких у жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання лунала пісня «Плине кача...», що стала українським народним реквіємом.
Революція Гідності має низку причин,
через що сотні тисяч людей вийшли на Майдан Незалежності у столиці нашої країни
місті Києві. У листопаді 2013 р. Янукович
не поставив свій підпис під договором про
євроінтеграцію України до ЄС, що стало
лише приводом для початку активних дій
на Майдані. Люди були обурені таким актом
Януковича, що перекреслював їхні сподівання та прагнення до європейської інтеграції,
демократичних загальнолюдських цінностей. Тоді дуже гостро постали проблеми
боротьби з корупцією, а також зловживання
владою вищого керівництва країни. Україна
стала перед вибором: або євроінтеграція, або
Євразійський Союз. Частина українського
бізнесу та олігархату теж була поділена відповідно до цього вибору. Особливо це стосувалося ринку енергоносіїв, металургії, машинобудування, хімічної та інших галузей
промисловості. Крім того, Україна займає
важливе геополітичне положення між Євро-

пейським Союзом та Російською Федерацією, саме тому наша країна стала водорозділом у складних стосунках між ними. Отже,
Революція Гідності мала низку соціальноекономічних і політичних причин.
Сумнозвісний перелік героїв Небесної
Сотні розпочався 22 січня 2014 р., коли від
вогнепальних поранень під час сутичок у
центрі столиці загинули активісти Майдану
Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.
Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія
Вербицького. До 18 лютого 2014 р. уже налічувалось 9 загиблих. З 18 до 20 лютого
на Майдані загинуло найбільше людей –
78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім
українців, жертвами режиму Януковича
стали білоруси, вірмени та грузини. Усі
вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.
Сучасне українське суспільство досить
політично поляризоване і вимагає від влади більш ефективних реформ на шляху до
євроінтеграції, ефективної боротьби з корупцією, демократизації суспільного життя

і підвищення добробуту населення. Саме ці
вимоги лунали під час Революції Гідності.
Відтоді минуло п’ять років. Наслідки революційних подій не лише спонукають суспільство до активізації політичного життя,
але й поставили перед владою досить важливі питання, вирішити які надзвичайно
складно. Це занадто короткий період для
масштабних звершень. Вочевидь, що наслідки Революції Гідності тільки-но починають свій вплив на всебічний розвиток
суспільного життя в Україні.
Ста чотирьом Героям Небесної Сотні
Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а
троє іноземців – громадянини Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і
Давид Кіпіані, були посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.
Україна заплатила дуже високу ціну
за звільнення від диктатури і цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.
В.С. Золотарьов,
доц. каф. українознавства

Виховні заходи

Про війну із перших вуст

Нещодавно наша група взяла участь
у патріотичному виховному заході, організованому кафедрою українознавства,
що відбувся на початку лютого. Ця зустріч із кадровим військовим Збройних
сил України – захисником нашої держави – змінила моє бачення щодо ситуації
на Сході країни і додала впевненості в
нашій беззаперечній перемозі.

А.Ю. Щукін – надзвичайна людина,
яка безмежно любить свій рідний край
і віддасть усе, аби український народ
жив у мирі та злагоді. Артур Юрійович –
харків’янин, виріс у родині військових,
тому з самого малечку мав бажання і хист
до військової служби. Наразі він професійно виконує свій обов’язок – захищає нашу
з вами Батьківщину, мирний сон і можли-

вість навчатися в омріяному закладі вищої
освіти.
Розмова з військовим була складною,
але відвертою, кожне слово, що злітало з
його вуст, було наповнене щирістю і печаллю. Бо дуже важко говорити про той жах,
який коїться у зоні воєнних дій. Розповідаючи про загибель людей та розруху міст, у
його очах був невимовний біль, тому що він
учасник тих жахіть. Артур Юрійович – молодий і сильний духом патріот, який готовий
у будь-яку мить йти до бою за нашу Україну.
Саме таким постав перед нами справжній
військовий. Можна лише дякувати таким хоробрим людям, які захищають нас і не дають
далі захоплювати українські землі.
Я сподіваюся, що ця війна невдовзі закінчиться і всі бійці повернуться додому
неушкодженими, де їх з нетерпінням чекають рідні та близькі люди. Вся країна вірить у те, що зрештою прийде кінець битви
за територіальну цілісність нашої держави.
Та найголовніше – щоб усе завершилося перемогою нашої України над
таким підступним ворогом – сусідньою
і наче дружньою нам раніше державою.
Олександра Макарова, гр. Т-12-18
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До Дня рідної мови

Я знаю: мова мамина свята…
«Мамо, розкажи мені казку…»
Ви пам’ятаєте це? Теплу посмішку на маминих вустах, з
якої народжується ота барвиста казкова реальність наших дитячих мрій?
«Мамо, заспівай мені щось, бо не можу заснути…»
Ви чуєте це? Як мелодія вплітається в голос, ніби стрічки в
косу, набирається сили, міцніє, лине через думку до серця. А звідти – в самісіньку душу.
Це ніби квіти на вишиванці, оздобленій бісером. Кожне слово – крихітна намистинка: яким променем підсвітиш, такий колір
і візьметься. Та зібрані разом на льняному полотні сорочки, вони
не просто утворюють візерунок. Вони гаптують таємний код, що
розшифровує і пояснює скарби пам’яті народної, передаючись від
покоління до покоління, від матері до доньки.
Але ж мова мамина – хіба не те саме?
Це – витвір мистецтва та водночас чи не найпростіша основа
з усіх основ.
Це – така буденність, але не менше й головна, безцінна святиня.
Це – традиція, забути яку ганьба, але й ганьба не менша (як ви
вважаєте?) просто сховати її в музеях, законсервувати як археологічну знахідку.
Вона старовинна, відтак поважна й мудра; вона жива, а значить, завжди нова, завжди молода.
Ніби ті намистинки на білосніжному полотні, вона об’єднує
звуки в слова, а думки у справи. Як мамина посмішка, вона світла
та ніжна, і кожен з нас…

Стажування

Скажіть-но, хіба ви не бачите цього?
Кожен із нас якимось кінчиком думки торкається картин десь
на межі спогадів і снів. Там ми дуже маленькі, а батьки значно
молодші. Там дерева сягають неба, а ягідки калини більші за виноград. Там так добре пам’яті. Там кожне слово чарівної історії,
кожен рядок старої пісні пірнає в тебе, як в річку, і, торкаючись
серця, залишається в душі.
Чому так глибоко – спитаєте? Чому так далеко?
Бо саме тут – у маминій казці, у її колисковій – небачені світи,
що живуть у пам’яті всього народу, що ніколи не зникають, такі
величні й прекрасні.
Вони озиваються до нас. Кожним словом. Чуєте? Кожним порухом любих губ. Бачите? Кожним ударом української крові, що
пульсує по венах. Відчуваєте?
То живе душа народу: незбагненна, незнищенна, прекрасна!
Н.О. Опришко,
доц. каф. філології та лінгводидактики

Зарубіжний досвід

Освітній процес з його різноманіттям
форм і заходів роботи завжди потребує
самопідготовки та самовдосконалення.
Цікаві заняття – це, насамперед, глибина володіння навчальним матеріалом і
майстерність його викладення.
Особисті якості викладача можуть
формувати підхід до реалізації плану занять, а їх форму вдосконалює досвід, що

напрацьовується роками кропіткої праці
над самим собою. Важливу роль у цьому
аспекті посідає закордонне стажування, яке
уможливлює долучити до власного досвіду
новітні підходи та методи роботи, а також
усвідомити своє особисте місце, як фахівця, в єдиній європейській спільноті.
Багато викладачів кафедри іноземних
мов останнім часом активно долучаються
до різних програм стажування у європейських вишах. Цього навчального року канд.
пед. наук доц. Т.В. Герасимчук також мала
можливість відвідати один з вишів Польщі
у м. Новий Сонч.
Наші польські колеги гостинно зустріли Тетяну Володимирівну і залюбки поділилися з нею своїм досвідом роботи у
рамках програми «Організація навчального
процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa
Szkoła Biznesu – National-Louis University»
(Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis
University.
Родзинкою стажування Т.В. Герасимчук
стало її детальне ознайомлення з платформою університету Cloud A.

Сподіваємося, що викладачі нашої
кафедри і надалі будуть активно переймати зарубіжний досвід у царині освіти
і науки.
Спецкор МФ
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Пам’ять поколінь

Задля життя, миру і любові

Пам’ять про минуле – це
не просто властивість людської свідомості зберігати
події і факти усіх поколінь,
пам’ять – це сполучна ланка між минулим і майбутнім,
старшим поколінням і прий
дешнім. Пам’ять навчає, дає
силу і зміцнює віру.
Напередодні 30-річчя виведення військ із Афганістану в
нашій затишній конференц-залі
за ініціативи помічника першого проректора з виховної роботи В.Г. Покотила студентський
клуб під керівництвом Л.І. Климець провів вечір пам’яті «Задля життя, миру і любові».
На це патріотично-виховне
свято ми запросили почесних
гостей – учасників бойових
дій в Афганістані: полковників
Ю.П. Конотопа і М.Є. Шев-

ченка та старшину В.М. Бішу.
Полковник В.Г. Покотило на
цьому заході був надповажним
гостем.
Приємно, що на виховний
захід прийшли як студенти, так і
викладачі різних факультетів нашого університету, які зацікавлено слухали розповіді поважних
гостей про службу в Афганістані,
зокрема й про бойові завдання та
воєнні події, в яких вони брали
безпосередню участь.
Присутній на святі проф.
В.О. Псюрник нагадав усім і
про студентів нашого університету, які також з честю й відвагою виконували свій обов’язок
перед Батьківщиною, попов
нивши лави українських солдатів в Афганістані.
Полковник М.Є. Шевченко
показав наочні експонати, що

демонструються на постійно
діючій виставці бойового знаряддя у музеї Афганської війни.
Ведучими цього заходу бу
ли Ігор Підкопай (ФТС) і Єлизавета Козлова (ФУБ), а допомагали їм самодіяльні артисти
студентського клубу. Так, Наталія Шаповал, Анастасія Рижкова, Ніка Калюжна та Арсеній
Кругліков проникливо прочитали вірші, пронизані болем і
співчуттям, смутком і плачем
солдатських матерів та водночас вдячністю і гордістю за воїнів-інтернаціоналістів.
Після виступу Наталії Шаповал усі присутні хвилиною
мовчання вшанували пам’ять
воїнів, які не повернулися з афганської війни.
Ігор Штанько заспівав пісню про міцний дух, патріотизм

і волю українських солдатів,
а разом з Максимом Півторацьким вони щиро привітали
присутніх воїнів-афганців піснею «Ати-Бати».
Артисти колективу «ФанкіМанкі» також привітали учасників бойових дій запальним
сучасним танцем.
Нам – поколінню XXI століття, кому належить жити в
сучасному світі і будувати майбутнє, необхідно пам’ятати як
про ті жахливі події афганської війни, що забрала десятки тисяч людських життів,
але й зробити все можливе і
навіть неможливе, щоб війна,
яка триває на Сході України,
якнайшвидше закінчилася.
О.В. Верняховська,
спеціаліст з організації
дозвілля студклубу
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Лікарі застерігають

Обережно, кір в Україні
Україна опинилася на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю
людей, які захворіли на кір у 2018 році.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, – повідомляє
РБК-Україна із посиланням на BBC.
За даними ВООЗ у Європі кількість
хворих на кір за 2018 рік перевищила
82 тис. людей, що є найбільшим показником десятиліття. Частка України за кількістю хворих становить більше половини від
цієї цифри – понад 53 тисячі.
Щодо летальних випадків від кору, то
у Європі у 2018 році померли 72 людини,
з них 16 – в Україні. На думку фахівців
ВООЗ, причиною такого спалаху хвороби в
Україні є низький рівень вакцинації.
Нагадаємо, що найвищі показники
захворюваності на кір в Україні медики
зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.
З початку 2019 року захворюваність на
кір у Харківській області зросла на 42,5%,
зареєстрували 57 випадків кору, серед
них – 34 дитини (59,6%). Упродовж трьох
тижнів 2019 року на Харківщині зареєстровано сім спалахів, з кількістю уражених – 38 осіб, з них два – у побуті, два – у
навчальних закладах (Харківська державна
академія культури, Біляївський ліцей Первомайського району), два – у закладах охорони здоров’я (КНП ХОР «ОДКЛ», КЗОЗ
«Ізюмська ЦМЛ») та один за місцем роботи
(АТ «Харківобленерго», Валківське районне відділення).
Кір – гостре інфекційне вірусне захворювання. Основні симптоми хвороби – висока температура, запалення слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних
шляхів, кон’юнктивіт, плямисто-папульозний висип на шкірі і загальна інтоксикація.
Morbillivirus – вірус кору, що надзвичайно

заразний і швидко передається повітрянокрапельним шляхом. Цей вірус може жити
в повітрі і на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти неімунізованих
людей, які контактують з хворим, заражаються.
Найперше, що варто знати – це те, що
кір є досить важким інфекційним захворюванням, яке супроводжується зміною
декількох періодів хвороби, котрі тривалий
час протікають в організмі людини (це не
грип, де за три – п’ять днів можна вже одужати), і має декілька важких ускладнень.
Кір є дуже заразним захворювання і
найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з
будь-якими імунодефіцитними станами.
Для того щоб достовірно з’ясувати,
має людина антитіла проти кору чи ні
(вона може перенести захворювання на
субклінічному рівні і не знати про це),
необхідно зробити відповідний аналіз
крові (анти measles IgG).
Коли роблять щеплення
від кору?
Діти
• Вакцинацію від кору роблять один раз
в 1 рік і повторно в 6 років. Якщо з різних
причин вакцинація не зроблена, її роблять

дітям у будь-якому віці, але найкраще –
двічі (на перше введення антитіла формуються у 85 – 93% людей) з інтервалом між
щепленнями мінімум 28 днів.
• Якщо планується міжнародна подорож, особливо в країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація,
починаючи з шестимісячного віку (з 6 до
11 місяців – одноразово).
• Також проводиться екстрена вакцинопрофілактика для неімунних дітей упродовж перших трьох діб після контакту з
хворим на кір.
Дорослі
Відповідно для дорослих можна рекомендувати вакцинацію у таких випадках:
• Студентам після закінчення школи без
підтвердження імунітету проти кору.
• Людям, які народилися під час або
після 1957 року народження, у яких немає
доказу імунітету (наявність антитіл) – їм
необхідно ввести хоча б одну дозу вакцини.
Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей.
Кому протипоказана
вакцинація?
• Людям із загрозливою для життя алергічною реакцією на неоміцин або інший
компонент вакцини, що виникла на первинне введення.
• Якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання.
• Вагітним жінкам. Крім того, необхідно уникати вагітності упродовж чотирьох
тижнів після вакцинації.
Бережіть себе і своїх близьких. І найголовніше – при необхідності вчасно
звертайтеся до лікаря!
Ж.Д. Кравченко,
лікар-терапевт ХНАДУ,
заступник головного лікаря
з ОМР КНП «МСЛ» ХМР

12

АВТОДОРОЖНИК

7 березня 2019 р.

До 8 Березня

Поради практичного психолога

Сьогодні значно зріс інтерес громадськості до питань педагогіки та психології. Багатьох студентів хвилюють питання: хто «Я», як мені стати кращим,
як досягти в житті успіху, як працює
людський мозок і як змусити його вчитися, як розвинути волю, пам’ять і стати
уважним, що таке совість і любов з точки зору психологічної науки, чи можна
думки передавати на відстані, що таке
сновидіння і чи існує взаємозв’язок між
характером людини та групою її крові
тощо.
Велика кількість публікацій з цих
проблем розрахована на фахівців. Масовий читач не завжди може розібратися в
численних термінах і наукових тлумаченнях елементарних питань повсякденного
життя.
Цей випуск «Автодорожника» виходить
напередодні Міжнародного жіночого дня,
тому вашій увазі ми пропонуємо суто святкову тему «Чоловічий погляд на подарунок
жінці до 8 Березня».
Сподіваємося, що наші поради стануть
в нагоді усім чоловікам.
Відома істина «Чого хоче жінка – того
хоче Бог» спрацьовує в головах чоловіків
чомусь тільки напередодні 8 Березня. Раз
на рік чоловіки болісно шукають відповідь
на запитання: «Так все-таки, чого ж вона
хоче?». Ця загадка в більшості випадків так
і залишається нерозгаданою (може в цьому
і криється секрет їхньої привабливості).
У виборі подарунків чоловіки чітко діляться на три категорії.
Представники першої – і, до речі, дуже
поширеної – абсолютно переконані в тому,
що найкращий подарунок жінці – це вони
самі. А якщо на їхньому життєвому шляху
зустрінеться жінка, яка з якихось мазохістських причин підтримає в них цю помилкову оману, вони так і проживуть до глибокої
старості в щасливому невіданні щодо себе
і того, що жінкам прийнято іноді щось дарувати. На щастя, в нашому університеті
таких чоловіків немає.
Наступний представник – чоловік «на
роздоріжжі». Він як би вже в курсі про подарунки, але з огляду на свої принципи,
лінь або відсутність уяви робити їх не хоче.
Такі чоловіки охоче відбуваються пристой-

ною – зрозуміло, на їх погляд, – сумою грошей. Це, звичайно, краще, ніж нічого, але
аж надто нудно, буденно і схоже на премію
за професійні успіхи.
Інша справа – третій тип. Це – справжній романтик, непередбачуваний і навіть
загадковий. Від такого ніколи не знаєш,
чого чекати. Його подарунки – суцільний
сюрприз (втім, як і життя з ним). Але від
його несподіванок можна отримати певне
задоволення. Що дарує такий чоловік? Передбачити неможливо та й не варто намагатися. Вам все одно не зрозуміти незламної
чоловічої логіки, з якою він підходить до
вибору подарунка. За подарунком від чоловіка жінка може дізнатися про нього багато
цікавого: хто він, як ставиться до життя взагалі і до неї зокрема. Але що б не вийшло в
результаті – діамантове кольє або яйцерізка, до чоловічого пориву щось подарувати
треба ставитися терпимо і прихильно. Цей
порив бажано всіляко вітати, культивувати і
за можливістю провокувати, адже, як показує практика, далеко не кожен чоловік взагалі схильний робити подарунки.
А ось на запитання, чого жінки категорично не хочуть, будь-яка з них дасть
відповідь за лічені секунди. До розряду
небажаних подарунків, на думку прекрасної половини людства, потрапляють м’які
іграшки. Те ж саме стосується різної сувенірної продукції: тарілок-панно, фарфорових статуеток, картин і рамок для фотографій. З не меншим презирством жінки
ставляться до посуду, чайних і кавових
наборів, каструль та іншого кухонного знаряддя. Подарунком, за який не гріх і валком
привітати, жінки вважають чашки зі знаками зодіаку, іменами та іншими написами.
Якщо ж ви хочете підписати собі смертний
вирок – сміливо даруйте жінкам засоби для
схуднення, креми від зморшок чи омолоджуючі комплекси.
То що ж залишається для подарунків?
Вибір презента до 8 Березня безпосередньо

залежить від статусу жінки, якій чоловік
збирається його піднести. Якщо мова йде
про маму, бабусю, сестру чи доньку, то тут
розумно шукати подарунок, пов’язаний з
їхніми інтересами або захопленнями. Презент для найрідніших жінок спрямований
не на те, щоб завоювати їхнє серце, а на
те, щоб проявити свою ніжність і турботу.
Придивіться уважніше, чим займаються
на дозвіллі ваші жінки. Старше покоління
прихильно ставиться до побутової техніки.
Мама чи бабуся із задоволенням приймуть
кухонний комбайн, міксер, посудомийну
машину або суперсучасну праску. Не відмовляться жінки від косметики чи парфумерії. Тим більше, що вибрати її для домашніх не так складно, як здається. Завжди
можна непомітно запам’ятати (краще записати) марку улюблених парфумів або найменування косметичної лінії, якою користується жінка. Донька гарантовано зрадіє
комп’ютерній грі, цікавій книзі або квитку
на концерт улюбленої групи. Не будемо
вкотре нагадувати про те, що найкращим
подарунком завжди була гарна сукня або
кофтина. Якщо чоловік – смілива людина,
він може ризикнути і подарувати жінкам
своєї родини святкове вбрання. Вгадає –
буде коханим вічно.
Якщо бажання близьких людей можна
вгадати, то з колегами по роботі ситуація
дещо складніша. Подарунок має бути таким, що ні до чого не зобов’язує і водночас
приємним. Психологи стверджують, що
найкраще на роль корпоративного презента підійде шоколад. Жінкам-педагогам до
смаку припадуть стильні офісні аксесуари: брендові авторучки і письмові набори.
Напередодні 8 Березня особливою популярністю користуються різні офісні головоломки, кульки для релаксації або монети
для прийняття рішення.
Необхідно пам’ятати – будь-якій жінці в усі часи приємним знаком уваги
були квіти, супроводжувані щирими лагідними словами і приязною посмішкою.
Напередодні жіночого свята усім чоловікам раджу ніколи не забувати, що
головне для жінки не наші слова, а наші
вчинки.
В.В. Бондаренко,
проф. каф. ФіППП
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До 8 Березня

Цар каменів – діамант
З давніх часів його описували найкрасивішими епітетами: чудовий, яскравий, блискучий, дивовижний, царський.
Він став найкоштовнішою прикрасою
для кожної жінки, а чоловіки бачать у
ньому символ могутності та заможності.
Цар каменів – діамант дотепер є найкрасивішим коштовним каменем.
Вся краса діаманта проявляється після
його ограновування, що створює умови для
безлічі внутрішніх відбитків. Традиційна
форма діаманта – кругла з 57 гранями. Такий діамант має сліпучий блиск і при точному дотриманні пропорцій віддзеркалює
майже все світло, що падає на нього.
Щодо кольору царя каменів, то особливу цінність мають цілковито безколірні діаманти. Більшість ювелірних діамантів мають відтінки різної інтенсивності. Існують
дві групи каменів: з відтінками жовтого кольору та фантазійні кольори – блакитний,
рожевий, зелений, помаранчевий.
Діамант чистої води – це камінь, котрий
не має включень і дефектів, що можуть
бути перешкодою для проходження крізь
нього світла та його блиску. Саме через це

знижується вартість діамантів. Оцінюють
чистоту при десятикратному збільшенні
за американською системою IF, в якій значення F – чистота, а І – помітні включення.
Вага діамантів вимірюється у каратах. На
око масу каменя можна визначити за його
діаметром. А за допомогою спеціальних
каратних терезів можна встановити вагу з
точністю до 0,01 карата. Під час оцінки ве-

Чому коханий не
телефонує?
Не варто заздалегідь панікувати, якщо довгоочікувана
телефонна розмова так і не
відбулася. Як правило, причина мовчання вашого друга
є до смішного банальною.
Він не телефонує тому, що:
* занурений у розробку
важливого ділового проекту,
укладання серйозної угоди чи
просто затримався «на пиві» у
шефа;
* нарешті дістався тренажерної зали та із задоволенням
качає м’язи чи ганяє м’яча у
спортивній залі;
* із принципу чоловічої солідарності вирішив провести
свого приятеля додому після
корпоративної вечірки та й залишився у нього за компанію;
* вирішив зробити вам чудовий подарунок і замість телефонного дзвінка особисто
з’явитися з величезним букетом
квітів;
* у нього захворіла мама
(улюблений песик, котик) і він
заклопотаний її лікуванням;
* боїться, що хтось із вашої
родини може зняти слухавку й
сказати щось неприємне;
* його батьки сплять і тому
він не хоче говорити по телефону.

Не варто серйозно сприймати ці «вагомі» аргументи, поставтеся до них філософськи.
Повірте, ваш коханий все рівно
вам зателефонує.
Восьмого березня чоловіки, як не дивно, уміють втішно жартувати.
І окремі слова, які у звичайний день можуть здатися
образою, 8 Березня прозвучать жартівливо.
Чудового настрою Вам,
любі жінки, у цей святковий
день!

ликих каменів особливу увагу приділяють
їх чистоті та кольору, а невеликі оцінюють за вагою. Великі діаманти мають вагу
більше 1 карата, середні – від 0,3 до 0,99,
дрібні – менше 0,29 карата. Для оцінки ваги
коштовних каменів, закріплених в оправу,
використовують спеціальні формули.
Діамант – найтвердіший серед інших
коштовних каменів, але при цьому досить
крихкий. Тому, коли ви придбаваєте ювелірні прикраси з діамантами, бережіть їх
від випадкових ударів. На тіло людини діамант діє позитивно і зміцнююче. У камені
міститься велика сила, оскільки він – перший камінь Зодіаку. В діаманті сконцентрована енергія начала – початку життя і
світла.
Отож, шановні чоловіки, даруйте
своїм коханим діаманти, бо вони були
й залишаться найкращими їхніми оберегами. Але не варто забувати й про
те, що все ж таки найдорожчі діаманти
для кожної дівчини – це діаманти вашої
душі: любов, увага і турбота.
Тож, даруйте їх своїм коханим не
лише у свята, але й кожного дня!

Чим порадувати
кохану?
Звичайно ж, приготуванням смачних страв.
Тож, успіхів вам, чоловіки.
Салат з креветок
з авокадо
Продукти: 2 авокадо, 200
грам креветок, 2 яйця, сир, зелень,
майонез, лимон, оливкова олія.
Приготування:
розрізати
плоди авокадо, вийняти кісточку, нарізати дрібними кубиками.
Дрібно нарізати також відварені
креветки та 2 яйця. Сир Пармезан
натерти, додати зелень – кінзу або
кріп. Заправити майонезом та соком лимона з оливковим маслом.
У цей салат можна додати маслини, оливки.
Салат з курятини
з грибами
Продукти: 4 курячі грудки,
0,5 кг варених шампіньйонів,
4 великих цибулини, 200 − 300 г
м’якого сиру.
Приготування: грудки відварити, нарізати, додати цибулю
(нарізати півкільцями та обсмажити до золотистої кірки), а також гриби і тертий сир. Все перемішати та заправити майонезом.
Можна додати дрібно нарізані
солоні огірки.
Риба по-італійськи
Продукти: 1 велика рибина,
1 лимон, 0,5 кг цибулі, 3 помідори (за бажанням), 3 ст. ложки олії,
майонез.

Приготування: рибину з одного боку розрізати до хребта на
порційні шматки, вкласти у розрізи шматочки лимона. Викласти
на жаровню, зверху притрусити
порізаною кільцями цибулею та
помідорами. Посолити. Запекти.
Доведену до готовності рибу густо змазати майонезом.
Печиво на пиві
400 грамів маргарину посікти ножем, змішати з мукою та
склянкою пива. Залишити в холодильнику на 5 − 6 годин. Розкатати шаром в 0,5 см, нарізати
на квадрати та випікати в духовці
до легкого золотистого відтінку.
Перед тим, як подавати до столу
присипати цукровою пудрою.
Солодкий плов
Продукти: рис, цибуля, морква, курага, чорнослив, ізюм, сіль,
спеції для плову, підсолена олія.
Приготування: цибулю нарізати півкільцями, моркву – тонкою соломкою. Сухофрукти промити. Рис перебрати і ретельно
промити в холодній воді. На великій кількості олії обсмажити
цибулю та моркву, додати сухо
фрукти, сіль та спеції, додати рис
і залити кип’ятком на 1 − 1,5 см
вище рівня рису, закрити кришкою і на маленькому вогні тушкувати 30 хвилин.
Смакуйте на здоров’я!

Наш кор.
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Весне навстречу
У весны зеленые глаза

У весны зелёные глаза.
У весны пушистые ресницы.
И вода стекает, как слеза,
И Любовь не может не присниться!
Ветер каждый день поёт на бис
Новые и новые этюды.
Что же ты вздыхаешь? Улыбнись!
Молодостью веет отовсюду!

*****

Ещё одна весна зелёных нитей
И нежно от Любви звенящих почек…
Я узнаю такой знакомый почерк!
Его же невозможно не увидеть!
Всё так легко, волнующе и мшисто…
И тени от деревьев – нотным станом.
По ним весна играет неустанно
Великий гимн Любви, Земли и Жизни!

*****

Во всю сияет ясная весна!
И я люблю, и любишь ты, и любим мы –
Простые удивительные люди!
И жизни цель известна и ясна.
А счастье – это если ты и я
Когда-нибудь внезапно станут нами.
Не зря нас Бог создал с небытия,
Не зря послал весеннее цунами!
Светлана Щиголева

Весенний эскиз

Белое пенное лёгкое кружево
Наколдовала весна...
Город, согревшийся после стужи,
Напрочь лишился сна!
Улицы все белым цветом завьюжило,
Начисто замело!
От невесомых кремовых кружев
Снова белым-бело!
Нежатся тёплые краски рассветные
В золоте куполов…
Ярко играет солнце весеннее
Бликами в окнах домов!
Сыплется под ноги солнцем согретый
Свадебный цвет лепестков…
Тёплой улыбкою встретить лето
Город любимый готов!
Жанна Бесценная

Вам, женщины!

Щебечут птицы веселей,
Встречая день 8 Марта.
Стучит капель,
Звенит ручей,
И солнышко сверкает ярко.
Пускай весна сегодня дарит
Не только первые цветы.
Пускай скорее исполняет
Все сокровенные мечты.
Борис Венский

С 8 Марта!

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

Ваше Величество – Женщина!
Марта настало владычество:
Шум, суета, ералаш…
Женщина – Ваше Величество,
Вечно мужчина Ваш паж.
И между всеми мужчинами
Каждый бы точно желал,
Чтоб Вы вовек не покинули
Свой золотой пьедестал.
Чтоб до измен и предательства
Вы бы с него не сошли.
Женщина – Ваше Сиятельство,
Вечная песня земли.

*****

Пусть женский день к букетам и словам
Прибавит ясных дней блаженство,
Пусть, женщины, весна подарит Вам
Свой высший титул –
Леди Совершенство!
Олег Новиков

*****

Первый луч,
Первая роса.
Дымка туч,
Зелёная трава.

Из массы всевозможных слов
Сплету венок я для любимой,
Что выразят мою любовь
К единственной, неповторимой,
Желанной, нежной, дорогой,
Красивой, умной, деликатной,
Весёлой, милой, озорной,
Гламурной, стильной и опрятной,
Великодушной, как творец,
С открытым сердцем и душою,
Спокойной, доброй, как мудрец,
Миролюбивой и простой,
Лучистой, щедрой, золотой,
Элитной, царственной, достойной,
Семейной, чуткой, заводной,
Заботливой и беспокойной,
Чуть грешной и почти святой,
Которой нет на свете краше,
Находчивой и деловой,
Какой должна быть в жизни нашей.
Жить невозможно не любя,
Так будет до скончанья века,
И я всегда люблю тебя,
Не ангела, а человека!
Сергей Ефремов

Весна пришла

Пенье птиц,
Пёстрые цвета.
Хлопанье ресниц,
Любви пора.

Весна ворвалась в мое сердце,
Распространяясь в темпе скерцо,
Разбередила мою душу,
Покой и сон, и жизнь нарушив.

Две души,
Одна судьба,
Две мечты,
Теперь одна.
Где-то он
И там она.
Он влюблён,
Влюблена она.

Комплименты любимой

Проснулись новые желанья,
Вернулись все воспоминанья.
Весна застала нас врасплох –
В душе, в уме переполох.

Роман Яценко

Ода женщине

Ах, этот чудный аромат,
Пьянящий и зовущий в сад,
Там, где цветов разнообразье
И красота до безобразья.

Некрасивых женщин не бывает –
Заявляю скептикам иным.
В женщине мужчина открывает –
То, что незаметно остальным.

Ты спишь, а я давно проснулась
И с головою окунулась –
В лавину всех воспоминаний,
В поток моих переживаний.
Марина Власенко

Время обороты набирает,
Как мотор на взлетной полосе...
Женщины судьбу не выбирают,
Оттого и счастливы не все.
В переливах радуг и росинок,
На земле, под небом голубым –
Не бывает женщин некрасивых,
Среди тех, кто любит и любим.

*****

Годы, вы над женщиной не властны,
И, конечно, это не секрет.
Для детей все матери прекрасны,
Значит, некрасивых женщин нет!
Пусть дожди звенят на тротуарах,
Пусть снежинки кружатся, дразня.
Знаю: не бывает женщин старых,
Если есть их юности друзья.
Женщина и в горе забывает
Подвести любви своей черту.
Некрасивых женщин не бывает,
Только нужно видеть красоту.

Но где-то смутная надежда,
Что сменит жизнь свои одежды,
Предстанет в новом одеянье,
Не будет разочарованья…

Традиции высокой поклонюсь
Встречать приход весны
восьмого марта…
Природа приготовилась для старта…
Весна идет – cказать я не боюсь!
Виновницам такого торжества
Сегодня мы тирады произносим,
Прекрасными Вас оставаться просим,
Верх искренности – наши Вам слова!
Улыбки Ваши, Ваш веселый взгляд –
Мужчинам вдохновенье дарят.
Желаю Вам такими оставаться

V. K.

Не только в день сегодняшний – всегда.
С улыбкой пусть не старят Вас года –
Чем не причина чаще улыбаться!
Александр Космин

7 березня 2019 р.
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Дозвілля

Назад в дев’яності
«Хочу грати в Денді і жувати Love Is,
а не це все» – нині це чи не найпопулярніший жарт в інтернеті. Однак у сучасної
студентської спільноти все можливо. І
вечірка в стилі дев’яностих, що відбулася 15 лютого в клубі «Болеро», не лише
стала яскравим тому підтвердженням,
але й перенесла нас у минуле. Шкода, що
лише на декілька годин.
Ті, у кого дитинство або юність пройшли в буремні дев’яності, напевно, з деякою ностальгією згадують про непрості,
але водночас і яскраві часи, а іншим присутнім це дало можливість відчути себе
мандрівниками часу.
Дев’яності роки можна назвати яскравими у всіх розуміннях цього слова: напої
«Юпі» та «Інвайт» неприродно соковитих
відтінків, кислотні кольори в одязі, різнокольорові кульки і кубики жуйок, фото
на фоні килимів, шалено красиві іграшки – вся ця хвиля «яскравості» заполонила
юнаків і дівчат. Незважаючи на матеріальні труднощі, молодь раділа життю, запалювала на дискотеках, колекціонувала

вкладки з жуйок і фігурки з «Кіндер-сюрпризів».
До Дня усіх закоханих студентська рада
нашого університету дала усім бажаючим
чудову нагоду зустрітися з друзями і поділитися спогадами про ті незабутні часи.
Взяти участь у молодіжній вечірці в стилі
90-х – це найчудовіший привід оригінально
відсвяткувати День усіх закоханих. Організатори вечора продумали усе до дрібниць:
залучили неупереджених членів журі та

солідних спонсорів, провели конкурси на
найкращий номер в стилі 90-х від кожного
факультету, найяскравіший образ вечора та
найоригінальніше фото.
Для членів журі визначити переможця
виявилося важким випробуванням, адже
обрати найкращого серед кращих є нелегкою справою. Та, незважаючи на всю
складність цього процесу, компетентне
журі обрало своїх фаворитів.
Після підбиття підсумків конкурсу
місця між факультетами розподілено так:
перше місце здобув ФУБ, друге – ДБФ, третє – МФ, четверте – АФ і п’яте місце посів
ФТС.
Рада студентського самоврядування
нашого університету дякує всім учасникам цьогорічного конкурсу, а також спонсорам та організаторам від кожного факультету за яскраве, гучне і незабутнє шоу.
Щиро вітаємо його переможців та
всіх присутніх на цій вечірці.
Аліна Проскура,
студкор студради
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ХНАДУ спортивний

Самбо
На початку лютого у Херсоні відбувся
чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків старшого віку, юніорів і юніорок, де взяли участь понад 500 спортсменів із 22 областей нашої держави.
Цей чемпіонат був одним із наймасштабніших за всю історію незалежності
України. У цих видовищних змаганнях взяв
участь і студент факультету транспортних
систем нашого університету (гр. Т-18-12),
майстер спорту України Єгор Леонов, який
виступав як юніор у ваговій категорії до
100 кг і посів друге місце.
У всіх боях до фіналу наш студент переміг достроково, показуючи неймовірну
майстерність і перевагу над суперниками.
Єгор провів три бої з дуже досвідченими спортсменами, у фіналі зустрівшись
зі спортсменом із Харкова. Увесь фінальНещодавно у спортивній залі головного корпусу пройшла Спартакіада
«Здоров’я» з баскетболу, де взяли участь
п’ять команд.

Баскетбол
Місця між командами розподілились
таким чином. Перше місце виборов ФУБ,
друге – ФТС, третє – МФ, четверте – АФ і
п’яте місце здобув ДБФ.
Вітаємо наших баскетболістів і бажаємо усім подальших успіхів як у викладацькій діяльності, так і в спорті!

ний бій Єгор вправно демонстрував свою
перевагу та швидкість, виграючи з рахунком 3:1. Однак після свистка про закінчення боротьби судді з незрозумілих
нікому причин дають нашому спортсмену
зауваження, а його супернику 2 бали. Дуже
прикро, але саме таким непередбачуваним
чином Єгор програв цей бій з рахунком 3:3.
Усі були вкрай здивовані таким рішенням
суддівської колегії.
Незважаючи на таку прикрість, на цих
змаганнях Єгор довів, що його срібло цінніше за будь-яке золото.
Ми щиросердно бажаємо нашому
спортсмену великих успіхів у досягненні
спортивних височин і за жодних обставин не падати духом та впевнено йти до
перемоги!
Р.А. Алієв, викл. каф. ФВіС

Кульова
стрільба
У лютому чотири дні поспіль проводились Спартакіади «Першокурсник»,
Університету, «Здоров’я» та Студмістечка з кульової стрільби.
Результати цих змагань такі.
У Спартакіаді «Першокурсник» перше
місце виборов ФТС, друге – ДБФ, третє –
МФ, четверте – АФ і п’яте місце посів
ФУБ.
Переможцями Спартакіади Університету стали: перше місце – МФ, друге – ФТС,
третє – ДБФ, четверте – АФ і п’яте місце
виборов ФУБ.

У Спартакіаді «Здоров’я» перше місце
здобув ФУБ, друге – МФ, третє – ФТС, четверте – АФ і п’яте місце посів ДБФ
Перемогу у Спартакіаді Студмістечка
вибороли: перше місце – гурт. №6, друге –
гурт. №1, третє – гурт. №2 і четверте місце
дісталося гурт. №5.
Дякуємо всім учасникам за влучну
стрільбу і бажаємо вдалих виступів на
наступних змаганнях.

Волейбол
Газета «Автодорожник» видається з 1931 року. Засновник – колектив Харківського
навчально-науково-виробничого комплексу
з автомобільно-дорожньої освіти.
Газета зареєстрована у Державному
комітеті України у справах видавництва,
поліграфії та книгорозповсюдження
1 грудня 1993 року.
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У спортивній залі головного корпусу пройшла
Спартакіада «Здоров’я» з
волейболу, де взяли участь
п’ять команд.
Місця розподілились таким чином: перше місце виборов ДБФ, друге – ФУБ, третє –
ФТС, четверте – МФ і п’яте
місце здобув АФ.
Вітаємо переможців і бажаємо усім подальших успіхів!
А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС
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