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Урочистості

Зустріч через роки

Тепло й привітно зустрічав першого
червня наш університет своїх найбажаніших і найрідніших гостей. За доброю
традицією саме у цей день проходить зустріч випускників усіх курсів, факультетів і років ХАДІ – ХНАДУ, що цьогоріч
символічно випала на перший день літа.
Нинішній першочервневий день видався напрочуд світлим і сонячним, а для
майже трьохсот випускників нашого вишу
ще й довгоочікуваним, адже усі вони прийшли до своєї alma mater наче вперше,
затамувавши подих і в передчутті справжнісінького дива та феєричного свята. І
рідний університет їх не розчарував, бо
зустріч випускників – особливе свято, породинному затишне і майже сімейне якраз
тому, що всі, хто закінчив автодорожній, –
одна велика і згуртована родина.
На святково прикрашеному символікою ХНАДУ майданчику перед головним
входом до університету під чарівні звуки
духового оркестру вирували радісні привітання й вигуки, дружні рукостискання
та обійми. Після теплих миттєвостей від
зустрічі святкові урочистості відбулися у
прикрашеній прапорами і штандартами
кожного факультету актовій залі.

Свято відкрили гучні фанфари і запальний «Гусарський марш» у виконанні духового оркестру студентського клубу під керівництвом Аркадія Портного.
З вітальним словом до поважних гостей
звернувся ректор університету, випускник
1967 року, професор А.М. Туренко. Палко
привітавши присутніх зі святом, зі щемом
у серці Анатолій Миколайович згадав свої
студентські роки спершу під час навчання
у Кіровоградському технікумі механізації
та електрифікації сільського господарства,
а згодом і в ХАДІ як найяскравіші та найцікавіші миті життя. Анатолій Миколайович
щиро подякував випускникам за те, що не
забувають свій університет, а також побажав усім міцного здоров’я і наснаги, висловивши надію на зустріч з усіма на ювілейних урочистостях з нагоди 90-річчя від дня
заснування нашого вишу.
До присутніх зі словами привітання
звернувся і проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків
Г.І. Тохтар. Говорячи про міжнародну складову діяльності нашого університету, Георгій Іванович акцентував увагу присутніх
на тому, що сьогодні наш ЗВО як учасник
спеціального міжнародного проекту заснував міжнародну асоціацію випускників
ХНАДУ, створивши відповідну базу даних
про них, що дозволяє залучати до навчання
іноземних громадян.
На цьогорічну зустріч прийшли і майже
двадцять найкращих випускників коледжу,
що був заснований в ХАДІ у 1993 році з чотирирічним терміном навчання.
Під час свята відбулося також покладання квітів до пам’ятника Учителю. Педагогу. Вченому і вшанування хвилиною
мовчання пам’яті тих, хто пішов у небуття, що є доброю традицією кожної такої
зустрічі.

Учасників свята, як завжди, чудовими
концертними номерами привітали самодіяльні артисти студентського клубу на
чолі з Л.І. Климець. Приємно, що наших
гостей вкотре об’єднала пісня «Вулиця
Петровського» (сл. Дмитра Сарахманова,
муз. Любові Климець), яка стала майже
гімном університету і яку дружно співали
усі присутні.
Золотий голос ХНАДУ Ігор Штанько
напрочуд мелодійно виконав пісні «Как
молоды мы были», «Синяя вечность» і
«Благодарю тебя». Танцювальний колектив виконав легкий, наче політ ластівки,
«Случайный вальс» і запальний танець кохання «Страстное танго». Наталія Шаповал
професійно прочитала монолог «Демоническая женщина», а Максим Півторацький
піснею «Девчёнка, девчёночка» нагадав
присутнім про студентські роки.
Насамкінець свята прозвучало попурі
пісень 60-х років, котрі їх виконавцям залюбки підспівували і випускники.
Цьогорічне свято «Зустріч випускників ХАДІ – ХНАДУ», яке справило на усіх,
кому вдалося на ньому побувати, незабутнє
враження, бездоганно і професійно підготував відділ організації сприяння праце
влаштуванню студентів (керівник Л.М. Безродна).
Приємно, що наше спільне свято
вразило усіх не лише феєрверком фарб
і кольорів прапорців з символікою факультетів та університету, але й купою
позитивних емоцій таких бажаних для
керівництва ХНАДУ гостей та їхнім щирим зізнанням у вірності своїй alma mater. Утім інакше і бути не могло, адже сучасний храм освіти і науки, яким є наш
навчальний заклад, дуже пишається своїми випускниками.
Ольга Ожго
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Урочистості
Щорічно у третю суботу
травня відзначається професійне свято працівників нау
ки, встановлене Указом Президента України за № 145/97
від 14.02.1997 р. Цьогоріч День
науки припав на 18 травня.
Це професійне свято засновано для вшанування наукових
традицій та досягнень учених,
якими ми цілком справедливо
пишаємося і на яких покладаємо великі сподівання, адже без
наукового працівника і педагога
держава не має майбутнього.
Наш університет є не лише
провідним навчальним закладом у царині вищої освіти
країни, але й центром наукової
думки. Ми пишаємося і вшановуємо здобутки і традиції як
наших досвідчених учених, так
і молодих науковців, адже від
наукового потенціалу кожного з
нас залежить рівень та перспективи розвитку ключових галузей, що формують економіку
нашого регіону і нашої країни.
Досягнення науковців ХНАДУ
неодноразово відзначалися на
державному рівні. Так, до Дня
науки згідно з Указом Президента України за № 272/2019 р.
з метою стимулювання творчої
праці та засвідчення видатних
особистих досягнень призначена державна стипендія нашим
найвидатнішим діячам науки:
ректору університету, заслуженому діячеві науки і техніки
України, лауреату Державної
премії України в галузі науки
і техніки проф. А.М. Туренку;
завідувачу кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки проф. В.П. Кожушку та професору кафедри будівельних і
дорожніх машин ім. А.М. Холодова Є.С. Венцелю.
До Дня науки Президія
Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки
подовжила виплату стипендій
Кабінету Міністрів України для
молодих учених: професору кафедри теоретичної механіки і
гідравліки А.С. Роговому та доценту кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин А.В. Нікітіній.
Також до Дня науки завідувачу кафедри метрології
та безпеки життєдіяльності
проф. О.В. Полярусу на рік
присвоєна іменна стипендія обласної державної адміністрації
ім. Г.Ф. Проскури для видатних
науковців.
Принагідно зазначимо, що
2019 рік розпочався у цій царині достатньо плідно. Зокрема,
у січні постановами Верховної
Ради України були присуджені:
премія Верховної Ради України
найталановитішим
молодим
ученим у галузі фундаменталь-

Наукова подія року
них і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
за 2018 р. – доценту кафедри
економіки і підприємництва
І.Ю. Шевченко та іменна стипендія Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених – провідному науковому співробітнику кафедри
комп’ютерних технологій і мехатроніки проф. Д.М. Клецу.
До Дня науки грамотою
Верховної Ради України нагороджений завідувач кафедри
транспортних технологій проф.
Є.В. Нагорний; нагрудним знаком Міністерства освіти і науки
України «За наукові та освітні
досягнення» – завідувач кафедри автомобілів проф. В.І. Клименко; нагрудними знаками
Міністерства освіти і науки
України «Відмінник освіти» –
завідувачка кафедри вищої
математики доц. Т.О. Ярхо та
доцент кафедри транспортних
систем і логістики О.В. Денисенко.
На урочистому засіданні
ректорату з нагоди Дня науки відбулася церемонія нагородження кращих працівників за бездоганну працю, особисті заслуги і визначні успіхи у науковій
та науково-педагогічній діяльності відзнаками різного рівня.
Кращим науковцям нашого університету були вручені подяки
та грамоти Міністерства освіти
і науки України, Харківської обласної державної адміністрації,
Харківської обласної ради, виконкому міської ради та Харківського міського голови, а також
адміністрації Київського району Харківської міської ради і
нашого університету.

Під час проведення щорічної вже 83-ї міжнародної нау
ково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ,
що проходила 13 – 17 травня,
своїми науковими напрацюваннями з учасниками заходу поділилися наші викладачі, аспіранти, докторанти та запрошені
науковці. Загалом робота секції
виявилася досить активною і
традиційно супроводжувалася
жвавим науковим обговоренням.
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та
молодих учених до професійного свята провело науковий
квест серед першокурсників.
Крім того, команда студентів
нашого університету (капітан –
голова студради факультету
транспортних систем Юлія
Дрига) виборола третє місце у
VI міждисциплінарному науковому квесті «Пошуки скарбів
науки», що проводився за ініціативи Ради молодих учених при
Харківській обласній державній адміністрації та підтримки
обласної державної адміністрації з нагоди професійного свята
науковців.
До Дня науки було також
підбито підсумки студентських
наукових конкурсів різних рівнів. Так, за попередніми звітами кафедр, кількість переможців Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей
2018 – 2019 рр. збільшилася порівняно з минулим роком. На
базі нашого університету проводився ІІ етап цього конкурсу
за спеціальностями: «Автомобільний транспорт» (сім на-

прямів), «Матеріалознавство»
та «Цивільна безпека (Охорона
праці)», куди надійшло 410 робіт, безпосередню участь у ньому взяли 603 студенти.
Крім того, переможцями
XІІІ Харківського регіонального конкурсу студентських
наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук
стали 14 наших студентів, які
отримали відповідні дипломи.
А студентам механічного факультету Євгену Віннікову та
Дмитру Коваленку, які посіли
перші місця у цьому конкурсі,
дипломи переможців було вручено у Харківській обласній філармонії під час урочистостей з
нагоди Дня науки.
Про результати студентської
науки і традиційно високі показники ХНАДУ у напрямі госпдоговірних робіт, інтелектуальної власності, набору та дисер
таційного захисту аспірантів і
докторантів під час відкриття
урочистого засідання ректорату
говорив проректор з наукової
роботи проф. В.О. Богомолов.
Віктор Олександрович від імені
ректорату щиросердно привітав
усіх, для кого наука стала частиною життя, із професійним святом, подякувавши їм за вірність
справі та наполегливість у своїх
наукових пошуках.
Віктор Олександрович побажав присутнім сил, наснаги
і нових здобутків на користь
університету та України. А ще,
щоб у наших науковців ніколи не згасало прагнення до
нових знань та усіх їх завжди
супроводжувало натхнення.
Л.А. Прилуцька,
вчений секретар, доц.
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Сприяння працевлаштуванню

Будуємо кар’єру разом
Нещодавно в університеті
відбулася низка заходів, спрямованих на знайомство з ринком праці та сприяння працевлаштуванню наших студентів і випускників.
Зокрема, у зустрічі з представниками компанії СRH (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.), котра була організована відділом організації сприяння працевлаштуванню студентів, взяли участь студенти
3 – 5 курсів усіх факультетів.
Представники компанії надали
інформацію щодо потреби у
кваліфікованих фахівцях, якими вони прагнуть поповнити
кадровий резерв, розповіли про
програму стажування та кар’єрні успіхи випускників нашого
університету, які отримали перше робоче місце завдяки участі
у таких зустрічах. Саме зараз
студенти автомобільного і факультету управління та бізнесу
успішно працюють на цьому
підприємстві.
Спікери розповіли історію
заснування цієї міжнародної
компанії, що є лідером цементного ринку України, входить до
трійки найбільших виробників
будівельних матеріалів у світі та
використовує новітні технології
у виробництві цементу на заводах ПАТ «Подільський цемент»
(м. Кам’янець-Подільський),
ТОВ «Цемент» (м. Одеса), ПАТ
«Миколаївцемент» (м. Миколаїв,
Львівська обл.). Наші партнери
детально зупинилися на участі
студентів у конкурсі на стажування для інженерів-технологів, інженерів-електриків, інженерів-електроніків, інженерівмеханіків, бухгалтерів, спеціалістів з комунікацій та спеціалістів з матеріально-технічного
постачання.

Участь у програмі стажування передбачає наявність
у студентів профільної вищої освіти, знання англійської
мови, мобільність в межах
України і не тільки, прагнення
розвиватись і швидко навчатись, а також бути командним
гравцем, орієнтованим на результат. Фахівці CRH розповіли
про етапи, з яких складається
програма стажування: перші
два з половиною місяці новачки знайомляться з роботою
всіх підрозділів Подільського
цементного заводу – це перші
кроки в розумінні процесу виробництва цементу. Наступні
два місяці вони проводять на
Одеському та Миколаївському
(Львівська обл.) заводах. Упродовж першого півріччя передбачається розвиток на тренінгу
«Self Management» з використанням консультацій та досвіду
ментора, що відбувається паралельно з вивченням англійської
мови.
Друге півріччя – робота у
своєму підрозділі та отримання можливості втілити набуті
знання на практиці, реалізовуючи власний проект на важливу
і практичну для компанії тематику.
Також програмою стажування передбачена участь молодих
фахівців у тренінгах «Project
management» та «Prezentation
skill», метою яких є ефективна
робота з проектом та удосконалення англійської мови на
курсах з професійним викладачем, а також в комунікації з іноземними спеціалістами. Після
успішної презентації проекту
перед топ-менеджментом компанія приймає остаточне рішення щодо запрошення випускника університету стати частиною

професійної міжнародної спільноти – лідера в галузі будівельних матеріалів.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент» та «Транспортні системи», колектив відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів влаштував
екскурсію на одну з провідних
кампаній Європи «Philip Morris
Україна», що є лідером українського тютюнового ринку. В
цій компанії завбачливо піклуються про тих, хто має бажання
ознайомитися з виробництвом.
Підприємство знаходиться за
межами міста, тому його керівництво люб’язно надало автобус, що доставив наших студентів до місця його розташування.
Під час екскурсії вони побували
у складському приміщенні та
відділі якості, а також побачили як працює автоматизована
система управління виробництвом. Фахівці підприємства
розповіли, що компанія налагодила тісну співпрацю з багатьма країнами, у т.ч. з Вірменією,
Грузією, Молдовою, Албанією,
Гонконгом, Японією, Німеччи-

ною, Швейцарією та ін. Після
відвідування виробництва студенти познайомились з програмами для молодих спеціалістів
InKompass (офісна робота) та
Aspire (робота, пов’язана із
просуванням товару), дізналися
про умови стажування та можливості для студентів з високим
рівнем володіння англійською
мовою отримати роботу на підприємстві.
Цікава екскурсія, доступна
інформація про умови стажування і кава-брейк створили позитивне враження та викликали
бажання у студентів спробувати
свої сили і реалізувати знання,
отримані в університеті, на сучасному підприємстві.
Колектив відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів дякує всім,
хто взяв активну участь у
проведених заходах і сподівається на подальшу плідну
співпрацю з роботодавцями,
які зацікавлені у співпраці з
нашим університетом.
Г.А. Симонова,
провідний інженер ВОСПС
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Студентська наука

Підсумкова конференція
Нещодавно колектив кафедри автомобілів провів підсумкову конференцію
другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузі науки
«Автомобільний транспорт», спеціальності
«Автомобілі та трактори», що через велику
кількість учасників традиційно проходила
упродовж двох днів.
Цьогоріч увесь процес заочного рецензування другого туру конкурсу було розміщено
на офіційному сайті університету.
Роботи традиційно рецензувалися за
такими критеріями: актуальність проблеми, новизна та оригінальність ідей, ступінь
самостійності роботи, якість оформлення
тощо. Загалом конкурсна комісія розглянула
35 робіт, що надійшли із 21 ЗВО України. За
результатами рецензування на конкурс було
відібрано 29 найкращих робіт 41 студента, а
на підсумковій конференції виступили 13 студентів з інших міст та 10 студентів з Харкова.
Роботи доповідачів були актуальними з даної
галузі науки, а також мали різний ступінь наукової новизни та самостійного виконання.
Після закінчення доповідей учасники відвідали нашу ЛША, де дізналися про історію

її заснування, а також про сучасні досягнення
команди у світовому спорті.
За підсумками роботи конференції конкурсна комісія на чолі з проф. В.О. Богомоловим відібрала 13 найкращих робіт та оголосила результати.
Цьогоріч дипломи першого ступеня заслужено отримали: студ. НУ «Львівська політехніка» Михайло Щокін з доповіддю на тему
«Розрахунок несучої структури вантажного
електромобіля з компактором» (наук. кер.
проф. О.З. Горбай); студ. НТУ «ХПІ» Микита
Пацерін з доповіддю на тему «Розвиток методики розрахунку силових та кінематичних
параметрів гібридних трансмісій» (наук. кер.
доц. Є.О. Веретенніков) і студ. ХНАДУ Дмитро Ланцов з доповіддю на тему «Конструкція відомих гоночних автомобілів для встановлення рекордів при прискоренні з місця»
(наук. кер. доц. М.Г. Михалевич).
Дипломами другого ступеня нагороджені: студ. ХНАДУ Надія Піддубна (наук. кер.
доц. Д.М. Леонтьєв); студ. Вінницького НТУ
Вадим Мальченко (наук. кер. доц. Т.В. Макарова); студ. Харківського НУ повітряних сил
ім. Івана Кожедуба Володимир Титов (наук.

кер. ст. викл. І.В. Рогозін) і студ. Львівського
національного аграрного університету Віталій Василько (наук. кер. доц. О.М. Сукач).
Дипломи третього ступеня вибороли:
студ. Івано-Франківського НТУ нафти і газу
Святослав Левко (наук. кер. доц. Б.В. Долішній); студ. Одеського НПУ Дмитро Ніколаєв
(наук. кер. доц. О.М. Лимаренко); студ. Національної академії Національної гвардії України
Дмитро Верхорубов (наук. кер. доц. І.В. Цебрюк); студ. Харківського НТУ сільського
господарства ім. Петра Василенка Микита
Віцотенко (наук. кер. доц. Є.І. Калінін);
студ. ХНАДУ Терентій Мелхіседеков (наук.
кер. доц. Ю.Є. Овчаренко), а також студ.
НТУ «ХПІ» Геннадій Гриненко (наук. кер.
проф. В.Б. Самородов).
У дружній атмосфері заступник ректора з наукової роботи проф. В.О. Богомолов
вручив переможцям дипломи І, ІІ та ІІІ
ступенів, а їхнім керівникам подяки, побажавши усім подальших успіхів і перемог.
Всі інші учасники конкурсу отримали відповідні сертифікати.
А.В. Ужва,
доц. каф. автомобілів

Чи знаєш ти автомобіль?
Освітній процес – це не тільки навчання студентів, але і виховання духовного начала майбутніх бакалаврів, які
здатні займати такі посади як інженер,
менеджер, керівник підприємства, організації, відділу, бюро чи підрозділу.
Понад 30 років тому на випусковій кафедрі автомобілів, яка носить ім’я вчителя
і видатного вченого А.Б. Гредескула, було
започатковано і реалізовано на практиці
студентський конкурс «Чи знаєш ти автомобіль?».
Розпочинаючи цей конкурс, ми прагнули підняти і зміцнити так званий «командний дух» студентських груп автомобільного факультету та сформувати у його
учасників особливі риси характеру майбутнього керівника. Як показує досвід його
проведення – ми впевнено втілюємо свої
задуми.

Цьогоріч цей конкурс ми провели наприкінці травня серед потоків автомобільного факультету із спеціальностей
«Автомобільний транспорт», «Галузеве
машинобудування» та «Енергетичне машинобудування». Загалом у конкурсі взяло участь понад 25 найкращих студентів, з
яких на останньому етапі лише три студенти зайняли перше, друге і третє місця.
Колектив нашої кафедри палко вітає переможців цьогорічного конкурсу: Станіслава Дурнєва (гр. АА-21-17), який здобув перше місце; Микиту Кошелєва (гр. А-21-17),
який виборов друге місце, та Андрія Бондаренка (гр. АА-21-17), який посів третє місце.
Усі вони нагороджені не тільки відповідними дипломами, але і цінними призами.
Д.М. Леонтьєв,
заст. зав. каф. автомобілів, доц.

13 червня 2019 р.

5

АВТОДОРОЖНИК

Конференції. Конкурси

Майбутнє – за молоддю
Що найголовніше в нашій роботі? Звісно ж – успіхи наших студентів.
За словами нашого мудрого керівника
ректора А.М. Туренка, ми повинні бути
вдячними студентам за те, що вони обрали саме наш університет для здобуття
вищої освіти. І ми, викладачі, повинні
їх не тільки зацікавити, а й дати якісну
освіту.
Дещо дивно дивитися на деяких викладачів, які докоряють студентів, самостверджуючись на їхній недосвідченості.
Навіщо? Їхнє особисте життя повинне залишатися за межами нашого вишу і не принижувати здобутки та імідж ХНАДУ. Ми
повинні бути взірцем суспільства, людьми,
на яких їм захочеться бути подібними і у
яких багато чому можна навчитися.
Я особисто з щирою повагою ставлюся
до завідувачів, професорів, доцентів і викладачів кафедр, які з любов’ю навчають
студентів, передаючи їм свої знання і досвід, адже нині, як ніколи, дуже важливо не
відштовхнути бажання молоді отримувати
освіту, займатися цікавою справою, гідно працювати і приносити користь рідній
Батьківщині.
Одним із важливих напрямів вищої
освіти є залучення студентів до наукової
праці. Написання статей, участь у конференціях (як міжнародних, так і університетських), допомога у підготовці патентів
і проведенні експериментів, асистування у дослідженнях – це далеко не повний
перелік спілкування викладачів кафедри
автомобільної електроніки зі своїми студентами. Один із показників – блискуче
проведення підсумкової конференції ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Нещодавно на базі кафедри автомобільної електроніки таку конференцію вперше
було проведено за напрямом «Автомобільна електроніка», спеціальність «Автомобільний транспорт».
Галузева конкурсна комісія у складі
12 професорів із семи ЗВО України забезпечила рецензування 23 студентських наукових робіт із 14 вишів.
У підсумковій науково-практичній конференції взяли участь студенти з Житомира, Краматорська, Кривого Рога, Луцька,
Львова, Миколаєва, а також чотирьох університетів нашого міста. Загалом було заслухано 14 доповідей молодих науковців із
10 ЗВО України.

Спершу учасників конференції привітав голова галузевої конкурсної комісії,
проректор з наукової роботи проф. В.О. Богомолов, який відзначив широку географію
представлених робіт, побажав студентам
успіхів у захисті та подальшій науковій роботі.

Учасників заходу привітав також заступник голови комісії, завідувач кафедри
автомобільної електроніки проф. О.В. Бажинов, який також побажав усім плідної
роботи, запросивши студентів і викладачів
до подальшої співпраці.
У роботі конференції також взяв участь
декан автомобільного факультету проф.
О.В. Сараєв.
Приємно, що більшість студентів приїхали зі своїми науковими керівниками, які
підтримували їх як під час доповідей, так і
під час дискусій.
У роботах з напряму «Автомобільна електроніка» порушувалися актуальні
питання підвищення енергоефективності
електричного приводу, надійності роботи
електричного обладнання транспортних
засобів, комп’ютерного діагностування гібридних та електромобілів тощо.
Принагідно зазначимо, що студенти
усіх курсів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
нашого університету були присутні на цій
підсумковій конференції і як слухачі, так і
доповідачі брали активну участь в обговоренні доповідей.

У перерві після кави-брейку наші студенти на чолі із помічником декана автомобільного факультету В.В. Безрідним провели екскурсії для гостей, показавши своїм
ровесникам лабораторію швидкісних автомобілів, кафедру технічної експлуатації та
сервісу автомобілів, а також навчальні та
наукові лабораторії кафедри автомобільної
електроніки.
На підставі рецензій та оцінки наукових
доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія визначила переможців, нагородивши дипломом
першого ступеня С.С. Ходака (ХНАДУ);
дипломами другого ступеня: О.С. Божкова
(ДЗВО «Криворізький національний університет»), М.І. Оліховича (Львівський національний аграрний університет), а також
дипломами третього ступеня Р.В. Бойка
(Харківський НТУ сільського господарства
ім. Петра Василенка), М.Ю. Дороша (Луцький НТУ) та А.М. Щеглову (Харківський
НУ міського господарства ім. О.М. Беке
това).

Палко вітаємо переможців ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з напряму «Автомобільна електроніка», спеціальність «Автомобільний транспорт» і щиро дякуємо всім
учасникам. Сподіваємося на продовження плідної співпраці та розширення професійних і дружніх зв’язків!
І.О. Сєрікова,
доц. каф. АЕ
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Олімпіади. Конкурси

Захищаємо
наукову честь вишу

Підтримуючи славні традиції університету, студенти дорожньо-будівельного
факультету вкотре гідно відстоювали
наукову честь нашого вишу у другому
турі Всеукраїнської студентської олімпіади «Автомобільні дороги та аеродроми»
зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», яка відбулася в Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка.
Цьогоріч це була ювілейна п’ятнадцята
олімпіада, започаткована в 2004 р. і вперше
проведена упродовж трьох років поспіль на
базі автомобільно-дорожнього університету ДонНТУ. Наступні три роки поспіль
вона проходила на базі ХНАДУ. Географія
проведення цього щорічного студентського наукового форуму досить широка: від
Заходу до Сходу, з Півночі до Півдня. От
і на цей раз ЗВО, що здійснюють підготовку майбутніх дорожників, направили до
Полтави найгідніших своїх представників
поборотися за звання найкращого знавця
своєї справи.

У першому турі олімпіади взяли участь
студенти-дорожники 4 – 5 курсів, за підсумками якого була створена команда учасників, що показали найкращі результати.
Це – Денис Крупа (гр. Д-52-18), Єлизавета
Пшенична (гр. Д-52-18), Денис Ліхідченко
(гр. Д-43-15) і В’ячеслав Пеньков (гр. Д-4315), які й представляли наш університет під
час другого туру.
У загальному заліку серед понад
30 учасників з різних університетів України друге місце посів Денис Крупа, а в командному заліку ми вкотре стали першими. Приємно, що дванадцятий рік поспіль
у командному заліку ХНАДУ виборює
першість. Свої знання наші студенти показували під час вирішення завдань з шести
різних дисциплін і в деяких з них також
стали призерами: «Експлуатація автомобільних доріг» (Є. Пшенична – перше місце), «Проектування автомобільних доріг»
(Д. Ліхідченко – друге місце), «Будівельне
матеріалознавство» (В. Пеньков – третє
місце).

Як зазначила проф. Н.В. Смірнова: «Усі
учасники показали досить високий рівень
знань з професійних дисциплін, тому нам
вкотре дуже приємно, що наші студенти з
року в рік гідно відстоюють першість».
Учасники отримали приємні враження
як від самої олімпіади, так і від гостинності
та привітності полтавців, адже, окрім традиційного відкриття олімпіади, була організована екскурсія до визначних пам’яток
Полтави, зокрема до музею Полтавської
битви. Крім того, учасники побували на
будівництві автомобільної дороги М03
Київ – Харків – Довжанський (ділянка в обхід Полтави).
Учасник олімпіади Денис Крупа поділився своїми враженнями від участі у цьому
студентському форумі: «Суперники показали високий рівень знань як з профільних
дисциплін, так і в інших галузях. Виконання роботи пройшло без пригод, самі ж завдання були підібрані з повним охопленням
навчальних предметів. До усіх нас – гостей полтавці ставилися дуже добре, а мить
прощання з ровесниками була напрочуд
теплою. Це досить непоганий досвід, тому
зовсім не шкодую про свою участь».
Навчання – досить складний і водночас
цікавий етап життя кожного юнака і дівчини. Саме в цей період ми загартовуємо свій
характер і волю для подальшого життя.
Беручи участь у таких заходах, студенти
отримують не лише безцінний досвід, але й
підтримують достойний рівень університету серед інших вишів України.
Ми пишаємося нашими ровесниками і гордимося їхньою самовіддачею та
сумлінним навчанням. А викладачам,
які залюбки передають нам свої знання
і досвід, зокрема: проф. С.М. Толмачову і Н.В. Смірновій, доц. Г.Р. Фоменку,
С.А. Чугуєнку, О.О. Догадайлу та І.В. Мусієнку, а також ст. викл. С.М. Краснову
велике спасибі за науку.
Ярослава Насоненко,
студкор ДБФ

13 червня 2019 р.
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Сучасні тенденції щодо охорони праці
Тринадцять років поспіль викладачі
кафедри метрології та безпеки життєдіяльності проводять Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт зі
спеціальності «Цивільна безпека» (Охорона праці).
Метою конкурсу є створення умов для
розкриття творчих здібностей і виховання
студентської молоді та стимулювання її до
науково-дослідної роботи, збереження і поповнення інтелектуального потенціалу, а
також подальшого розвитку інтеграції науки й освіти.
Нас, його організаторів, радує те, що
інтерес студентів до наукової діяльності
зростає з кожним роком. Так, для участі у
цьогорічному конкурсі було подано 109 робіт із 42 ЗВО, що на 26 більше ніж у 2018 р.
У підсумковій конференції взяли участь
50 студентів з 30 вітчизняних вишів, які
захищали свої роботи у квітні не лише перед членами конкурсної комісії, але й усіма
учасниками.
За усталеною традицією учасників
конференції привітав завідувач кафедри
метрології та безпеки життєдіяльності
проф. О.В. Полярус, який звернув увагу
присутніх на те, що члени оргкомітету
можуть порівняти попередні результати
перших конкурсів з сучасними, вагомими
роботами цього року. Олександр Васильович подякував нинішнім учасникам за
творчий підхід до дослідницької роботи,
які, маючи амбітні мету і завдання, працювали на кінцевий результат. У вітальному слові професор наголосив, що праця
вченого дуже складна: успіху можна досягти як швидко, так і через багаторічну
працю. Завідувач кафедри побажав майбутнім науковцям, щоб вони у житті робили якомога більше різних відкриттів і
слугували суспільству.
Учасників підсумкової конференції
привітав і проф. О.І. Богатов, який зауважив, що для розвитку науки у галузі охорони праці досягнення молоді є дуже значимими, подякувавши їй за наполегливість
і сумлінність, науковий хист і цілеспрямо-

ваність, а також прагнення до нових знань
і відкриттів.
Принагідно зазначимо, що у цьогорічних роботах їх автори порушували актуальні питання щодо охорони праці, зокрема й
такі: розробка на підставі аналізу існуючого стану захисних споруд практичних рекомендацій щодо обладнання інженерних
систем повітропостачання; розробка системних заходів щодо вдосконалення охорони праці фахівців у галузі ІТ-індустрії;
застосування інтегральної бальної оцінки
важкості праці для покращення працездатності; розробка актуальних способів
пропаганди безпечних умов праці з метою
збереження життя і здоров’я працівників;
виконання аналізу виробничих чинників,
що впливають на здоров’я та продуктивність праці; забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях з підвищеним
тепловим випромінюванням; дослідження
ролі людського фактора при аналізі ризику;
дослідження системи працеохоронного менеджменту на вітчизняних підприємствах;
аналіз охорони праці військовослужбовців та підвищення захищеності особового
складу підрозділів Національної гвардії
України; розробка комп’ютерної технології
для оцінки факторів робочого місця людини-оператора; принципи гігієнічного нормування; визначення фактичного значення
природної та штучної освітленості у аудиторіях університету та встановлення відповідності їх санітарним нормам освітленості
у навчальних закладах; заходи і засоби за-

хисту працюючих від впливу електромагнітних полів надвисоких і високих частот;
організаційно-технологічне забезпечення
безпеки робіт у замкнутих просторах; використання програмного забезпечення для
захисту робітників в умовах перманентного
впливу електромагнітного випромінювання
технічних засобів комунікації; визначення критеріїв вибухопожежної та пожежної
небезпеки; дослідження сучасного стану
рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України, узагальнення і системний аналіз їх причини, а також
розробка заходів щодо запобігання професійній захворюваності; аналіз можливості використання природного світла в
нових сучасних проектах будівництва та
в існуючих будівлях і створення штучного освітлення за допомогою нових джерел
з урахуванням психофізіологічного стану
організму людини тощо.
Члени конкурсної комісії оцінювали
представлені роботи за такими критеріями: актуальність роботи; використання
сучасних методів дослідження; наукова
новизна; практична значущість результатів,
впровадження отриманих результатів як у
навчальний процес, так і у виробництво;
перспективи подальшого дослідження; наявність публікацій і патентів та представлення результатів на конференціях.
Під час урочистого закриття цьогорічного студентського форуму організатори
привітали його переможців та кращих
учасників і вручили їм відповідні дипломи.
Палко вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з охорони праці: студентів механічного факультету Данила Кальченка (гр. ММ12т1-18) та Івана Мізяка (гр. МК-51-18), які
нагороджені дипломом I ступеня (наук. кер.
О.В. Крайнюк); Альону Акименко (гр. ММ51-18) та Євгенію Плечову (гр. ММ-12т1-18),
які нагороджені дипломами ІІ ступеня (наук.
кер. О.І. Богатов), а також Артема Помогайбо (гр. ММ-31-16), якого нагороджено дип
ломом ІІІ ступеня (наук. кер. О.І. Богатов).
Нам усім дуже приємно, що конкурсна
комісія високо оцінила роботу Д. Кальченка
і І. Мізяка «Покращення умов та охорони
праці водіїв за допомогою оцінки стійкості
автомобіля», де проведено розрахунки поздовжньої і поперечної стійкості автомобіля у різних умовах; розраховано стійкість
автоцистерни і вантажного автомобіля та
порівняно результати, а також створено
комп’ютерну програму для оптимізації розрахунків поздовжньої і поперечної стійкості транспортного засобу. Сподіваємося, що
результати їхньої роботи будуть цікавими і
корисними студентам нашого університету,
а розроблена комп’ютерна програма допоможе у розрахунках на практичних заняттях та під час підготовки дипломних робіт.
Бажаємо нашим переможцям подальших успіхів у царині наукових досліджень, котрі будуть максимально корисні суспільству.
О.В. Крайнюк, доц. каф. МБЖД
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Олімпіади. Конференції

Підтримуємо славні традиції
Щорічно в нашому університеті проводяться міжнародні студентські наукові
конференції, а також всеукраїнські студентські олімпіади з різних дисциплін.
Цей рік не став виключенням, адже нещодавно колектив кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки вкотре
провів одну з таких конференцій.
Зокрема, на секції «Мости, конструкції
та будівельна механіка» були представлені
досить цікаві студентські роботи. У цьогорічному заході взяв участь 71 студент
2 – 5 курсів дорожньо-будівельного факультету ХНАДУ, а також Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу (ХДАДК), що в майбутньому стануть спеціалістами дорожньої та мостової
галузі або магістрантами ДБФ. Крім того,
з доповідями виступили наукові керівники студентських робіт, які були водночас і
членами журі та неупереджено віднеслися
до визначення переможців заходу. Теми доповідей були різні та висвітлювали сучасні
тенденції розвитку науки, удосконалення
типових конструкцій і розрахунків тощо.
За підсумками роботи секції і відповідно до рішення членів журі перше місце
посіла Зінаїда Протопопова (гр. ДМ-31-16).
Друге місце розділили Аліна Тагієва та
Ірина Бесараб (гр. ДМ-31-16). Треті місця вибороли Микита Дорожко та Ігор Поваляєв (гр. Д-17-22), а також Юсеф Нуіга
(гр. Д-31-16, Марокко).
Студенти нашого факультету разом
з 13 ровесниками з Рівного, Києва та Одеси
також взяли активну участь у ВсеукраїнНещодавно на кафедрі технології
металів та матеріалознавства відбулася
підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріало
знавство».
На конкурс надійшло 75 наукових робіт
від 95 студентів із 30 закладів вищої освіти
України, а у підсумковій конференції взяли
участь 26 студентів із 22 вітчизняних вишів.
На урочистому відкритті заходу його
учасників привітали голова конкурсної комісії, проректор з наукової роботи проф.
В.О. Богомолов і завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства проф.
Д.Б. Глушкова.
Презентуючи свої наукові роботи, студенти активно використовували мультимедійні технології, що зацікавило присутніх.
Для студента НУ «Львівська політехніка» О.С. Філімонова, який зараз навчається у Бельгії за програмою студентської
мобільності Еразмус+, була організована
відеоконференція по Skype.
Під час підбиття підсумків роботи конференції для її учасників були організовані
екскурсії в лабораторії кафедри технології
металів та матеріалознавства, навчальнотренінговий центр HAAS і лабораторію
швидкісних автомобілів.
За рішенням конкурсної комісії було
встановлено п’ять дипломів першого сту-

ській олімпіаді з дисципліни «Мости і споруди на дорогах», другий тур якої відбувся
на базі нашого університету.
Ми на правах господарів забезпечили
приїжджих житлом, організували екскурсії
в парк культури і відпочинку ім. М. Горького та показали мости Харкова, під час яких
вони насолодилися красою міста і його колоритом, дізнавшись цікаві факти з багатої
історії першої столиці України.
Знання студентів оцінювалися в три
етапи: тестові завдання, де перевірялась
обізнаність в штучних спорудах, мостах
та навантаженнях і впливах. Другий блок
завдань передбачав практичну частину, де
необхідно було визначити зусилля в елементах конструкції. І в заключній частині
командам-учасницям від кожного університету потрібно було представити ескізний
проект пішохідного мосту через річку.
Приємно, що всі учасники гідно впоралися з поставленими завданнями. На
підставі виконаної роботи і з урахуванням
помилок було визначено переможців. У загальному заліку пальму першості отримала

Марина Царьова (гр. ДМ-51- 18, ХНАДУ),
обійшовши Богдана Сірика (друге місце,
НТУ) та Івана Смоляка (третє місце, НТУ).
У командному заліку перше місце здобув
Національний транспортний університет
(Б. Сірик, І. Смоляк), друге місце – Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (Д. Співак, Д. Тимошенко, В. Федченко) і третє місце – Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(М. Царьова, К. Гіріна, А. Тагієва).
Здобуваючи знання, ми відкриваємо
двері в майбутнє і загартовуємо свою
волю перед новими випробуваннями.
Якісна освіта дає світові нових самородків, які готові змінювати його на краще. Наш рідний університет упродовж
майже дев’яноста років поспіль виховує
гідне покоління спеціалістів, які підвищують престиж дорожньої галузі на світовому рівні.
Ярослава Насоненко,
студкор ДБФ

Обговорюємо сучасні
тенденції матеріалознавства

пеня, сім – другого і 12 дипломів третього
ступеня.
На заключному засіданні учасників
підсумкової конференції палко привітав
проф. В.О. Богомолов та вручив дипломи
переможцям і відповідні сертифікати учасникам, а також заохочувальні грамоти і подяки їхнім керівникам.

Цьогорічна конференція традиційно
пройшла на високому професійному рівні, а доповідачі виявили бажання і в подальшому брати у ній участь.
В.А. Багров,
доц. каф. ТМіМ

13 червня 2019 р.
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Студентські наукові заходи

Конкурс студентських наукових робіт
з екологічної безпеки

Нещодавно на базі кафедри екології
нашого університету пройшла традиційна підсумкова конференція ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Екологічна
безпека комплексу ,,Автомобіль – навколишнє середовище”», спеціальність «Автомобільний транспорт».
У цьогорічному конкурсі взяли участь
представники закладів вищої освіти з Києва, Полтави, Херсона, Одеси, Сум, Житомира, Луцька, Івано-Франківська, Херсона,
Львова, Кременчука та Харкова.
Виступаючи під час відкриття підсумкової конференції, проректор з наукової
роботи ХНАДУ проф. В.О. Богомолов відзначив високу актуальність дослідження
питань забезпечення екологічної безпеки саме автомобільного транспорту, що
узгоджується як зі сферою національних
інтересів, так і зі світовими тенденціями

щодо підвищення рівня якості довкілля.
Директор Науково-дослідної установи
«Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем», проф. А.В. Гриценко і завідувач кафедри екології та охорони
довкілля Одеського державного екологічного університету, проф. Т.А. Сафранов у
своїх вітальних промовах порушили питання мотивування залучення студентської
молоді до розбудови наукового потенціалу
держави, наголосивши на актуальності і
важливості проведення наукових пленерів
подібного спрямування.
Всього у конкурсі взяли участь 57 авторів із 16 закладів вищої освіти України, які
представили 37 наукових робіт. На підсумковій конференції було заслухано 17 доповідей авторів, роботи яких було відібрано
за результатами рецензування.
Після проведення цьогорічного конкурсу його переможці були нагороджені
дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, їхні наукові
керівники та члени галузевої конкурсної
комісії отримали подяки, а деякі учасники – сертифікати. За усталеною традицією
всі учасники підсумкової конференції залежно від тематики роботи були нагороджені відповідними грамотами, зокрема:

Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної
адміністрації – «За високий рівень дослідження аспектів екологічного управління
системою ,,Автомобіль – навколишнє середовище”»; Науково-дослідної установи
«Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем» – «За високий науковий рівень», а також Інституту проблем машинобудування Національної академії наук
України ім. А.М. Підгорного – «За високий
рівень конструкторських розробок».
Висловлюємо щиру подяку всім учасникам цьогорічного наукового заходу і
сподіваємося на розвиток плідної спів
праці у напрямі підвищення рівня екологічної безпеки автомобільного транспорту України.
Н.В. Внукова,
зав. каф. екології, проф.;
Г.М. Желновач, доц.

Практична поїздка

Запровадження дуальної освіти
Щорічно перед випускниками, які
отримали кваліфікацію бакалавра, постає питання вступу до магістратури.
Проте нині склалась така ситуація, коли
більшість випускників віддають перевагу працевлаштуванню. Тому сьогодні
маємо нагальну потребу в реформуванні вищої освіти, зокрема й технічної. До
цього процесу активно долучається колектив дорожньо-будівельного факультету.
Зараз у дорожній галузі спостерігається
дефіцит кваліфікованих кадрів і заповнити
його наявною кількістю студентів неможливо. Тому на часі не лише підвищення
престижності технічних спеціальностей,
але й активна співпраця університетів з потенційно зацікавленими працедавцями.
Країни Західної Європи досить успішно запровадили систему дуальної освіти,
коли студент може працювати невідривно
від навчального процесу. Це не індивідуальна система навчання, що поширена серед українських вишів, а якісне поєднання
навчання із закріпленням отриманих знань
безпосередньо на виробництві.
Колектив нашого університету нині також на шляху до запровадження дуальної
освіти. Спершу заплановано організувати
систему за прикладом Німеччини: семестр
буде поділено на періоди так званого теоретичного та виробничого навчання. Нині ве-

дуться активні перемовини з підприємствами галузі щодо співпраці у цьому напрямі.
Деякі з них готові оплачувати контрактну
форму навчання для своїх майбутніх співробітників.
Тож нещодавно з метою ознайомлення з перспективами працевлаштування
декан дорожньо-будівельного факультету
доц. С.О. Бугаєвський організував поїздку
на реконструкцію мостового переходу на
а/д Н-12 Суми – Полтава поблизу с. Климентове Охтирського району. Під час цієї
практичної екскурсії майбутні мостовики
спостерігали за монтажем металевої балки центральної прогонової будови – однієї
з головних і складних ділянок робіт. Студенти молодших курсів побачили елементи
мосту, ознайомились з проектом і його тонкощами, які вони згодом будуть вивчати.

Приємно, що вже цьогорічні четвертокурсники нашого факультету будуть працювати
у ТОВ «Сумимостобуд».
Сьогодення диктує нові вимоги і ставить молодих людей у рамки, до яких
більшість з них ще не готова. Наразі працедавцям потрібні висококваліфіковані
спеціалісти з досвідом роботи, що після
закінчення університету зазвичай відсутній. Таким чином нинішні випускники
у гонитві за робочі місця втрачають позиції. Тому запровадження у навчальний
процес дуальної освіти дасть змогу здолати цей бар’єр і забезпечить підприємства галузі кваліфікованими фахівцями,
які вже будуть ознайомлені з виробничим
процесом, а майбутнім студентам – гарантоване працевлаштування.
Ярослава Насоненко, студкор ДБФ
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Наукова еліта

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт
з економіки підприємства
Нещодавно вже вкотре на базі кафедри економіки і підприємництва факультету управління та бізнесу нашого
університету пройшов II тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі
спеціалізації «Економіка підприємства»
за ступенями вищої освіти «бакалавр»
і «магістр», метою якого є пошук обдарованої студентської молоді, створення
умов для її творчого зростання та активізації науково-дослідної роботи, а також
підвищення якості дипломних робіт, їх
наукової і прикладної наповненості.
У роботі конкурсної комісії на чолі з
проф. І.А. Дмитрієвим взяли участь 23 провідних науково-педагогічних працівники з
14 ЗВО Харкова, Києва, Хмельницького,
Львова, Одеси, Сум, Ірпеня та Дніпра, а також викладачі ХНАДУ.
У рамках конкурсу було розглянуто
133 дипломних роботи за всіма ступенями
вищої освіти (у т. ч. 40 робіт бакалаврів і
93 магістрів) із ЗВО Вінниці, Києва, Кривого Рогу, Переяслав-Хмельницького, Житомира, Івано-Франківська, Луцька, Львова, Одеси, Полтави, Сум, Ірпеня, Дніпра,
Хмельницького, Бердянська та ін. За результатами їх ретельного розгляду, відкритого обговорення та оцінювання за визначеними критеріями компетентна конкурсна
комісія визначила кращі роботи цьогорічних дипломників.
Приємно відзначити, що дипломні роботи нинішніх випускників нашого університету були вкотре високо оцінені комісією.
Це магістерські роботи Ганни Кобзарєвої

(наук. кер. доц. І.Ю. Шевченко), Олександри Кальницької (наук. кер. проф. І.А. Дмитрієв) та Ірини Марченко (наук. кер.
доц. О.М. Шершенюк), які посіли перше,
друге і третє місце відповідно.
Переможцями цьогорічного Всеукраїнського конкурсу зі спеціалізації «Економіка
підприємства» за ступенями вищої освіти
«бакалавр» і «магістр» стали також дипломні роботи студентів, які представляли
Луцький НТУ, НУ «Львівська політехніка», Одеський національний економічний
університет, Житомирський державний
технологічний університет, НТУ «КПІ
ім. Ігоря Сікорського», Сумський державний університет, Харківський НУ будів-

ництва та архітектури, Донецький НУ
економіки і торгівлі ім. Михайла ТуганБарановського, Національну металургійну
академію України, Одеську державну академію будівництва та архітектури, ДЗВО
«Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана», Львівський торговельно-економічний університет, Університет митної справи та фінансів,
Хмельницький НУ, Університет державної
фіскальної служби України, Харківський
торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Східноукраїнський
НУ ім. Володимира Даля, Івано-Франківський НТУ нафти і газу, Донбаську національну академію будівництва та архітектури та інших ЗВО України.
Виступаючи під час нагородження переможців цьогорічного конкурсу, декан факультету управління та бізнесу проф. І.А. Дмитрієв щиро подякував їм за активну участь
у науковій роботі, побажавши подальших
успіхів на життєвому шляху та гідних здобутків у царині освіти і науки.
Конкурсна комісія відзначила високий рівень дипломних робіт, їх актуальність, наукову спрямованість і можливість практичного впровадження.
Висока якість дипломних робіт, їх наукова проробка та практична значущість
вкотре засвідчила високий рівень підготовки фахівців у закладах вищої освіти
України.
О.М. Шершенюк,
пом. декана ФУБ, доц.

13 червня 2019 р.
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Конференції. Диспути

Студентський науковий бум
Традиційно
наприкінці
кожного навчального року
наші студенти беруть активну участь у різних наукових
заходах. Не став винятком і
цей рік. Так, нещодавно наші
вихованці успішно виступили
на конференціях іноземними
мовами та олімпіадах з іноземних мов, які проходили в
ХНУСГ ім. Петра Василенка,
ХНУБА ім. Бекетова, Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. Лазаряна та ін.
А ще ми гостинно приймали
колег у стінах нашого університету.
Студентська сесія ХНАДУ,
конференція магістрантів та
аспірантів, цікаві наукові доповіді, плідні дискусії і найго
ловніше – шанс упевнитися у
своїх знаннях з іноземних мов –
все це випало на долю наших
найактивніших юнаків і дівчат.
Студенти, розчервонілі від завзятої дискусії: дехто з абсолютно тріумфальним виглядом
обличчя від свого шаленого
успіху; дехто з усвідомленням
того, що досконалість не має
меж і чітким розумінням подальшої кропіткої роботи над
своїми знаннями, бо височини,
яких потрібно було досягнути,
залишилися непідкореними, –
полишали аудиторії із запитанням, коли буде наступний раз і
коли приходити знову. Відчуття

високої конкуренції та одночасно
дружньої підтримки учасників
конференції, доброзичливе партнерське ставлення викладачів –
все це створило неабияку теплу
атмосферу в аудиторіях. Але
найголовніша мотивація відбувається вдома, у сімейному колі, бо
рідні зігрівають навіть на відстані в тисячі кілометрів, вселяючи
віру в себе і свої таланти.
Та найбільшої уваги і підтримки в надбанні поки що

невідомого й нового для них
досвіду потребують наші першокурсники. Для усіх нас приємною несподіванкою стала
щира сімейна підтримка студента групи А-12 Богдана Михайленка. Всі члени його родини – дідусь, мама і маленький
братик активно долучилися до
участі у студентській конференції, прослухали доповіді всіх
учасників, висловили своє глибоке враження подією та звер-

нулися зі словами подяки до
викладачів кафедри іноземних
мов за їхню щоденну працю і
вміння мотивувати студентів до
навчання.
Звичайно, це поодинокий
випадок, бо не всі батьки мають можливість підтримати
своїх дітей присутністю на
університетських заходах, але
їхнє тепло та щирість підтримують і студентів, і викладачів,
надихаючи на взаємний творчий процес. Ми завжди щиро
вдячні батькам за гідне виховання дітей і намагаємося вдосконалити не лише студентські
знання, але й доторкнутися до
глибин їхніх душ, не забуваючи про гуманізм і доброту, щирість і людську гідність.
О.С. Губарєва,
доц. каф. іноземних мов

Спасибі за науку
Доценту каф. ін. мов
О.С. Губарєвій

Шановна Ольго Семенівно!
Бути викладачем – це велика й відповідальна праця, це вміння запалювати серця і уми своїх студентів.
Ви відкрили перед нами дорогу в майбутнє, прищепили любов до різних наук,
виховали і розвили в нас кращі людські
якості та навчили цінувати добро.
Кожна зустріч з Вами дарувала нам
чудовий світ, сповнений відкриттів,
робили далеке – близьким, а складне –
простим. Кожен день Ви підтримували
нас і вселяли віру в себе.
Дякуємо Вам за педагогічний талант і професіоналізм у роботі, за старанність і працьовитість, за увагу, розуміння і турботу. А ще – за допомогу,
пораду і за Ваше напрочуд добре серце.

Бажаємо Вам подальших творчих
і професійних успіхів, натхнення і талановитих студентів. Ми впевнені, що
нас чекає дивовижне, наповнене при-

ємними митями, доросле життя, яке започаткували саме Ви!
Студенти гр. ТД-51
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Конференції. Конкурси

Студентський науковий вишкіл
Нещодавно на базі кафедри економіки і підприємництва факультету
управління та бізнесу відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Економіка
автомобільного транспорту» (спеціальність «Автомобільний транспорт»), який
вкотре зібрав представників студентства
і наукової спільноти з багатьох регіонів
України.
Загалом на цьогорічний конкурс було
подано 53 наукові роботи 94 авторів з Києва, Харкова, Сум, Житомира, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Кривого Рогу
та інших міст, які представляли 19 вітчизняних закладів вищої освіти. Конкурсна комісія відібрала кращі роботи, автори яких
і взяли участь у підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру цього щорічного
наукового студентського заходу.
Під час урочистої церемонії відкриття
підсумкової конференції заступник голови
конкурсної комісії, декан факультету управління та бізнесу, заслужений діяч науки і
техніки України, проф. І.А. Дмитрієв побажав її учасникам гідних перемог, ознайомивши їх з умовами проведення заходу,
та представив членів конкурсної комісії, до
складу якої увійшли провідні фахівці у галузі економіки автомобільного транспорту
як з ХНАДУ, так і з інших ЗВО України.
Як і в попередні роки, доповіді учасників конференції були цікавими і зрозумілими та супроводжувалися графічними матеріалами й комп’ютерними презентаціями,
що викликали інтерес у слухачів і хороше
враження членів конкурсної комісії, які
оцінювали кожну доповідь за відповідними
критеріями.
Дуже приємно, що цьогоріч перемогу здобули наші студенти А. Плахтій та
А. Щеклеїна (гр. ЕП_т1-17-21, наук. кер.

доц. каф. ЕП І.Ю. Шевченко) з роботою на
тему «Державна стратегія розвитку автомобілебудування України», що викликала
інтерес та жваве обговорення під час дискусії як у членів конкурсної комісії, так
і в студентів. Перші місця також посіли
А. Карнасюк (ДЗВО «Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана»), М. Криворотенко (Національна академія Національної гвардії України)
та Д. Старцева (Житомирський державний
технологічний університет).
Почесне друге місце виборола також
наша студентка І. Коваленко (гр. Е_м-18-11,
наук. кер. зав. каф. УА проф. О.М. Криворучко) з науковим дослідженням на тему
«Управління якістю бізнес-процесів АТП».
Другі місця також здобули Л. Безносюк
і І. Дідур (Донецький національний університет ім. Василя Стуса), В. Попов і
Є. Скрипка (Сумський державний університет), В. Ткач і Т. Щур (Київський національний університет технологій та дизайну).
Замикає перелік переможців К. Богатирьова ((гр. ЕЛ_м-18-11) і А. Кущ (гр. Е-15-41),
наук. кер. доц. каф. УА О.І. Дмитрієва) з
роботою на тему «Управління якістю обслуговування пасажирів на АС». Також
почесне третє місце посіли О. Поляк (Київський національний університет технологій та дизайну), К. Холодна і А. Станкова

(Харківський національний економічний
університет ім. Семена Кузнеця), О. Ткаченко (Сумський державний університет),
В. Бужимський (Житомирський державний
технологічний університет), А. Ткаченко
і Д. Жеваго (Харківський навчально-науковий інститут ДЗВО «Університет банківської справи»), Н. Крилова і Д. Горська (ДЗВО «Криворізький національний
університет»), Н. Горлова (Український
державний університет залізничного транспорту).
Конкурсні роботи за тематикою господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту виконані на достатньо
високому рівні та широко висвітлили питання державної стратегії розвитку автомобілебудування України, інноваційного
розвитку ринку послуг пасажирського автомобільного транспорту, управління якістю
бізнес-процесів АТП, оцінювання інноваційного потенціалу виробників легкових автомобілів, формування ефективності амортизаційної політики підприємства, організаційно-економічного регулювання транспортних потоків, підвищення прибутковості автотранспортних підприємств в
сучасних умовах, використання маркетингового інструментарію для забезпечення
ефективної маркетингової діяльності автотранспортного підприємства тощо. Основні положення конкурсних робіт рекомендовано до впровадження у практичну
діяльність підприємств галузі, а також у
навчальний процес.
Проведення цьогорічного конкурсу
сприяло спілкуванню студентів з різних
регіонів України, обміну досвідом, а також розвитку їхнього наукового і творчого потенціалу.
О.М. Шершенюк,
пом. декана ФУБ, доц.

Безпека на автомобільному
транспорті
Нещодавно вперше на базі кафедри
транспортних технологій нашого університету пройшов II тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
наукового напряму «Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті».
У роботі конкурсної комісії на чолі з
проф. Є.В. Нагорним взяли участь 11 провідних науково-педагогічних працівників
із шести ЗВО Харкова, Запоріжжя, Кременчука, а також викладачі ХНАДУ.
У рамках конкурсу було розглянуто
22 студентські наукові роботи з 12 закладів
вищої освіти, а на підсумковій науковопрактичній конференції виступили 11 студентів із восьми вишів.
За підсумками проведеного заходу галузева конкурсна комісія визначила його

переможців і нагородила дипломом першого ступеня Анастасію Литвиненко (наук.
кер. проф. Є.В. Нагорний, ХНАДУ).
Дипломами другого ступеня – Анастасію Боцман (наук. кер. доц. О.В. Россолов,
ХНУ міського господарства ім. О.М. Бекетова) та Артема Мартинюка (наук. кер.
доц. С.Б. Головня, Національна академія
Державної прикордонної служби України).
Дипломи третього ступеня здобули: Лілія Монастирська (наук. кер. проф. В.А. Войтов, ХНТУ сільського господарства ім. Петра Василенка); Марія Ісаченко (наук. кер.
доц. Г.О. Примаченко, Український державний університет залізничного транспорту); Дарія Поверніна (наук. кер.
ст. викл. С.В. Капінус, ХНАДУ) та Кристина Сердюк (наук. кер. ст. викл. В.В. Литвин, НТУ «Дніпровська політехніка»).

Керівники отримали подяки «За високий рівень наукового керівництва студентською роботою переможця», а учасники –
відповідні сертифікати.
Виступаючи під час нагородження переможців, завідувач кафедри транспортних
технологій проф. Є.В. Нагорний подякував
усім за активну участь у студентському
конкурсі з питань безпеки на автомобільному транспорті.
Галузева конкурсна комісія відзначила високий рівень поданих робіт, їх
актуальність і наукову спрямованість,
що свідчить про гідну підготовку фахівців у технічних вишах України.
Н.В. Потаман,
доц. каф. ТТ

13 червня 2019 р.

АВТОДОРОЖНИК

13

Так тримати!

Студентська наука
За результатами презентацій та захисту своїх наукових робіт на підсумкових науково-практичних конференціях
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у 2018 – 2019 навчальному році під керівництвом викладачів кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин студенти

спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» здобули перемогу.
Зокрема, на підсумковій конференції,
яка відбулася у НУ «Львівська політехніка», за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» дипломами
третього ступеня нагороджені студенти
гр. ЕМ-15-41 Роман Цубера та Данило Лиженков за наукову роботу на тему «Шляхи
підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності автотранспортних підприємств України» (наук. кер. доц. К.П. Болдовська).
А на підсумковій конференції, яка відбулася в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця, за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності «Туризм» дипломом
третього ступеня нагороджений Юрій Ка-

дигроб (гр. ЕМ-18-51) за наукову роботу на
тему «Шляхи підвищення ефективності туристичного бізнесу в Україні на основі залучення іноземних інвестицій» (наук. кер.
доц. А.В. Нікітіна).
Ми безмежно пишаємося науковими
здобутками своїх студентів і щиро вітаємо цьогорічних переможців.
Бажаємо їм наснаги і плідної праці у
подальшій науковій роботі, а також творчих успіхів, професійного зростання і
вдалих перспектив на життєвому шляху!
Колектив кафедри ОблОподатМЕВ

Практичний екскурс

У здобутті знань немає межі
Харківський завод «Світло шахтаря» – потужний флагман вітчизняного
машинобудування, якому вдалося не
просто вистояти у важкі 90-ті роки, але й
знайти свою нішу та продовжити розвиватися, нарощуючи потенціал, реалізовуватися в непростих ринкових умовах і
крокувати вперед до інновацій та нових
звершень.
Щодо мене, то назва є досить символічною… Світло завжди асоціюється зі сподіваннями та просвітницькою діяльністю і
кожна людина підсвідомо тягнеться до тепла, яким її так ніжно зігріває світло.
Упродовж останніх років між ПАТ
«ХМЗ «Світло шахтаря» і ХНАДУ склалися досить теплі партнерські відносини, але
досвід співпраці зі студентами-іноземцями
щойно започатковано. Так, нещодавно за
ініціативи завідувачки кафедри технології
металів та матеріалознавства ім. О.М. Петриченка проф. Д.Б. Глушкової у рамках
вивчення курсу «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства» на
заводі побували студенти-іноземці групи
М-14 з Марокко.
Наших студентів гостинно зустрів заступник головного інженера В.В. Нежебовський. Під час екскурсії іноземні громадяни ознайомилися з технікою безпеки
та охороною праці при знаходженні на
території заводу та подивилися відеопрезентацію продукції. Перебуваючи
у двох механічних цехах, студенти на
власні очі побачили роботу термічного
устаткування з числовим програмним
устаткуванням виробництва Японії та
Чехії, ознайомилися з процесом лазерної різки сталевого листа та спостерігали за процесом кінцевої (чистової)
обробки. А нова модель комбайна з

нарізки вугільних пластів і модифікація
скрипкового конвеєра викликали жвавий
інтерес наших іноземних студентів.
Отримані в аудиторії теоретичні знання
формують науково-практичну базу студентів як майбутніх фахівців, але шанс взяти

участь в реальному технологічному процесі, наданий на початку навчання, надихає
на подальший успіх, спонукає до звершень
і мотивує не зупинятися на низькому старті. У час шалених швидкостей, в якому ми
нині живемо, попереду крокують ті, хто не
затримався на старті, а також ті, у кого викладачі вчасно розгледіли таланти, спонукаючи їх до праці й перемог.
Освітянський процес – це, насамперед, партнерські відносини між студентами і викладачами. А ще – це наше
вміння виховати зі студентів потужних
лідерів, надихнути їх і повести в безмежний світ знань і прогресу.
Спецкор МФ
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Тріумф

Наші відмінники –
наша гордість
Щороку в нашому університеті проводиться свято на честь найкращих студентів. Звичайно ж мова йде про День
відмінника. Традиційна урочиста церемонія нагородження студентів почесним
знаком «Відмінник ХНАДУ» – найважливіша подія у житті студентів нашого
вишу, адже усі вони так чекали на цю
почесну і заслужену відзнаку.
Цього року свято на честь орденоносців
навчання, у підготовці і проведенні якого
взяли участь самі студенти-відмінники всіх
факультетів, відбулося 23 травня. Загалом
свято вийшло сучасне й цікаве, а завдяки
успішній його організації церемонія нагородження пройшла динамічно і легко.
Урочистості з нагоди Дня відмінника
відкрив колектив сучасного танцю «Вімаз»
під керівництвом Владислави Байдали. Ведучі заходу Олександра Макарова (ФТС) і
Юрій Біленець (ДБФ) запросили на сцену
тринадцять наших цьогорічних відмін
ників.
Під звуки святкової мелодії на сцену
піднялися: Кирило Русланович Федоренко
(гр. АД-41-15), Дар’я Дмитрівна Магдич
(гр. АП-41-15), Єлизавета Григорівна Пшенична (гр. Д-52-18), Ірина Віталіївна Шкарлат (гр. ДЕ-15-41), Андрій Євгенійович
Пономарьов (гр. МК-41-15), Антон Олександрович Книшенко (гр. МА-41-15), Наталія
В’ячеславівна Черепанова (гр. М-41-15), Вікторія Юріївна Кудріна (гр. ТС-41-15), Анастасія Геннадіївна Кондратенко (гр. Т-42-15),
Єлизавета Олексіївна Сідякіна (гр. ЕП-15-41)
і Карина Вікторівна Пурдя (гр. ЕП-15-41).
В урочистій обстановці церемонію нагородження наших орденоносців навчання
провів перший проректор проф. С.Я. Ходирєв, який вручив їм посвідчення і значки
«Відмінник ХНАДУ».
Крім українських відмінників навчання, ведучі запросили на сцену і кращих іноземних студентів. Принагідно зазначимо,
що, розпочинаючи з 1948 року, наш університет підготував понад три тисячі фахівців для 70 країн світу. Цьогоріч дипло-

ми «Кращий іноземний студент ХНАДУ»
отримали двоє іноземних студентів: Хамза
Худір із Марокко та Айна Сариєва з Туркменистану, яких палко привітав з їхньою
найвищою нагородою проректор з науковопедагогічної роботи і міжнародних зв’язків
проф. Г.І. Тохтар.
Присутній на святкуванні Дня відмінника керівник громадської організації «Марокканський дім» Мухамед Ламааши подякував керівництву нашого університету
за ті знання, які отримують у його стінах
студенти-марокканці, а також за турботу
про іноземних студентів.
Традиційно на сцену піднялися також
і улюблені вчителі та директори шкіл, де
навчалися наші найкращі студенти, які подякували представникам своїх шкіл під
слайд-шоу з їхніх шкільних фотографій.
Під час цьогорічної церемонії були також нагороджені улюблені викладачі, яких
студенти вибрали під час опитування «Кра-

щі викладачі на думку студентів-відмінників ХНАДУ».
Під звуки сучасної мелодії на сцену піднялися: проф. В.А. Перегон, ст. викл. І.В. Ткаченко, доц. О.О. Догадайло, проф. Е.Б. Хоботова, доц. В.О. Тімонін, доц. Г.А. Аврунін, доц. В.Б. Косолапов, доц. С.В. Очеретенко, доц. Т.В. Ярмак, проф. І.А. Дмитрієв,
доц. І.Ю. Шевченко, ст. викл. Л.М. Кісіль
та доц. О.В. Кудрявцева, яким Сергій Якович вручив подяки і квіти.
Під час заходу відбувся розіграш цінного подарунка серед гостей свята. У цьому році це був смарт-годинник бренду
«Xiaomi», котрий дістався учасниці різних
конкурсів Юлії Холодовій, яка є активісткою студентського життя нашого вишу і
гордістю механічного факультету.
Приємним фіналом свята стало спільне виконання пісні усіма його учасниками:
відмінниками, ведучими і танцівницями
колективу «Вімаз», насамкінець якої відмінники підірвали хлопавки з конфетті.
Так завершився ще один найвизначніший для нашого вишу день. Усі нагороди
вручено, найтепліші слова подяки й захоплення сказано, відмінникам залишається тільки не загубити цю жагу до знань й
надалі працювати не покладаючи рук для
щасливого майбутнього, бо, як відомо:
«Кожна праця повинна бути сповна оплачена». І необов’язково лише у грошовому
еквіваленті. Вкладаючи у себе кожен день
нові знання, ви завжди будете затребувані
життям, адже розум споконвіку порівнювався з талантом і наснагою, силою духу і
натхненням.
Тож бажаємо Вам, шановні наші орденоносці навчання, бути розумними і
нездоланними, здоровими і щасливими!
Ірина Гунько,
студпрофорг ДБФ

13 червня 2019 р.
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офіційно

Методична рада повідомляє
Наприкінці травня під головуванням проф. М.Д. Касліна відбулося планове засідання методичної
ради університету, де було розглянуто такі питання.
1. Результати розробки освітніх
інформаційних комплексів на базі
дистанційних курсів та курсів-ресурсів.
Заслухавши та обговоривши доповідь проф. В.М. Кухаренка, методична рада відзначає, що в університеті
відбувається планомірне впровадження нових технологій навчання.
Дистанційними курсами користуються 5276 студентів і викладачів, на
сайті розміщено 75 сертифікованих
дистанційних курсів. Створено понад
400 електронних курсів-ресурсів. На
дистанційних курсах навчається понад 800 студентів.
Викладачі університету беруть
участь у відкритих дистанційних кур-

Вітання
Володимира Петровича Волкова –
завідувача кафедри технічної експлуатації та
сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка.
Наталію Віталіївну Саєнко – заві
дувачку кафедри іноземних мов.
Петра Федоровича Горбачова – завідувача кафедри транспортних систем і
логістики.
В’ячеслава Михайловича Кудрявцева – декана факультету підготовки іноземних громадян.
Віталія Миколайовича Ряпухіна –
професора кафедри проектування доріг,
геодезії і землеустрою.
Анатолія Васильовича Більченка –
професора кафедри мостів, конструкцій та
будівельної механіки.
Людмилу Сергіївну Абрамову – професора кафедри організації та безпеки дорожнього руху.
Юрія Олександровича Давідіча –
професора кафедри транспортних систем і
логістики.
Андрія Васильовича Ігнатенка – помічника декана дорожньо-будівельного факультету.
Сергія Івановича Кривошапова – доцента кафедри технічної експлуатації та
сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка.
Ірину Олексіївну Сєрікову – доцента
кафедри автомобільної електроніки.
Надію Михайлівну Подригало – доцента кафедри інженерної та комп’ютерної
графіки.
Тетяну Володимирівну Ковальову –
доцента кафедри обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин.
Ярославу Сергіївну Левченко –
доцента кафедри економіки і підприємництва.
Наталію Петрівну Книшенко – доцента кафедри українознавства.

сах «Основи дистанційного навчання» та «Технологія розробки дистанційного курсу».
В обговоренні першого питання
взяли участь проф. Н.В. Внукова і
М.Д. Каслін, а також доц. В.М. Нефьодов, А.І. Кудін і В.М. Кудрявцев.
2. Звіт про стан виконання плану
роботи секції методичного забезпечення практик.
Заслухавши та обговоривши доповідь
голови секції практики доц. С.М. Краснова, методична рада відзначає, що
робота секції спрямована на підвищення мотивації до оволодіння знаннями, розвиток самоорганізації, формування професійних навичок та закріплення теоретичних знань студентів під час проходження практик.
В обговоренні цього питання взяли участь проф. В.Г. Шинкаренко і
доц. О.О. Догадайло та В.М. Нефьодов.

У різному було надано інформацію:
1. Стан розробки та затвердження
навчальних планів прийому 2019 р.
(доц. Д.П. Лабенко).
2. Про отримання дозволу на публікацію навчальних посібників:
– «Економіка і бізнес» (the course
book «Economy and Business»)» авторів Я.С. Левченко, І.Ю. Шевченко,
О.І. Дмитрієвої;
– «Логістика» авторів В.О. Федорової, В.В. Благої;
– «Маркетинг» автора Д.О. Приходько (доц. В.О. Федорова).
3. Про скорочення ліцензійного
обсягу (доц. А.І. Коробко).
4. Вручення сертифікатів за розробку дистанційних курсів доц. В.О. Федоровій та доц. Г.А. Авруніну
(проф. В.М. Кухаренко).
О.М. Харківська,
секретар методради

Вітаємо
ювілярів
(які народилися у травні – червні)

Олексія Юрійовича Свистунова – доцента кафедри природничих і гуманітарних
дисциплін.
Юрія Васильовича Зибцева – старшого викладача кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка.
Олену Василівну Шамрай – старшого
викладача кафедри іноземних мов.
Віктора Івановича Шевченка – старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту.
Анну Валентинівну Крижановську –
викладача кафедри фізичного виховання та
спорту.
Владислава Олексійовича Шаповаленка – асистента кафедри автомобілів
ім. А.Б. Гредескула.
Світлану Іванівну Комар – провідного економіста бухгалтерської служби.
Зою Григорівну Неронову – завіду
вачку лабораторії кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
ім. М.І. Волкова.
Зінаїду Володимирівну Бережну –
завідувачку відділу комплектування та наукової обробки літератури наукової бібліотеки.
Ганну Юріївну Лобунець – практичного психолога психологічної служби.
Діану Юріївну Нерівню – фахівця видавничої справи видавничого центру.
Ірину Миколаївну Асаєнко – провідного інженера-програміста обчислювального центру.
Світлану Петрівну Волкову – інженера 1 категорії кафедри двигунів внутрішнього згоряння.

Інесу Станіславівну Яжевську – інженера 1 категорії експлуатаційно-технічного
відділу.
Андрія Леонідовича Партолу – інженера 2 категорії лабораторії телевізійних та
відеокомунікаційних технологій.
Ірину Михайлівну Семерневу – фельдшера автогосподарства.
Раїсу Андріївну Єліхову – маляра-штукатура 5 розряду будівельної дільниці.
Ірину Миколаївну Усату – прибиральницю господарчого відділу.
Ларису Павлівну Чугунову – прибиральницю дорожньо-будівельного факультету.
Галину Іванівну Бондар – прибиральницю гуртожитку №1.
Сергія Миколайовича Разумних –
слюсаря-сантехніка 3 розряду гуртожитків №3 і №4.
Миколу Костянтиновича Подлєсного –
слюсаря-сантехніка 3 розряду гуртожитку №7.
Маргариту Леонідівну Мінєєву – машиніста із прання білизни пральні.
Альону Володимирівну Гонтар – мийницю посуду 2 розряду їдальні.
Бажаємо Вам, шановні ювіляри, міцного здо-ров’я і родинного щастя, радості
буття і мирного неба, добробуту і успіхів у
здійсненні задумів!
Колектив ХНАДУ
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Поради лікарів

Рекомендації щодо попередження самолікування
Пересічні громадяни найчастіше цілком ігнорують
природу наявних симптомів,
особливості їх прояву, специфіку стану власного організму та інші фактори, що мають
бути обов’язково враховані
під час встановлення діагнозу
та призначення лікування.
Основні причини популярності самолікування в Україні:
більшість громадян вважають,
що самі знають як себе лікувати – 31 %; брак часу – 19 %; великі черги у поліклініці – 14 %;
некомпетентність лікарів – 11 %;
нестача коштів – 10 %; грубе
ставлення лікарів до пацієнтів –
8 %; байдужість лікарів – 7 %.
Нині Всесвітня організація
охорони здоров’я (надалі – ВООЗ)
пропагує тактику «відповідаль
ного самолікування», що включає дотримання здорового способу життя, тобто запобігання
хворобі та самодопомогу у разі
невеликих проблем зі здоров’ям.
Та найголовнішим є те, що
людина має розуміти: коли наближається межа її компетентності та коли відвідування спеціаліста є необхідним.
Лише кваліфікований лікар
може правильно інтерпретувати прояви певних захворювань,
знайти їх лабораторне підтвердження, провести диференційовану діагностику схожих захворювань, призначити індивідуальне лікування і тільки після
об’єктивного огляду пацієнта, а
не за телефоном.

Призначення лікування за
телефоном – це питання є надактуальним для українських пацієнтів, адже самолікування та
лікування без конкретної участі
лікаря є реальною проблемою
не лише українського сьогодення. ВООЗ визначає проблему
самолікування четвертою найпоширенішою причиною смертності та виникнення нових небезпечних хвороб.
Перш за все інформуємо вас,
що ніколи і ніякий лікар не може
призначити вам лікування за телефоном, адже лише описання
симптомів недостатньо для постановки діагнозу, а навіть якщо
діагноз вже поставлений, то для
коректного призначення ліків
необхідно знати передумови та
особливості перебігу хвороби,
наявність супутніх захворювань, мати на руках результати
лабораторних досліджень та
інші необхідні дані.

Якщо ви отримуєте консультацію телефоном на будьякому сайті, ви ніколи не можете бути впевнені, що її надає
вам саме лікар, а не просто навчена певному готовому тексту
людина. Лікар, який призначає
медикаменти, несе відповідальність за життя і здоров’я пацієнта, а у разі телефонного призначення ліків відповідальної
особи, по суті, немає. І ви залишаєтесь один на один зі своєю
хворобою: у кращому випадку
ви ризикуєте лише грошима, в
гіршому – життям.
Просимо бути вас обережними та обдумано ставитися до
власного здоров’я.
Також пам’ятайте, що переглянувши рекламу і побачивши,
наприклад, по телебаченню,
чудові результати, не ігноруйте візит до лікаря і не поспішайте до аптечного закладу за
«порадою» та «позбавленням

від болю». На жаль, не завжди
рекламовані лікарські засоби
зможуть допомогти хворому,
бо у кожного з чудодійних препаратів є свої протипоказання.
Ось і виходить, що, не знаючи
свого дійсного стану здоров’я,
людина починає займатися самолікуванням і може ще більше
собі зашкодити.
Саме тому нормотворці
передбачили зміни до Закону України від 19.04.2011 р.
№3235-VI «Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу”», який від
13.08. 2011 р. зобов’язав у рекламі лікарських засобів розміщувати текст попередження
такого змісту: «Самолікування
може бути шкідливим для вашого здоров’я». Розмір зазначеного застереження має бути
не менше 15% площі чи обсягу
(тривалості) всієї реклами.
Чи прислуховуються громадяни до цього попередження побачимо згодом, але, сподіваємося, що зазначені нововведення
все ж таки позитивно відображаються на здоров’ї українців.
Варто пам’ятати, що слід
дотримуватися основного правила лікарської безпеки: менше довіряти рекламі та більше досвідченому лікарю.
Бережіть себе та своїх
близьких і будьте здорові!
Ж.Д. Кравченко,
лікар-терапевт ХНАДУ,
заст. гол. лікаря
з ОМР КНП «МСЛ» ХМР

13 червня 2019 р.
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Свято місяця

Пам’ять – наша совість

Перемога над нацизмом у
Другій світовій війні – подвиг
і слава нашого народу. Як би
не змінювалися за останні
роки факти нашої історії цей
день в нашому університеті
залишається незмінним, дорогим, трагічним і скорботним, але водночас улюбленим
і світлим святом. Ми відзначаємо це свято як символ
радості і скорботи, пам’яті і
безсмертя, як символ дружби народів, які в ім’я життя і
майбутнього власною кров’ю
захищали кожен клаптик нашої рідної землі.
День пам’яті та примирення
і День Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні в нашому
університеті ми традиційно відзначаємо святковим концертом,
уславлюємо тих, хто самовідданою працею в тилу наближав
розгром запеклого ворога. Усі
ми – нинішнє покоління низько
вклоняємося та складаємо глибоку шану дітям війни, які на
своїх плечах винесли тягар у повоєнні роки, піднявши країну з
руїн. Не став виключенням і цей

рік. Сьомого травня в святково
прикрашеній воєнною атрибутикою актовій залі нашого університету пройшли урочистості
з нагоди 74-ї річниці закінчення
Другої світової війни.
У пролозі тематично підібраними віршами артисти
студентського клубу нагадали
присутнім в залі про те, як такі
ж студенти як і вони рішуче залишили стіни ХАДІ, щоб стати
на захист рідної Батьківщини.
Перед концертом ректор університету професор А.М. Туренко привітав ветеранів і дітей війни зі святом, розповівши
зворушливі історії зі свого дитинства, яке припало на важкі
воєнні роки. А наприкінці виступу Анатолія Миколайовича
студенти у воєнній формі вручили червоні гвоздики ветеранам і дітям війни.
Зворушливою хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам’ять ветеранів війни, які
самовіддано працювали в нашому університеті. Студентивідмінники Юлія Лиска та Ігор
Штанько під оплески вдячних

глядачів поклали квіти до «стели пам’яті» в холі на першому
поверсі.
Святкову концертну програму розпочали колектив вокального ансамблю «Обрій» і
зразковий художній колектив
танцю «Астер» Центру дитячої
та юнацької творчості №3 Київського району, а також танцювальна пара Вероніки Кулєшової та Олександра Яковлєва.
Самодіяльні артисти студентського клубу під керівництвом Олександри Русакової
виконали романтичний вальс
на відому пісню «Случайний
вальс», під керівництвом Ігоря
Сєркова студенти подарували
усім танець моряків «Яблучко» та рок-н-ролл «Бомбардувальники», а під керівництвом
Богдана Немченка наші співаки
бездоганно виконали попурі пісень на воєнну тематику.
Учасники концертної програми під керівництвом директора студентського клубу
Л.І. Климець щиро привітали
ветеранів не лише танцями і
піснями, але й вдало підібра-

ною літературно-драматичною
програмою. Зокрема, Катерина
Сергієнко, Наталія Шаповал та
Аліна Яркова прочитали проникливі вірші, пронизані безмежними горем, смутком і болем та
водночас гордістю й шаною до
сивочолих ветеранів.
Ведучі святкового концерту Єлизавета Козлова та Ігор
Підкопай блискуче виконали
сценічну роль закоханої пари,
яка зберегла себе, свою любов
і відданість, не дивлячись на
важку долю у роки тієї страшної війни.
Дуже приємно усвідомлювати те, що, незважаючи на радикальні зміни у житті нашого
народу, світла пам’ять про ті
страшні роки донині живе у
серці кожного українця. І поетичні рядки: «Я не напрасно
беспокоюсь, чтоб не забылась
та война, ведь эта память –
наша совесть, она как сила
нам нужна» – стали яскравим
апофеозом нашого свята!
О.В. Верняховська,
спеціаліст з організації
дозвілля студклубу
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Самоврядування

Студентська рада звітує

Упродовж нинішнього навчального
року студентська рада працювала згідно
із затвердженим планом студентського
самоврядування ХНАДУ.
Виконуючи свої обов’язки, ми намагалися підвищувати ефективність роботи студради, покращуючи зв’язок зі студентcьким
загалом. Ми також брали активну участь у
житті обласної студентської ради.
За цей період за участю студентської
ради університету були проведені змагання
з баскетболу між студентами і викладачами,
а також турнір з боулінгу між факультетами.
За нашою ініціативою були проведені розважальні заходи, зокрема: конкурси краси «Міс
і Містер ХНАДУ» та тематична вечірка «Назад в 90-ті», що відбулися у клубі «Bolero»;
а також пісенний конкурс «Голос ХНАДУ»,

що пройшов у клубі «Radmir» і на якому було
обрано найкращого вокаліста університету.
Серед науково-популярних заходів заслуговує на увагу наша участь у змаганні
зі встановлення рекорду України з кількості команд «Що? Де? Коли?», де ми з честю
представили наш університет.
Для першокурсників спільно з нау
ковим товариством студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених у травні ми
провели квест «Лабораторії: в світі науки»,
присвячений Дню науки.
Разом з профспілкою студентів ми провели традиційний День донора. У цій благодійній акції взяли участь наші найсвідоміші студенти.
Крім того, ми активно залучали студентів до профорієнтаційної роботи серед

Квест

школярів Харківщини, зокрема виїжджали
до Балаклії та Водолаги.
Щотижня ми проводили засідання студентської ради, де обговорювали нагальні
проблеми студентського загалу ХНАДУ.
Упродовж навчального року про свою
роботу ми писали в соцмережі Instagram та
в університетській газеті «Автодорожник».
Дякуємо керівництву нашого університету за постійну допомогу та підтримку у вирішенні наших питань задля
досягнення нових височин і перемог у
навчанні й суспільному житті та за мудрість, якої так не вистачає молодому
поколінню, а також колективу студентської ради за креативність й амбітність.
Денис Качан,
голова студради

Дозвілля

Студентські роки –
найцікавіші

Лабораторії:
в світі науки
У травні за ініціативи студентської ради університету і наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених для першокурсників було проведено квест «Лабораторії: в світі науки», присвячений Дню науки.
За підсумками квесту місця розподілені таким чином: перше
місце виборола команда автомобільного факультету «Салтовские
ученые»; друге – команда дорожньо-будівельного факультету
«Любители числа 23»; третє – команда механічного факультету
«Я Женя»; четверте – команда факультету транспортних систем
«Фары» і п’яте місце посіла команда факультету управління та бізнесу «Малинки».
У квесті були задіяні такі кафедри і лабораторії: освітній центр
Autodesk (кафедра інженерної та комп’ютерної графіки); кафедра
ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (кафедра екології); випробувально-діагностична лабораторія (кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів); лабораторія швидкісних автомобілів
(кафедра автомобілів); науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій (кафедра фізики).
Висловлюємо велику подяку колективам кафедр і лабораторій,
які сприяли нашим учасникам у вирішенні завдань квесту, а також
керівництву університету за допомогу в його організації та проведенні.
Дуже сподіваємося, що започаткований нами квест на обізнаність студентів щодо наукової спрямованості діючих лабораторій та аудиторій матиме продовження і в наступні роки.
В.Ю. Байдала, голова наукового товариства

Гарна музика – найкраща пігулка від депресії.
Андрій Вавілін
Нещодавно за ініціативи студентської ради нашого університету в клубі «Radmir» відбувся перший у такому
форматі захід «Голос ХНАДУ», під час
якого було обрано кращого вокаліста
університету.
Присутні на цьому пісенному конкурсі
студеї нашого вишу занурилися у неповторний світ музики, вокального колориту
і драйву, який майстерно донесли до глядацької аудиторії учасники.
У конкурсі взяли участь п’ять вокалістів від п’яти факультетів
університету, які боролися за звання «Голос ХНАДУ».
За оцінкою членів неупередженого журі та вболівальників перше місце і звання «Голос ХНАДУ» здобула Марія Хорова (ФУБ),
друге – Максим Півторацький (ФТС) і почесне третє місце виборола Юлія Холодова (МФ).
У нашому пісенно-розважальному студентському заході також
взяли участь Ольга Тресницька (АФ) та Кирило Суздальцев (ДБФ),
за це їм велике особисте спасибі.
Щиро вітаємо переможців пісенного конкурсу і бажаємо творчих успіхів і яскравих митей студентського життя.
Велика подяка команді студентської ради нашого університету
за організацію цього прекрасного заходу, а також всім його учасникам за неймовірну насолоду і незабутні враження.
Шановні студенти ХНАДУ! Для нас дуже важлива ваша
думка щодо організації подібних заходів і роботи студентського
самоврядування. Тож надсилайте свої ідеї та пропозиції в соц
мережу Instagram (studrada_khnadu).
Чекаємо на ваші відгуки і пам’ятайте, що двері студентської ради завжди відкриті для вас.
Денис Качан, голова студради
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ХНАДУ спортивний

Спортивна аеробIка
Нещодавно на базі нашого університету пройшли обласні
щорічні змагання «Спорт упродовж життя» серед студентів закладів вищої освіти Харківської області зі спортивної аеробіки.
Під час завзятої боротьби збірних команд таких ЗВО як Український державний університет залізничного транспорту, Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Харківський національний університет радіоелектроніки, які є
лідерами у цьому виді спорту, збірна команда ХНАДУ на чолі з
викладачем кафедри фізичного виховання і спорту Ганною Крижановською посіла четверте місце.
Серед змішаних пар студенти Олександра Коваленко та Юрій
Олександров посіли третє особисте місце.
Вітаємо нашу команду з гідним виступом на цих змаганнях
і бажаємо студентам великих успіхів у навчанні та спорті.
СК «Автодорожник»

ГирI
Нещодавно відбувся чемпіонат України серед юніорів, дорослих та ветеранів з гирьового спорту, де у складі збірної команди Харківської області активну участь взяли і спортсмени
нашого університету на чолі із заслуженим тренером України
Є.К. Плотніковим.
За результатами чемпіонату студенти механічного факультету
Андрій Горовий виборов одну золоту, дві срібні та одну бронзову
нагороди, а Ігор Вошунок – одну срібну та одну бронзову.
Тренер збірної команди виборов одну золоту та одну бронзову
нагороду.
Вітаємо наших гирьовиків, а також їхнього тренера з перемогою і бажаємо їм подальших успіхів у спорті та навчанні!

Вшановуємо наших героїв
Традиційно напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
колектив кафедри фізичного виховання
і спорту на базі спортивного комплексу
НТУ «ХПІ» проводить легкоатлетичну
естафету, присвячену пам’яті Володимира Шаленка, який загинув, боронячи
Батьківщину.
У тій запеклій і кровопролитній війні
загинуло багато хадівців, серед яких був і
студент дорожньо-будівельного факультету Володимир Шаленко. Під час навчання
Володимир показав не лише хороші здібності майстра своєї справи, але й захищав
спортивну честь інституту. Проте його амбітним планам не судилося справдитися у
мирний час. З початком війни Володимир
пішов на фронт молодшим техніком-лейтенантом. Блискучі знання дозволили йому
відбудовувати мости і дороги, але 19 травня 1944 р. під час відбудови моста у Смоленську молодий інженер був смертельно
поранений. На честь Володимира Шаленка
названа навчальна аудиторія «Д» у корпусі
дорожньо-будівельного факультету.
Учасниками цьогорічної естафети імені
Володимира Шаленка стали студенти усіх
факультетів і курсів. Спортивну честь факультетів традиційно захищали команди по
вісім юнаків і дівчат, які виступили дуже
гідно.
За підсумками змагань призові місця
розподілилися таким чином: серед дівчат
перше місце виборола команда ДБФ, друге –

ФТС, третє – ФУБ і четверте місце здобула команда МФ. Серед юнаків перше місце
посів ДБФ, друге – МФ, третє – АФ, четверте – ФТС і п’яте місце дісталося команді
ФУБ.
Приємно, що понад п’ять років студенти ДБФ не поступаються званням найкращих легкоатлетів університету.
Цьогоріч за дорожньо-будівельний факультет виступали: Ю. Мизюк (гр. Д-32-16),
В. Донченко, О. Золотарьов і Є. Цуркановський (гр. Д-43-15), Г. Данілов і Д. Качан (гр. Д-22-17), С. Батилін і В. Блажко
(гр. ДГ-11-18), С. Мілованова (гр. ДМ-41-15),

П. Моїсеєва (гр. Д-32-16), К. Скляр
(гр. ДЕ-31-16), М. Петухова (гр. ДЕ-21-17),
Ю. Горенко (гр. ДЕ-12т1-18), А. Шангіна і
Д. Жолобова (гр. ДГ-11-18), а також А. Міцай (гр. ДЕ-11-18).
Ми пишаємося тим, що наші студенти демонструють високі досягнення
не лише у навчанні, але й у спорті. Так
було, є і буде завжди, адже щороку наші
спортсмени є лідерами спортивного
життя Харківщини. Тож бажаємо їм досягати нових височин і ніколи не знати
поразок.
СК «Автодорожник»
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Спортивний тріумф

Свято краси, молодостI та грацIї

Нещодавно у рамках Спартакіади
«Першокурсник» у головній спортивній залі відбулося яскраве й видовищне
свято – щорічні змагання з фітнесу та
кросфіту серед факультетів, що стали
знаковою подією для університетської
спільноти. У рамках нашого щорічного
весняного спортивного заходу відбулися
також показові виступи збірних команд і
наших зіркових друзів.
Численних гостей та учасників щиро
привітали ректор університету професор
А.М. Туренко та заслужений працівник фізичної культури і спорту України, завідувач
кафедри, доцент М.Ф. Курилко.
У цьогорічному спортивному святі
взяли участь понад 100 студентів-першоГазета «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.
Cвідоцтво про реєстрацію: серія ХК №80.
Адреса редакції: 61002, м. Харків-МСП,
вул. Ярослава Мудрого, 25, кім. 204.
Тел. 707-36-74.
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Газета віддрукована у видавництві ХНАДУ.
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курсників, які, сподіваємося, будуть гідно
відстоювати спортивну честь нашого вишу.
Віднині змагання з фітнесу та кросфіту
проходять в пам’ять про колишнього начальника навчального відділу С.І. Шерстобітова, який зробив вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в нашому
університеті і який 2,5 роки тому трагічно
загинув під колесами «мажора» на перехресті в самому центрі міста.
На прохання колективу кафедри Анатолій Миколайович дав згоду проводити
такі змагання, розпочинаючи з цього року,
на честь Сергія Івановича, якого усі ми
пам’ятаємо й цінуємо як найріднішу і найпрофесійнішу людину з великої літери.
За традицією свято розпочалося парадом команд-учасниць, а згодом власне й
самі змагання.
Приємно, що усі команди проявили
творчий потенціал, шалений ентузіазм,
жагу до перемоги та спортивний дух.

Професійне і компетентне журі у складі
доньки Сергія Івановича Катерини, викладачів кафедри ФВіС, а також випускників
ХНАДУ наприкінці свята підбило підсумки змагань.
Цьогорічними переможцями змагань
з фітнесу у рамках спартакіади «Першокурсник» стали: команда МФ – перше місце, команда ДБФ – друге місце і команда
ФУБ – третє місце. Четверте і п’яте місця
відповідно вибороли команди ФТС та АФ.
У змаганнях з кросфіту перше місце
посіла команда ДБФ, друге – команда МФ
і третє місце здобула команда АФ.
Команди-переможниці нагороджені відповідними дипломами і солодощами.
Колектив кафедри фізичного виховання
і спорту під керівництвом М.Ф. Курилка
дякує ректору А.М. Туренку, студентській
профспілці, деканам факультетів та усім,
хто допоміг у проведенні цього незабутнього свята краси і грації.
Ця спортивна подія нікого не залишила байдужим, вкотре подарувавши усім
феєрверк кольорів і музики, краси і грації та додавши шаленого заряду позитивних емоцій, бадьорості й прекрасного
настрою.
Вітаємо переможців та учасників із
заслуженими нагородами і бажаємо усім
міцного здоров’я та успіхів у навчанні і
спорті!
Ольга ОВОД
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