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

Освіта слОбОжанщини

 ВистаВки. круглі столи

На початку листопада у Палаці спор-
ту м. Харкова за підтримки Департамен-
ту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації та Департаменту 
освіти Харківської міської ради відбула-
ся одна з головних подій освітньої галу-
зі Лівобережної України – шістнадцята 
міжнародна виставка «Освіта Слобожан-
щини та навчання за кордоном – 2020». 

Наш університет традиційно взяв ак-
тивну участь у цьому щорічному форумі, 
де упродовж трьох днів досвідчені виклада-
чі всіх факультетів проводили серед школя-
рів Харківщини профорієнтаційну роботу,  
презентуючи досягнення ХНАДУ. 

Майбутні абітурієнти, а також учні 9 – 
10 класів (більшість із них разом з батька-
ми) поспілкувалися з нашими викладачами 
з різних спеціальностей та ознайомилися з 
презентаціями факультетів. Приємно, що 
цього року ми підійшли до заходу більш 
креативно, підготувавши для старшоклас-
ників чимало цікавих конкурсів з призами.

Нині для кожного абітурієнта настав 
час визначитися з майбутньою професією 
та зробити вірний вибір серед багатьох 
вишів Харкова. І краще робити це зазда-
легідь. Саме ця виставка стала важливою 
подією у житті нашого університету, адже 

ми дуже сподіваємося, що вона допоможе 
багатьом випускникам шкіл визначитись 
з майбутнім фахом і знайти свій шлях у 
житті. Викладачі детально проінформува-
ли старшокласників про основні напрямки 
підготовки та проєкти, які реалізує наш уні-
верситет, представивши у т.ч. і досягнення 
у галузі інформаційних технологій та інно-
ваційні методи у машинобудуванні.

Усі відвідувачі виставки, серед яких, 
крім учнів шкіл, були також випускники 
ПТУ, коледжів і технікумів отримали відпо-
віді від представників ЗВО щодо освітніх 
програм та спеціальностей. 

Виставка об’єднала учасників освіт-
нього процесу в пошуку ефективних шля-
хів підвищення якості національної освіти, 
розвитку міжнародних освітніх і науково-
технічних проєктів та спонукала до обміну 
досвідом і думками між колегами, заклав-
ши основу для їхньої подальшої співпраці. 

Принагідно зазначимо, що наші ви-
кладачі не лише детально розповіли про 
університет з могутньою історією, який 
наразі серед найпрогресивніших вишів 
автомобільно-дорожньої галузі країни і 
надає якісну освіту та гідне майбутнє, але 
й продемонстрували досягнення кожного 
факультету. А ще вони донесли до відо-

ма відвідувачів, що кожен студент нашого 
університету має можливість отримати 
диплом міжнародного зразка, а після закін-
чення – 100% працевлаштування завдяки 
сумлінності колективу відділу організації 
сприяння працевлаштуванню студентів. 

Цьогоріч колектив ХНАДУ був нагоро-
джений відповідними дипломом і грамо-
тою за активну участь у проведенні вистав-
ки упродовж 16 років поспіль.

Красно дякуємо усім викладачам і сту-
дентам, які старанно презентували  ХНАДУ 
на шістнадцятій міжнародній вистав-
ці «Освіта Слобожанщини та навчання за 
кордоном – 2020» і зробили вагомий внесок 
у загальну справу підвищення якості укра-
їнської освіти, отримавши новий досвід і 
знайшовши партнерів для співпраці.  

З огляду на численні запити і реко-
мендації, побажання і відгуки учасників 
та відвідувачів заходу проект «Освіта 
Слобожанщини» постійно вдосконалю-
ється і виходить на новий рівень. 

Наразі вже розпочато підготовку до 
наступної виставки, яка відбудеться на-
весні 2020 р. 

А.В. Коваленко, 
фах. навч. відділу з профроботи 
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Дбаємо про своє майбутнє
 Профорієнтація

Для більшості старшокласників на-
разі тільки розпочинається такий непро-
стий, але цікавий і захоплюючий шлях у 
доросле життя, на котрому першим кро-
ком є вибір майбутньої професії. Тому 
взяти участь у Дні відкритих дверей – це 
чудова можливість для кожного школя-
ра та його батьків безпосередньо ознайо-
митись з майбутніми професіями, дізна-
тись про терміни і предмети ЗНО, вагові 
коефіцієнти і підготовчі курси, олімпіади 
та інші особливості вступу до того чи ін-
шого ЗВО. 

У жовтні наш університет гостинно зу-
стрів і привітав учнів шкіл Харківщини та 
інших областей України під час традицій-
ного профорієнтаційного заходу «День від-
критих дверей». 

Упродовж двох годин в університеті 
лунали сучасні пісні, а студенти-волонте-
ри запрошували гостей до своєї alma mater. 
Для своїх майбутніх абітурієнтів ми підго-
тували цікаву й креативну інформативну та 
ігрову програму з призами і солодощами.

На цей раз наших майбутніх студентів 
зустріла професійна команда молодих уче-
них та співробітників університету, які під-
готували вікторини і майстер-класи, квест-
кімнати і конкурси, а також багато цікавих 
локацій, де учні взяли участь та спробували 
себе у різних професіях, які можна здобу-
ти у ХНАДУ. Це дало можливість юнакам 
і дівчатам поринути у дорослий світ авто-
дорожніх професій. Дивовижна екскурсія 
університетом познайомила відвідувачів з 
аудиторіями, унікальними лабораторіями, у 
т.ч. і з лабораторією швидкісних автомобі-
лів, академією BOSCH і науковим  центром 
HAAS та ще більше зацікавила до навчан-
ня у нашому виші. Сподіваємося, що наші 
гості отримали багато яскравих вражень, 
знань та інформації.

Принагідно зазначимо, що всі учасники 
нинішнього заходу спробували свої сили 
у водінні спортивного авто, взяли участь 
у квест-кімнатах та пограли з роботом  в 
лабіринті, провели досліди на кухні до-
рожньо-будівельних матеріалів і навчилися 
підприємництву для майбутніх бізнесменів 
у квест-кімнаті «Гроші мають значення». 

Школярі залюбки відвідали також спе-
ціалізовані локації, де відбулася демон-
страція фрагментів з 3-D моделювання в 
машинобудуванні та  самостійно створили 
3-D моделі, а у конкурсі об’ємного моде-
лювання «ХНАДУ 3-D pen» написати 3-D 
ручкою «ХНАДУ» та отримали подару-
нок. Для майбутніх автомобілістів у фойє 
викладачі АФ провели цікавий конкурс  
«Історія виникнення різних марок авто-
мобіля». Також цікаво пройшла вікторина 
«Метрологія навколо нас. З вимірами по 
життю», вікторина «Визнач модель за про-
екціями» та конкурс «Спробуй себе у сфері 
IT- технологій» та «Розробка додатку до ОС 
Android». Ці локації найбільше зацікавили 
школярів. Також учасники Дня відкритих 
дверей ознайомилися з іншими розробками 
наших науковців, у т.ч. й з сучасними ма-
теріалами для будівництва доріг, технікою 

для дослідження якості дорожнього по-
криття, альтернативними видами палива та 
залюбки відвідали локацію «Кухня дорож-
ньо-будівельних матеріалів». 

Нині вся прогресивна спільнота надає 
особливу увагу енергоефективності, тому 
наш еко-квест був дійсно популярним і 
надсучасним. Школярі також відвідали ака-
демію BOSCH, де відбулася демонстрація 
процесів діагностики технічного 
стану автомобіля з використан-
ням сучасного обладнання фір-
ми BOSCH. Для школярів, які 
ще не визначилися з професією, 
було повчально взяти участь у 
процесах реального моделюван-
ня вулиць і доріг міста Харкова, 
відвідавши тематичну локацію та 
потренувавши свої мізки під час 

пізнавальної вікторини «Історія дорожньо-
го руху». 

Усім нам – організаторам цього 
вкрай важливого заходу, вкотре вдало-
ся перетворити День відкритих дверей 
у маленьке свято, де кожен учень і гість 
отримав ту інформацію і враження, за 
якими прийшов!

А.В. Коваленко, координатор заходу
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Закінчення на с. 4

сучасні екологічні проблеми
 конференції. ДисПути

Уроженець с. Рокитне Нововодолазько-
го району, що на Харківщині, А.В. Грицен-
ко у 1970 р. вступив та у 1976 р. з відзнакою 
закінчив енергомашинобудівний факультет 
Харківського політехнічного інституту. У 
випускника-відмінника дуже швидко, крім 
професійних, яскраво проявилися і органі-
заторські здібності. Починаючи з 1986 р. і 
дотепер, він присвячує свої знання і досвід, 
науково-технічний потенціал та організа-

торські здібності охороні навколишнього 
природного середовища. 

Упродовж наступних десяти років 
А.В. Гриценко обіймає керівні посади за-
ступника і начальника Харківської облас-
ної інспекції з охорони природи, а також 
першого заступника начальника Держ-
управління охорони навколишнього при-
родного середовища Харківської області.  

У 1991 р. Анатолій Володимирович ус-
пішно захищає дисертацію на здобуття уче-
ного ступеня кандидата наук, а  у 1994 р. – 
доктора географічних наук. У 1995 р. йому 
присвоєно вчене звання професора. У 1996 р. 
А.В. Гриценко очолює Науково-дослідну 
установу «Український науково-дослідний 
інститут екологічних проблем» (на той час – 
Український науковий центр з охорони вод), 
директором якого він працює дотепер. 

Упродовж 2001 – 2006 рр. він працював 
на посадах заступника Державного секре-
таря Мінприроди України та заступника 
Міністра екології та природних ресурсів 
України. Його заслуги на цих посадах ви-
соко оцінені державою. У 2002 р. йому при-
своєно Почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України», а у 2004 р. наго-
роджено медаллю «За працю та звитягу». 

Анатолій Володимирович плідно за-
ймається науково-педагогічною діяльніс-
тю. За пропозицією нашого ректора він 
був співзасновником і упродовж понад 
20 років завідувачем першої в Україні ка-
федри екології, організованої у технічному 
ЗВО – Харківському національному авто-
мобільно-дорожньому університеті. Він 

також заснував та довгі роки очолював ка-
федру ЮНЕСКО «Екологічно чисті техно-
логії» (409 номер у міжнародному переліку 
кафедр ЮНЕСКО, які продовжують пра-
цювати за програмою UNITWIN) – одну з 
10 кафедр спільноти ЮНЕСКО в Україні, 
яка наразі діє при ХНАДУ. 

Досвід науковця втілено у багатьох нау-
кових працях, монографіях та інших видан-
нях. Під його мудрим керівництвом путівку 
у світ науки отримали понад півтори тися-
чі фахівців-екологів, які гідно поповнили 
лави висококваліфікованих працівників 
природоохоронної галузі держави. Нині 
Український науково-дослідний інститут 
екологічних проблем, який очолює пан Гри-
ценко, є однією з провідних наукових орга-
нізацій у системі охорони навколишнього 
природного середовища України. Основна 
мета діяльності НДІ – наукове забезпечен-
ня державної політики в галузі охорони до-
вкілля, використання природних ресурсів, 
екологічної та радіаційної безпеки, а також 
виконання міжнародних зобов’язань Украї-
ни, що випливають з підписаних конвенцій, 
угод і договорів. 

Студенти-екологи нашого вишу понад 20 
років успішно проходять практику та науково-
дослідне стажування в Українському науково-
дослідному інституті екологічних проблем. 

Учений і педагог А.В. Гриценко також 
приділяє багато уваги  формуванню моло-
дих науковців. Під його керівництвом за-
хищено низку докторських і кандидатських 
дисертацій.

Наприкінці жовтня відбулася низка 
науково-методичних заходів, організа-
тором і модератором яких була кафедра 
екології нашого університету.

Цьогорічна науково-методична сесія 
включала: IV всеукраїнську науково-ме-
тодичну конференцію «Сучасні аспекти 
організаційно-методичного забезпечення 
екологічної підготовки фахівців» і V між-
народну науково-практичну конференцію 
студентів, магістрантів та аспірантів «Га-
лузеві проблеми екологічної безпеки». 

Науково-методична конференція зібра-
ла широке коло фахівців із закладів вищої 
освіти всієї України. Активну участь в об-
говоренні нагальних питань взяли декани 
дорожньо-будівельного та механічного 
факультетів, начальник навчального від-
ділу, завідувачі випускових кафедр і на-
уковці нашого університету, а також декан 
природоохоронного факультету Одеського 
державного екологічного університету, ро-
ботодавці-стейхолдери та численні гості.  

Заходи відкрив ректор університету 
проф. А.М. Туренко, який в урочистій об-
становці за вагомі досягнення у розбудо-
ві екологічної освіти в ХНАДУ нагоро-
див ученого зі світовим ім’ям, відомого в 
Україні та за кордоном науковця у галузі 
охорони довкілля, академіка Української 
екологічної академії наук, заслуженого ді-
яча науки і техніки України А.В. Гриценка 

Почесною грамотою та цін-
ними подарунками з нагоди 
його 70-річчя.

Після святкових урочис-
тостей директор НДУ «Укра-
їнський науково-дослідний 
інститут екологічних про-
блем» проф. А.В. Грицен-
ко та начальник відділу 
оцінки впливу на довкіл-
ля, моніторингу і зв’язків з 
громадськістю управління 
раціонально-го використан-
ня природних ресурсів та 
оцінки впливу на довкілля 
Департаменту екології та 
природних ресурсів ХОДА  
В.Ю. Варвянський поруши-
ли актуальну проблему ре-
алізації дуальної освіти та 
як представники замовників 
підготовки фахівців екологічної галузі ви-
словили підтримку і готовність виступати 
у ролі наставників для студентів, які навча-
ються за фахом 101 «Екологія» (і не тільки). 

Учасники методичних слухань обгово-
рили важливі стратегічні питання напря-
мів реформування вищої освіти в Україні 
з позицій сталого розвитку та євроінтегра-
ційних процесів оновлення методичних 
підходів у освітньому просторі. Готовність 
студентів до професійної діяльності визна-

чається рівнем здобутих фахових знань, 
умінь і навичок, що становлять основу 
компетентності майбутнього спеціаліста. 
У цьому контексті дослідження поняття 
«компетентність фахівця» набуває акту-
альності. На думку багатьох міжнародних 
експертів, саме компетентність є тим інди-
катором, що дозволяє визначати готовність 
майбутніх фахівців до професійної діяль-
ності та активної участі у життєдіяльності 
суспільства. 
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новий науковий 
сезон – віДкрито!

 конференції. ДисПути
Хто сказав, що осінь – пора 

занепаду й прохолоди, коли 
хочеться лиш закутатися у те-
плу ковдру із чашкою теплого 
чаю в руках і теплим котом на 
колінах? Тоді ви, напевно, не 
працюєте в нашому універси-
теті. Адже саме в цей час у нас 
гаряча пора: розпочинається 
новий науковий сезон.

Щойно зайняли свої місця 
в аудиторіях допитливі й тро-
хи налякані першокурсники, 
щойно повернулися із літнього 
відпочинку натхненні й ціле-
спрямовані магістри – в уні-
верситетських стінах уже вирує 
бурхлива наукова діяльність. І 
факультет підготовки інозем-
них громадян нашого вишу – не 
виняток. Ще не встигли деякі 
колеги відійти від літньої спе-
ки, налаштовуючись на робо-
чий лад, а викладачі кафедри 
філології та лінгводидактики 
взяли участь у міжнародній на-
уково-практичній конференції 
«Російська мова і культура в 
епоху глобалізації», що про-
йшла нещодавно у Печському 
університеті (м. Печ, Угорщи-
на). Організована і проведена 
кафедрою слов’янських мов, 
конференція була присвячена 
140-річчю вивчення російської 
мови в Угорщині та об’єднала 
навколо себе фахівців із викла-
дання російської мови як іно-
земної з різних куточків світу. 
Проблеми мовної підготовки 
іноземців обговорювали 57 до-
слідників у сфері русистики з 
Угорщини, Румунії, Польщі, 

Білорусі, України, Росії, Ки-
таю та Японії. Упродовж двох 
днів відбулися засідання сек-
цій лінгвістики, літературо-
знавства, міжнародної комуні-
кації та лінгводидактики, під 
час яких представники різних 
країн – прихильники різних на-
укових шкіл та освітніх систем 
обмінювалися досвідом, дис-
кутували та плідно проводили 
час, слухаючи цікаві доповіді 
найрізноманітнішої тематики. 

Проте навіть на фоні до-
свідчених й технічно грамот-
них європейців досвід виклада-
чів ХНАДУ щодо використання 
новітніх технологій у мовній 
підготовці студентів-іноземців 
викликав жваву увагу та об-
говорення. І це чудова реклама 

нашої кафедри й університету 
в цілому на міжнародній арені. 

Проте в гостях добре, а вдо-
ма – краще! Тим паче, що наш 
факультет не має звички пасти 
задніх у царині науки і освіти. 
Тому вже стала традиційною 
щорічна міжнародна конферен-
ція «Проблеми і перспективи 
мовної підготовки іноземних 
студентів», яка цього року від-
булася у жовтні, зацікавивши 
понад сто учасників із України, 
Білорусі, Казахстану, Китаю, 
Словаччини, Чехії та Іспанії. 

Про що ж може говорити 
таке шановане товариство, зби-
раючись разом? Звісно, обгово-
рювати проблеми й питання, що 
стосуються кожного викладача-
мовника в іноземній аудиторії. 

Так, фокусом конференції стали 
теоретичні та прикладні аспекти 
лінгводидактики і методики ви-
кладання української та росій-
ської мов як іноземних, а також 
сучасний освітній процес: тради-
ційні та інноваційні технології, 
алгоритми й прийоми у навчанні 
іноземних студентів, психолого-
педагогічні засади організації 
навчального процесу, питання 
адаптації та інтеграції іноземних 
студентів у освітній простір ЗВО, 
викладання гуманітарно-природ-
ничих та спеціальних дисциплін 
нерідною мовою тощо. Незаці-
кавлених – не було! 

Конференція завершилася 
обіцянками плідної співпраці 
і, певна річ, очікуванням но-
вих зустрічей. А їх попереду 
ще чимало, адже новий на-
уковий сезон щойно було від-
крито. 

Н.О. Опришко.
доц. каф. філології та 

лінгводидактики 

Закінчення. Початок на с. 3

сучасні екологічні проблеми

Кожне суспільство висуває до компе-
тентності фахівців вимоги, що є адекват-
ними цілям його розвитку, оскільки саме 
від них залежать перспективи прогресу 
в усіх сферах духовного і матеріального 
розвитку суспільства. Саме професійна 
підготовка майбутніх фахівців, у процесі 
якої відбувається формування екологічної 
компетентності, змінює свої пріоритети з 

технократичних на гуманістичні. Особли-
вої актуальності екологічна компетентність 
набуває в процесі підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі. Учасники 
заходу значну увагу приділили питанням 
інтеграції вітчизняної екологічної освіти з 
системами освіти європейських держав та 
критеріальному відбору змісту модулів еко-
логічної освіти в інших освітньо-професій-
них програмах підготовки фахівців. 

На конференції було заслухано також 
низку актуальних доповідей щодо особли-
востей впровадження освітньо-професій-
них програм у закладах вищої освіти, орга-
нізаційних засад інформатизації освітнього 
процесу підготовки фахівців екологічного 
спрямування, практичного досвіду реалі-
зації Законів України «Про оцінку впливу 
на довкілля» та «Стратегії поводження з 
відходами», які потребують формування 
нового інноваційного освітнього простору 
з екологічної безпеки за галузями розвитку 
інфраструктури держави.

У роботі наукової конференції тради-
ційно взяли участь понад сто молодих нау-
ковців з України, Грузії, Білорусі, Молдови 
та Польщі, які отримали грамоти і подяки 
«За високий рівень доповіді». 

Висловлюємо щиру подяку всім учас-
никам цьогорічних заходів і сподіваємо-
ся на подальшу плідну співпрацю задля 
підвищення рівня екологічної безпеки 
держави.

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

Г.М. Желновач, 
доц. кафедри 
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Зарубіжний досвід

 офіційно

 Практикум

Нещодавно магістр авто-
мобільного факультету Олек-
сандр Ілічук, який упродовж 
п’яти місяців проходив ста-
жування за обраною спеціаль-
ністю на сучасному німецько-
му підприємстві, поділився зі 
студентським загалом нашого 
вишу своїми враженнями від 
перебування на фірмі «Фольк-
сваген».

Виборовши міжнародний 
грант спеціальної програми Мі-
ністерства економіки Німеччини 
(до речі, з усієї України німець-
кі працедавці відібрали всього 
24 переможці), Олександр де-
тально розповів про переваги 
проходження практики на ні-
мецьких підприємствах, акцен-
тувавши увагу молоді на тому, 
що їхня кар’єра багато в чому 
залежить від того, чим вони за-
ймаються в студентські роки. 

Під час зустрічі Олександр 
розповів про: ТОП 3 стипенді-
альні програми; що передбачає 
практика в Німеччині; про-
граму Internship Programme of 

Germany Business; for Ukraine 
(стажування для українських 
студентів); про робоче місце 
та умови проживання; а також 
про те, що саме потрібно роби-
ти, щоби виграти міжнародний 
грант.

Як свідчить досвід, закор-
донне стажування, про яке 
розповів Олександр Ілічук, 
дійсно вагоме міжнародне до-
сягнення нашого вишу, адже 
лише упродовж минулого на-
вчального року майже 50 сту-

дентів, аспірантів, виклада-
чів і науковців ХНАДУ взяли 
участь у міжнародній акаде-
мічній мобільності універси-
тетів світу.

Ольга Овод

урочисте засіДання

Наприкінці жовтня відбу-
лося чергове засідання вченої 
ради, де було розглянуто важ-
ливі питання життєдіяльнос-
ті нашого університету.

Члени вченої ради затверди-
ли план заходів до святкування 
90-річного ювілею ХНАДУ, за-
пропонований першим прорек-
тором проф. С.Я. Ходирєвим. 
Про підсумки участі студентів у 
Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт з галу-
зей знань і спеціальностей упро-
довж минулого навчального року 
доповів проректор з наукової ро-
боти проф. В.О. Богомолов, про 
стан акредитації освітніх про-
грам та завдання щодо підтвер-
дження статусу національного 

ЗВО – начальник навчального 
відділу проф. М.Д. Каслін. 

Крім того, на відповідні по-
сади за конкурсом було обра-
но та представлено до вчених 
звань представників ПВС, а 
також обговорено низку нагаль-
них питань.

А розпочалося це засідання 
з пафосної миті, позаяк прохо-
дило напередодні нашого про-
фесійного свята. Під бурхливі 
оплески викладачів і науковців 
в урочистій обстановці ректор 
проф. А.М. Туренко за досяг-
нуті високі професійні успіхи 
та зміцнення міжнародного імі-
джу університету вручив нашо-
му випускникові 1988 р. Саїді 
Абделлатіфу диплом Почесного 

професора ХНАДУ, нагрудний 
знак і професорську мантію. 

Пан Саїді Абделлатіф є керів-
ником проекту нещодавно вве-
деного в дію в місті Касабланка 
першого в Африці підвісного 
моста з пропускною здатністю 
17 000 автомобілів на годину. 

До першої столиці наш по-
чесний гість прибув у складі 
марокканської делегації із 25 ви-
пускників харківських вишів, 
всі члени якої входять до складу 
нещодавно створеної Асоціації 
випускників ЗВО Харкова, яку 
очолює випускник «ХПІ», прези-
дент Асоціації пан Радуан Дахмі. 

Під час перебування в 
ХНАДУ члени делегації побу-
вали на уроці російської мови 

(котрий їм дуже сподобався) з 
використанням сучасних муль-
тимедійних технологій, де вони 
вільно розмовляли майже рід-
ною для них мовою, радісно 
згадуючи студентські роки та 
своїх викладачів. Гості озна-
йомилися з роботою кафедр 
факультету підготовки інозем-
них громадян, зустрілися та по-
спілкувалися з марокканськими 
студентами (нині в ХНАДУ їх 
навчається 213 осіб), а також 
обговорили питання якості на-
вчання і проживання та їхнього 
майбутнього працевлаштуван-
ня після повернення на Батьків-
щину. Марокканські студенти 
уважно слухали цінні поради, 
рекомендації та спогади мудрих 
співвітчизників, більшість із 
яких нині є керівниками різних 
галузей своїх країн.

Після урочистої миті наго-
родження гості зробили фото 
на добру згадку про цю чудову 
поїздку до України, яка 20 – 35 
років тому стала для них дру-
гою домівкою.

На такій приємній миті 
завершилося перебування на-
ших поважних і гідних інозем-
них випускників, яке сприя- 
тиме зміцненню українсько-
марокканських відносин.

Ольга Ожго
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 ПоДія жоВтня

Останні дні жовтня для уні-
верситетської спільноти бу- 
ли позначені визначною по- 
дією – Днем працівників авто-
мобільного транспорту і дорож-
нього господарства, що є про-
фесійним святом нашого вишу. 

Понад чверть століття ми 
відзначаємо цей день за та-
ким форматом, адже професії, 
пов’язані з автомобільним і до-
рожнім господарством, не лише 
особливо складні, але й такі при-
вабливі для майбутніх фахівців і 
науковців. Складні – це, повірте, 
ще по-доброму сказано, адже, 
крім розумового та емоційно-
го напруження, вони вимагають 
повсякденної важкої фізичної 
праці, яка неможлива без профе-
сіоналізму і виняткових здібнос-
тей. Сьогодення, з його урбаніза-
цією, технологічним прогресом і 
швидким розвитком мегаполісів, 
вже не може обійтися без сучас-
ного автотранспорту, безпечних і 
якісних доріг, зручних розв’язок 
і надійних мостів, а також відпо-
відних дорожніх знаків, які до-
помагають автомобілістам без-
печно здійснювати пасажирські 
і вантажні перевезення. 

Ми пишаємося тим, що за 
останній час автомобільна і до-
рожня галузі Харківщини розви-
ваються стрімко й дуже швидко, 
що спонукає професорсько-ви-
кладацький склад університету 
ставити нові завдання, налаго-
джувати тісні зв’язки для залу-
чення нових інвестицій і шукати 
оригінальні шляхи вирішення 

Святкові 
урочиСтоСті

проблем, які повсякчас виника-
ють. Для досягнення євроінте-
грації нашій країні необхідно 
відремонтувати, побудувати та 
осучаснити автомагістралі, рес-
таврація яких вимагає великих 
коштів і сил. Але ці проблеми 
поступово вирішуються завдя-
ки тісній співпраці підприємців 
з науковцями ХНАДУ. І хоча за 
останню чверть століття автомо-
більно-дорожня галузь пережи-
ла декілька криз і долає війну на 
Сході України, але цей процес 
не зупинився завдяки плідній 
праці та самовіддачі науковців 
і викладачів, інженерів і співро-
бітників відділів та підрозділів, 
зокрема і нашого університету.

Ці ідеї та гасла і проголосив 
наш поважний ректор А.М. Ту-
ренко, адже його привітання з 
професійним святом – слушна 
нагода нагадати про важливість 
і значення нашої професії та 
підготовку не лише кваліфіко-
ваних фахівців, але й вихован-
ня гідних громадян, чия праця 
буде слугувати на користь дер-
жави. 

Підтримуючи добру тра-
дицію, з нагоди професійного 
свята Анатолій Миколайович 
вручив нагороди найкращим 

викладачам і співробітникам 
нашого університету. Зокрема, 
подякою Міністерства освіти 
і науки України нагороджено 
декана факультету підготовки 
іноземних громадян В.М. Ку-
дрявцева і помічника першого 
проректора В.Г. Покотила; гра-
мотами Міністерства освіти і 
науки України – доцентів кафе-
дри автомобілів Д.М. Леонтьєва 
і М.Г. Михалевича; почесною 
грамотою Міністерства освіти 
і науки України – професора 
кафедри автомобілів С.М. Шу-
клінова; грамотами Верховної 
Ради України – завідувачку 
кафедри технології металів та 
матеріалознавства ім. О.М. Пе-
триченка проф. Д.Б. Глушкову 
і професора кафедри проекту-
вання доріг, геодезії і землеу-
строю В.М. Ряпухіна. Під час 
святкових урочистостей понад 
двадцять викладачів і співробіт-
ників ХНАДУ були нагородже-
ні також грамотами і подяками 
ректора.

Святкову атмосферу в залі 
вдало підтримували духовий 
оркестр під керівництвом Ар-
кадія Портного, виконавши 
«Пісеньку шофера», та соліст 
оркестру, лауреат міжнародних 

музичних конкурсів Андрій 
Маслій своїм соло на саксофо-
ні «Я просто звоню сказать, что 
люблю тебя»; колектив бально-
го танцю «Енергія» під керів-
ництвом Олександри Русакової 
із запальним танцем «Феєрія»; 
вокальний ансамбль «Веселка» 
під керівництвом Богдана Не-
мченка з композицією «Авто-
дорожнє попурі»; солісти Таїсія 
Сазонова з піснею «Все зивисит 
от нас самих» та Діана Скрима з 
композицією «Песня простая»; 
колектив сучасного танцю «Пер- 
вачок» з цікавим номером «Од-
нажды в автобусе» та колектив 
брейк-дансу «Фанкі-манкі» під 
керівництвом Ігоря Сєркова з 
яскравим і вражаючим танцем 
«Дорожня симфонія». Вдало до-
повнили тему свята першокурс-
ники АФ і ФУБ, які показали 
веселу сценку «Девушки попа-
ли в ДТП», та лауреат конкурсів 
читців Анастасія Рижкова, яка 
емоційним виконанням вірша 
Едуарда Асадова «Студенты» 
захопила не тільки наших сту-
деїв, але й викладачів.

Святкові урочистості завдя-
ки яскравим номерам самоді-
яльних артистів студентського 
клубу під керівництвом Любові 
Климець пройшли цікаво, ди-
намічно і гармонійно. Наш уні-
верситет не лише залишається 
вірним своїм традиціям, але й 
крокує в ногу з сучасністю.  

Анастасія Біленька,  
фахівець з організації 

дозвілля студклубу
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 Змагання. конкурси

найкращий автомобіліст – 2019
Наприкінці жовтня з наго-

ди нашого професійного свята 
було проведено чемпіонат з во-
дійської майстерності «Най-
кращий автомобіліст – 2019». 
Це щорічне змагання кафе-
дра автомобілів ім. А.Б. Гре- 
дескула провела вже всьоме. 

Приємно, що серед універ-
ситетської спільноти популяр-
ність цього заходу зростає з 
кожним роком, а участь команд 
коледжів Харкова та Харків-
ської області стає невід’ємним 
його атрибутом.  

Так, якщо під час проведення 
першого змагання у 2013 р. учас-
никами були виключно студенти 
нашого університету, то почина-
ючи з 2014 р. й учні технікумів. 
Першими навчальними закла-
дами, представники яких взяли 
участь у конкурсі «Найкращий 
студент-автомобіліст 2014», бу- 
ли Харківські автотранспортний 
та автодорожній технікуми, а 
також Харківський машинобу-
дівний коледж. Відтоді конкурс 
«Найкращий автомобіліст» є 
відкритим, а минулоріч у ньому 
взяли участь 33 представники 
шести коледжів.

Наразі ми дещо змінили 
регламент проведення змагань. 
Ці зміни викликані як залучен-
ням до участі у заході пред-
ставників коледжів, що суттєво 
збільшило час його проведення 
і спричинило певні незручнос-
ті для учасників з Лозової та 
Куп’янська, так і тим, що по-
передній регламент не дозволяв 
визначати призерів у командно-

му заліку, адже допускав участь 
різної кількості представників 
від навчальних закладів.

Тож цього року ми обмежи-
лися двома учасниками від кож-
ного коледжу. Для скорочення 
часу проведення та зручності 
учасників вікторину «Чи знаєш 
ти автомобіль?», а також етап з 
перевірки знань правил дорож-
нього руху було проведено в 
комп’ютерному класі нашої ка-
федри. До того ж обидва теоре-
тичні етапи конкурсу оцінюва-
лися в автоматичному режимі, 
що викликало схвальні відгуки 
усіх 42 цьогорічних учасників.

Принагідно зазначимо, що 
серед студентів нашого вишу 
найчисленнішими були пред-
ставники автомобільного фа-
культету, активну участь взяли 
також студенти дорожньо-бу-
дівельного та факультету під-
готовки іноземних громадян. У 

цьогорічному змаганні тради-
ційно взяли участь і студенти 
харківських автотранспортного,  
автомобільно-дорожнього та ма- 
шинобудівного коледжів, Лозів-
ської філії ХАДК, Куп’янського 
автотранспортного коледжу, а 
також Харківського механічно-
го технікуму ім. О.О. Морозова. 

Перед початком змагань його 
учасників, які, до речі, цьогоріч 
показали високий загальний рі-
вень теоретичної і практичної 
підготовки, палко привітали пер-
ший проректор С.Я. Ходирєв, де-
кан автомобільного факультету 
О.В. Сараєв та завідувач кафе-
дри автомобілів В.І. Клименко.

За підсумками проведення 
трьох етапів конкурсу було ви-
значено призерів серед пред-
ставників коледжів та серед 
студентів ХНАДУ. 

Серед представників коледжів  
перше і друге місця вибороли 

відповідно Євген Будаква і Ста-
ніслав Кравченко (Лозівська філія 
ХАДК), третє місце посів Олек-
сій Бєліков (ХМТ ім. О.О. Мо- 
розова). 

Серед студентів ХНАДУ при-
зові місця здобули: перше – Ва- 
лентин Тищенко (гр. А-21-19),  
друге – Микита Ковтун (гр. АА-
11-19), третє – Олексій Косоро-
тиков (гр. АА-11-19).

У номінації «За волю до 
перемоги» найкращим визнано 
студента факультету підготов-
ки іноземних громадян Омара 
Ель Маімуні (гр. А-23-18), який 
отримав почесну грамоту.

У командному заліку перше 
місце із значним відривом по-
сіла команда Лозівської філії 
ХАДК, другими стали пред-
ставники Харківського меха-
нічного технікуму, а почесне 
третє місце виборола команда 
Куп’янського автотранспортно-
го коледжу.

Переможці змагань тради-
ційно отримали цінні призи.

Приємною мотивацією для 
учасників конкурсу «Найкра-
щий автомобіліст – 2019» стала 
велика кількість вболівальни-
ків, які емоційно підтримували 
своїх ровесників. 

Щиро вітаємо переможців 
цьогорічного заходу, а також 
дякуємо за допомогу у його 
проведенні колективу лабора-
торії швидкісних автомобілів 
і студентській раді автомо-
більного факультету!

О.О. Ярита, 
 доц. каф. автомобілів
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 До Дня гіДності і сВобоДи

 До Дня української Писемности і моВи

я єсть народ, якого правди сила 
ніким звойована ще не була.  

яка біда мене, яка чума косила! –  
а сила знову розцвіла. 

Павло Тичина

я честі свою твердиню,  
нескорений образ свободи,

фортецю своєї гідності – душі –  
не здам і на п’ядь.
Іван Світличний

Я – Україна. Поглянь-но на мене, світе.  
Я молода: за двадцять із чимось літ 
Я знала лиш, як барвінком і маком квітнуть,
Як журавлів восени відпускати в політ. 
Я – Україна: зґвалтована й нерозбита, 
Я піднімаюся знову з своїх колін.
Швидко змужніли мною народжені діти, 
Швидко настільки, що вже вироста полин 
З їхніх могил. 

І світанки, гарячі від «Градів», 
Душі вичерпують з їхніх численних ран.
Та я – Україна: 

крізь лють і крізь канонади
Я душі синів забираю із пекла – в рай.
Сотнями сотень відходять вони у вічність, 
Падають, скошені, жертви чужої борні.
Хтось засіває злом, жне фальшиву вірність,
Хтось виграє, а серце болить мені.
Я – Україна! 

Вкарбуй в свою пам’ять, світе:

Поки тобі в толерантній твоїй броні
Очі від сорому нікуди вже подіти, 
Я, Україна, ховаю своїх синів,
Кращих синів. І доньок. 

Стікає кров’ю
Моя любов із глибоких сердечних ран. 
І цей шлях я пройду до кінця, 

пройду крок за кроком:
Я пройду крізь вогонь, 

і крізь град, і крізь ураган. 
Адже я – Україна: 

народжуюсь там, де вмирають
Ті, хто слабші, 

кому відродитись не стало сил. 
На землі, іржавій 

від сотень тисяч поранень,
Підіймуться жита, 

а над ними розкинеться синь 
Мого неба. І в ньому вже скоро, 

як завше, як вічно, 

Як в забутий той час, 
що ніколи не бачив війни, 

Знов злетять журавлі: із землі – і одразу 
у вічність. 
І тоді я заплачу, мабуть, згадавши синів, 
Тих синів, кому вже не всміхнуся 

в щасливу годину. 
І впадуть мої сльози додолу осіннім дощем. 
Але я…, я уже не впаду. 

Адже я – Україна: 
Я нарешті зросла, піднялася з колін, а іще – 
Я нарешті жива. 

Не заламані руки, мов віти, 
Не заплакані очі, й вуста не німі вже мої. 
І хоч ти ніби поруч, 

завжди пам’ятай, мій світе: 
За твій спокій заплачено 

смертю моїх синів.

Наталя Опришко

Я – 
Україна!

Акція 
нАціонАльної єдноСті

Колектив кафедри українознавства 
вкотре щиросердно запросив колег і 
студентів взяти участь у Всеукраїнсько-
му радіодиктанті національної єдності, 
основною метою якого було: організува-
ти масштабний національний флешмоб 
і об’єднати спільноту навколо державної 
української мови, що для Харківщини 
особливо знаково. 

Цьогоріч до нас завітали поціновувачі 
українського слова нашого вишу, які тради-
ційно забажали долучитися до заходу і як 
додаткова опція –  перевірити власну гра-
мотність. Загалом в  університеті було ор-
ганізовано дві локації: для студентів і для 
працівників. 

О 8:00 в ауд. 508 диктант про наш уні-
верситет, авторства головного редактора 
часопису «Автодорожник» О.Д. Васильків-
ської, писали студенти механічного факуль-
тету (відповідальні – доценти Н.П. Кни- 
шенко і Ю.В. Бугаєвська). Найкраще на-
писані роботи будуть зараховані як бонус 
у вивченні навчальної дисципліни «Укра-
їнська мова (за професійним спрямуван-
ням)».

Об 11:00 у конференц-залі з вітальним 
словом до професорсько-викладацького 
складу і співробітників основних підрозді-
лів та відділів звернувся перший проректор 
С.Я. Ходирєв, який побажав усім творчого 
натхнення. Палко вітаючи поціновувачів 
рідної мови, я закликала усіх до гарного 
україноцентричного настрою в написанні. 

Цьогоріч у радіодиктанті національної 
єдності взяли участь 16 працівників уні-
верситету, текст якого мав назву «Від бе-
ресту – до ''цифри''». Зазначимо, що нова-
цією 19-го Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності стало те, що учасники 
мали змогу майже одразу перевірити свою 
роботу. Однак колеги, включно з началь-
ником навчального відділу М.Д. Касліним, 
перевірку своєї роботи довірили виклада-
чам нашої кафедри, тому ми провели ще 
й консультативну акцію, коли кожен зміг 
запитати про свої помилки та отримати до-
брозичливий правописний коментар.

За підсумками написання цьогорічного 
радіодиктанту найкращою (перше місце) 
визнано роботу пані Світлани Понікаров-
ської (кафедра іноземних мов); друге міс-
це розділили пані Ірина Сєрікова (кафедра 
автомобільної електроніки) і пані Ольга 
Ліжевська (планово-фінансовий відділ 
бухгалтерії); третє місце посіли пані Алла 

Ужва (канцелярія), пані Олена Харківська 
(навчальний відділ) і пані Ольга Селезньо-
ва (юридичний відділ). 

Технічну підтримку і зв’язок із Пер-
шим каналом UA забезпечили працівники 
інформаційно-обчислювального центру, за 
що їм окрема подяка. За фотозвіт дякуємо 
видавництву ХНАДУ.  

Шановні колеги! Якщо ви матимете 
натхнення і нестримне бажання наступ-
ного року взяти участь у подібному захо-
ді, ми завжди раді новим учасникам. Та 
ще більше ми цінуємо постійних гостей 
Дня української писемности і мови.

Н.В. Нікуліна, 
зав. каф. українознавства 
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 Вітаємо

Вітаємо ювілярівІрину Михайлівну Клімову – доцента 
кафедри вищої математики.

Олену Львівну Штиленко – доцента 
кафедри філології та лінгводидактики.

Тетяну Григорівну Прохоренко – до-
цента кафедри філософії та педагогіки про-
фесійної підготовки.

Яну Вікторівну Догадайло – доцента 
кафедри управління та адміністрування.

Анну Олегівну Борисенко – доцента 
кафедри автомобільної електроніки.

Ірину Валентинівну Скрипіну – стар-
шого викладача кафедри інформатики і 
прикладної математики.

Тарану Рустам кизи Мехтіханову – ін-
женера 2 категорії кафедри інформатики і 
прикладної математики.

Наталію Володимирівну Жмуркову – 
завідувачку відділу наукової бібліотеки.

Тетяну Іванівну Шилову – старшого 
інспектора відділу кадрів.

Наталію Юріївну Рудакову – фахівця 
відділу міжнародних зв’язків.

Катерину Анисімівну Герасименко – 
провідного економіста студмістечка.

Надію Дем’янівну Карпук – комен-
данта навчального корпусу дорожньо-буді-
вельного факультету.  

Зінаїду Геннадіївну Сало – буфетни-
цю 4 розряду їдальні.

Миколу Миколайовича Євлахова – 
водія автогосподарства.

(які народилися  у листопаді)
Ніну Семенівну Гузьман – комірника-

приймальницю пральні.
Ольгу Миколаївну Мірошниченко – 

прибиральницю господарчого відділу. 
Людмилу Іванівну Горовецьку – при-

биральницю навчального корпусу дорож-
ньо-будівельного факультету.  

Ніну Іванівну Бойцову – прибираль-
ницю навчального корпусу факультету під-
готовки іноземних громадян.

Бажаємо Вам, шановні ювіляри, щас-
тя і здоров’я, любові і радості, а також 
здійснення мрій і сподівань!

Колектив ХНАДУ 

 ДоЗВілля

Упродовж 17 років поспіль факультет 
транспортних систем щорічно влашто-
вує виїзд студентів у Сковородинівку для 
підтримки командного духу і згуртуван-
ня першокурсників. 

Цей рік також не став винятком, тож не-
щодавно ми всі дружно на чолі з помічни-
ком декана з виховної роботи доц. Т.В. Яр- 
мак, заступником декана з навчально-ме-
тодичної роботи доц. В.М. Нефьодовим, а 
також доц. кафедри ТС Н.В. Пономарьовою 
охоче вирушили на природу.

Приїхавши на місце, ми підійшли до 
пам’ятника видатного українського філо-
софа, мислителя і просвітителя Григорія 
Сковороди, біля якого  залюбки зробили 
декілька чудових фотографій. Після фото-
сесії Тетяна Василівна розподілила між 
нами важливі завдання. Хтось збирав дрова 
і розводив багаття, хтось приніс з джерела 
воду, інші готували смачний обід, одним 
словом – ніхто не нудьгував.

Студентська рада факультету також 
взяла активну участь у цьому заході, 
придумавши для першокурсників ціка-
вий і захоплюючий квест. Нас поділили 
на п’ять команд, вибравши за допомогою 
міні- вікторини про наш університет ка-
пітанів. Під час квесту команди на чолі 
зі своїми капітанами виконували різні 
завдання: на спритність, логіку і ви-
тривалість, демонструючи свої таланти. 
Наприкінці квесту студентська рада ви-
значила цьогорічних переможців та на-
городила символічними призами. Але на 
квесті наші розваги на лоні природи не 
закінчились, ми азартно провели міні-
матч з футболу, пограли у волейбол та 
поспівали пісні біля вогнища. До речі, 
Тетяна Василівна і наші куратори також 
брали активну участь у всіх іграх. Тож 
коли настав час збиратися до Харкова, 
ніхто не хотів залишати це чудове місце.

Приємно, що завдяки цій подорожі наш 
факультет став ще дружнішим і згуртованішим. 

Юлія Карягіна, студкор ФТС

ЗАхоплюючА поїЗдкА
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 офіційно

 Пам’ять Поколінь

Голодним лихоліттям, жах-
ливою трагедією і національ-
ною катастрофою ХХ століття 
називають сучасні дослідники 
і громадські діячі Голодомор 
1932 – 1933 рр. в Україні. Терор 
голодом, запроваджений ста-
лінським тоталітарним режи-
мом в Україні, заподіяв смерть 
мільйонам хліборобів. Адже 
від голоду, масових репресій і 
депортацій Україна втратила 
більше ніж за роки Першої сві-
тової та Громадянської воєн.

Голодомор 1932 – 1933 рр. був 
не випадковим явищем природ-
ного чи соціального походження,  
а наслідком цілеспрямовано за-
стосованого більшовицькою вла-
дою терору голодом, тобто гено-
цидом. Голодне лихоліття, яке 
охопило адміністративні райони 
з населенням понад 40 млн осіб і 
тривало майже два роки, явище не 
стихійне, а штучно влаштоване.

Масове фізичне винищення 
українських хліборобів штучним 
голодом було свідомим терорис-
тичним актом сталінської політич-
ної системи проти мирних людей, 
проти українців як нації і, зокре-
ма, проти селян як класу. Внаслі-
док чого зник не тільки численний 
прошарок заможних і незалежних 
від держави селян-підприємців, 
але й цілі покоління землеробів. 
Було підірвано соціальні основи 
нації, її традиції, духовну культу-
ру і самобутність. Дослідники Го-
лодомору вважають, що Великий 
Голод було використано для при-

душення прагнення українців до 
незалежності, знищення соціаль-
но-економічної бази української 
національної ідеї та задля знищен-
ня української нації як такої. 

Глибокий слід, залишений 
Голодомором 1932 – 1933 рр. в 
історії України, накладається на 
слід від інших трагедій, що випа-
ли на долю українського народу у 
ХХ столітті. Громадянська війна 
і голод 1921 – 1923 рр., репресії 
1937 – 1938 рр., Друга світова вій- 
на, німецька окупація і Голокост,  
а також голод 1946 – 1947 рр. 
Утім, якщо потрібно і взагалі 
можливо зважити наслідки бага-
торазових потрясінь, гуманітарні 
наслідки Голодомору не зрівня-
ються ні з чим.

Називаючи різні цифри заги-
блих під час голодомору: 5, 7, 9 
та 10 мільйонів, у будь-якому ви-
падку, мова йде про мільйони без-
невинних жертв. А з урахуванням 
непрямих жертв Голодомор за-
брав життя понад 14 мільйонів 
людей.

Однак найдосконаліша ста-
тистика не спроможна передати 
глибину і масштабність соціаль-
но-економічних, політичних та 
морально-психологічних наслід-
ків Голодомору, жахливе свавілля 
владних структур і масові випад-
ки ганебного для людини явища – 
канібалізму. Проте критерієм 
масштабності трагедії є, очевид-
но, не лише цифри, а й здатність 
кожної людини сприймати чуже 

горе, як своє. Всеосяжність цієї 
національної катастрофи можна 
збагнути лише глибиною вну-
трішнього потрясіння кожного, 
хто вважає себе цивілізованою 
людиною.

Голодне лихоліття 33-го – не 
просто історична минувшина, а 
незагойна фізична і духовна рана 
українського народу, яка пекучим 
болем пронизує пам’ять багатьох 
поколінь. Наразі ми маємо гово-
рити про минуле задля майбут-
нього, адже безпам’ятність поро-
джує бездуховність, котра, наче 
ракова пухлина, роз’їдає тіло й 
душу нації, перекреслюючи її 
історію, паплюжачи традиції та 
руйнуючи соціокультурну само-
бутність народу.

Та щоби цілком збагнути 
масштаби того Голодомору, треба 
залучити не лише розум. На мить 
треба перебороти ту анестезію, 
яка ефемерними ілюзіями захи-
щає нас від дійсності, пробудити 
приспану уяву та зуміти побачити 
серце темряви. Бо тільки уява – 
джерело не лише творчості, але 
й людяності, допоможе адекватно 
збагнути справжні виміри цього 
жаху.

Тож напередодні чергової  
річниці тих трагічних подій 
низько вклонімося нашим спів-
вітчизникам, які протистояли 
сталінському терору і загинули 
від штучно влаштованого го-
лоду.

Олеся Овод

ЖорСтокА реАльніСть

Методична рада повідоМляє
Тринадцятого листопада під голо-

вуванням проф. М.Д. Касліна відбулося 
планове засідання методичної ради уні-
верситету, де було розглянуто такі пи-
тання.

1. Хід впровадження в університеті пе-
редових методів навчання. 

Заслухавши та обговоривши доповідь 
начальника ЛІТОС проф. В.М. Кухаренка, 
методична рада відзначає, що в університе-
ті відбувається планомірне впровадження 
нових технологій навчання.

Дистанційними курсами користують-
ся понад 6000 студентів та викладачів, на 
сайті розміщено 75 сертифікованих дис-
танційних курсів. За цими дистанційними 
курсами навчається понад 1800 студентів. 
Лідером є факультет транспортних сис-
тем – понад 800 студентів, зокрема, кафе-
дра ОБДР (340 студентів), а також кафедра 
автомобілів (330 студентів). Створено по-
над 600 електронних курсів-ресурсів.

В обговоренні першого питання взяли 
участь доц. В.М. Нефьодов та професори 
В.Г. Шинкаренко і М.Д. Каслін.

2. Стратегічний план розвитку ХНАДУ 
на період 2020 – 2027 рр. 

Заслухавши та обговоривши доповідь 
начальника відділу акредитації, сертифіка-

ції та якості навчання доц. А.І. Коробка, ме-
тодична рада відзначає, що був розробле-
ний стратегічний план розвитку  ХНАДУ 
(інтеграція в європейський освітній про-
стір). Головна мета стратегії полягає у 
створенні конкурентоспроможної системи 
вищої технічної освіти в університеті, здат-
ної інтегруватися у сучасний європейський 
освітянський та науковий простори, гото-
вої до постійних системних змін у змісті 
та організації підготовки фахівців з вищою 
освітою.

В обговоренні цього питання взяли 
участь доценти В.М. Кудрявцев і С.І. По-
валяєв, а також проф. В.М. Кухаренко.

3. План видання навчально-методичної 
літератури на 2020  рік.

Заслухавши та обговоривши допо-
відь доц. В.О. Федорової, методична рада 
відзначає, що на 8 липня 2019 р. кафедри 
представили до навчального відділу 28 по-
зицій на видання підручників і посібників, 
до видавництва реально надійшло лише 9. 
Крім того, було подано 93 заявки на ви-
дання методичних вказівок, але реально до 
видавництва було представлено 71. Кон-
спекти лекцій наразі надаються на електрон - 
ному носії, до відділу автоматизації бібліо-
теки надано 16 позицій.

В обговоренні цього питання взяли 
участь доценти Ю.О. Костенко і А.І. Кудін.

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

цента кафедри фізичного виховання і спор-
ту Т.В. Павленко (доц. Ю.О. Костенко), 
доцента кафедри метрології та безпеки жит-
тєдіяльності Є.О. Полякова (доц. Ю.В. Ру-
кавишніков) та доцента кафедри вищої ма-
тематики Г.С. Бобрицької (доц. Т.О. Ярхо).

2. Про отримання дозволу на видан-
ня навчального посібника «Якість ма-
шин». Автори: Г.А. Аврунін, І.Г. Пімонов  
(доц. В.О. Федорова).

3. Аналіз навантаження НПП на 2019 – 
2020 н.р. та рекомендації на наступний на-
вчальний рік (проф. М.Д. Каслін).

4. Підготовка та хід акредитації ОПП – 
три спеціальності – (доц. А.І. Коробко).

5. План проведення ювілейних (з на-
годи 90-річчя ХНАДУ) методичних конфе-
ренцій на 2020 рік (О.М. Харківська).

6. Про документи щодо підвищення 
кваліфікації НПП за кордоном (О.М. Хар-
ківська).

7. Комплексна самоперевірка на фа-
культетах (проф. М.Д. Каслін).

О.М. Харківська, 
секретар методради 
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Скажи «ні» наСильСтву
 лікарі  інформують

Двадцять п’ятого листопада у світі 
відзначають Міжнародний день бороть-
би за ліквідацію насильства щодо жінок. 
І хоч ми живемо у XXI столітті, в реаль-
ному часі чимало жінок страждає від 
того ж таки насильства та гендерної не-
рівності.

У різні історичні періоди роль жінки в 
суспільстві змінювалась. У давнину жінки 
не мали жодних прав – вони займалися до-
машнім господарством, не брали участь у 
суспільному житті і не мали права голосу.

Чоловіки вважали, що жінок не вар-
то навчати різним наукам, оскільки вони 
перестають їм коритися. Тоді серед країн 
серйозно вирізнявся Єгипет, де жінки мо-
гли займати державні посади та володіти 
нерухомістю.

Хоч становище жінок відтоді значно 
покращилось, чимало проблем гендерно-
го насилля залишаються доволі гострими 
і сьогодні. Зокрема, у деяких мусульман-
ських державах жінки й зараз не рівня чо-
ловікам – без права голосувати чи претен-
дувати на високі посади.

Окрім того, жінки в різних регіонах 
світу стають жертвами фізичного, психоло-
гічного та побутового насилля. Проблема 
настільки глобальна, що в ООН оголосили 
пандемію насильства над жінками.

Через цькування оточення і насильство 
жінки втрачають довіру, самоповагу та, на 
жаль, часто й життя, не оговтавшись від пе-
режитого.

Жертви сексуального насилля стражда-
ють від депресії, потерпають від посттрав-
матичного стресового розладу, зловжива-
ють алкоголем і наркотиками та схильні до 
суїциду.

Моторошні випадки насильства над 
жінками часто трапляються у мусульман-
ських країнах. Наприкінці 2014 року бойо-
вики «Ісламської держави» стратили в Іра-
ку понад 150 жінок за відмову брати участь 
у так званому «секс-джихаді».

А в Афганістані таліби облили кисло-
тою очі групі учениць, щоб ті не ходили до 
школи. Також дівчатам забороняють ходи-
ти до школи у країнах Африки, Латинської 
Америки та на Близькому Сході.

У Сомалі 95% дівчаток ґвалтують у віці 
від 4 до 11 років. 

В Індії майже 70% жінок є жертвами 
насильства у сім’ї.

Тож Генасамблея ООН оголосила 
25 листопада Днем боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок. Ця дата була об-
рана в пам’ять про політичних активісток, 
сестер Мірабал, яких жорстоко вбили під 
час диктатури Рафаеля Трухільйо у Доміні-
канській Республіці у 1960 році.

Всесвітня організація охорони здоров’я, 
яка збирає дані і проводить опитування се-
ред жінок щодо насильства, наводить про-
сто моторошні цифри.

За даними ВООЗ, кожна третя жін-
ка (35%) у світі упродовж свого життя за-
знає фізичного чи сексуального насилля. 
Переважно це насилля від свого інтимного 

партнера. І саме їхні партнери скоюють до 
38% убивств жінок у світі.

Зокрема, лише у США кожна сьома 
жінка і кожен 71-й чоловік зазнають сек-
суального насилля в різні періоди свого 
життя, а у восьми випадках з десяти жертва 
знала свого кривдника.

Показник насилля над українками – 
один із найнижчих у Європі.  Проте в Укра-
їні 43% жінок хоча б раз у житті зіштовху-
валися зі спробами сексуального насилля і 
20% жінок зазнавали фізичного насилля з 
боку свого партнера. Та соціологи ствер-
джують, що ці дані дуже занижені.

Мусульманські країни відрізняються 
своїми звичаями та традиціями. Жінки, які 
сповідують іслам, повинні жити за певни-
ми правилами.

Зокрема, незмінним атрибутом іс-
ламської жінки залишається хіджаб, який 
одягають при першій менструації і більше 
ніколи не знімають поза межами будинку. 
Хіджаб чи хустину, яка прикриває волос-
ся, дівчина може зняти лише у присутності 
свого чоловіка, батька, брата та сина.

В Алжирі діє закон, згідно з яким чо-
ловік може мати одразу чотири дружини. 
Окрім традицій, така необхідність виникла 
через те, що чоловіків у країні з пустель-
ною територією менше.

У Єгипті та Марокко залишаються дис-
кримінації жінок у галузі освіти і працев-
лаштування. У Судані жінкам заборонено 
носити одяг, який дуже облягає їхній стан, 
у протилежному випадку жінку можуть за-
арештувати.

У Пакистані до сьогодні існує жахли-
вий звичай каро-карі – коли родина жінки 
може її вбити, якщо та, на їхню думку, зне-
славила родину: подружня зрада, дошлюб-
ний зв’язок, намір вийти заміж всупереч 
бажанням сім’ї. Лише у 2011 році було вби-
то майже 1000 жінок «заради честі».

В Індонезії та Саудівській Аравії забо-
ронено цілуватись в громадських місцях, 
що вважається порнографією і суворо кара-
ється. Переважно від такої заборони страж-
дають жінки, яких за це можуть ув’язнити 
чи покарати майже сотнею ударів батога.

В Афганістані в середньому жінки жи-
вуть 45 років, більшість з них безграмотні. 

Значній частині наречених не виповнилось 
і 16-ти років. Афганістан має найвищий рі-
вень материнської смертності у світі, адже 
майже 85% жінок народжують без медич-
ної допомоги.

У Лівії, Пакистані та Ірані батько може 
одружувати своїх доньок без їхньої на те 
згоди. А у Марокко жінці-мусульманці до-
зволено одружуватись лише з мусульма-
нином, а от чоловік може одружуватись 
з ким захоче, крім тих, хто сповідує іуда-
їзм. Такі правила виникли через те, що 
діти мусульманина стають мусульманами 
в обов’язковому порядку, а діти юдейки – 
лише юдеями. З геополітичної точки зору, 
краще брати у дружини не мусульманку – 
таким чином буде збільшуватись кількість 
мусульман у світі, так зване «повзуче захо-
плення територій мусульманами».

У Республіці Конго, де триває війна, 
жінки часто стають жертвами нападів і на-
сильства, скоєних воюючими сторонами.

Але чим ближче розташована мусуль-
манська держава до інших країн, які не 
сповідують іслам, тим більше прав у жінок. 
У Тунісі жінкам дозволено служити в по-
ліції, а в Пакистані їм дозволено займатися 
громадською діяльністю.

На сьогодні одні з найжорсткіших пра-
вил життя для жінок діють у Саудівській 
Аравії. Тут жінкам не можна робити що-
небудь без згоди чоловіка-опікуна, залиша-
ти спеціальні «жіночі» зони в громадських 
місцях, керувати автомобілем та користува-
тися громадським транспортом, з’являтися 
на вулиці з відкритими частинами тіла, ви-
бирати собі чоловіка, виходити з в’язниці 
достроково та інше.

А от Іран – найлояльніша до жінок кра-
їна серед ісламських держав.

Дуже важливо, щоб кожен усвідомив, 
що насилля проти жінок та дівчаток – 
це не міф, а реальна проблема. Тому за-
вдання суспільства – не допустити на-
сильства над жінками та зберегти образ 
жінки XXI століття – розумної, успішної 
і впевненої у собі красуні.

Ж.Д. Кравченко,
лікар-терапевт ХНАДУ,

заст. гол. лікаря  
з ОМР КНП «МСЛ» ХМР
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 стуДраДа інформує

Захоплюючий квест
Щороку перед першокурсниками по-

стає безліч нагальних питань: пошук по-
трібної аудиторії, як звати викладачів і 
куратора, де знаходяться бібліотека і 
їдальня, а також багато іншого.

Саме задля цього кожен новий навчаль-
ний рік студентська рада автомобільного фа-
культету влаштовує своїм новоприбулим ко-
легам невеличке випробування, яке в 
майбутньому дуже їм знадобиться.

Це був традиційний квест для першо-
курсників, суть якого полягала в тому, щоби 
якомога швидше знайти ту чи іншу аудито-
рію та об’єкти інфраструктури нашого вишу. 
Студенти були поділені на групи, кожній з 
яких допомагали помічники – старшокурс-
ники. Під час квесту студенти показали свої 
знання з різних наук, відповідаючи на порів-

Доволі швидко промайнули перші мі-
сяці мого навчання в ХНАДУ. Вони були 
дуже насиченими, вражаючими і драйво-
вими. Я, як і усі першокурсники, вперше 
спробувала на «смак» студентське жит-
тя. Що ж, мені вже сподобалось за цей ко-
роткий проміжок часу.

чимдуж їх виконувати. Усім нам дійсно до-
велося неабияк не лише потренувати свої 
мізки, але й попітніти, проте це того варту-
вало. Ми залишилися не лише задоволені, 
але й сповнені радісними емоціями від про-
йденого квесту, адже, окрім отриманих 
драйву і позитиву, насамкінець нас чекав 

смачненький сюрприз та відповідні грамо-
ти. До речі, у цьогорічному квесті перемогла 
дружба, позаяк інакше і бути не могло.

Наразі про квест своїми думками поді-
лилися його учасники.

Владислав решитько (гр. мк-11-19).
Цей квест подарував багато позитивних 

і яскравих вражень. Завдання були в міру 
складні – в основному на автомобільну та 
математичну тематику, що відмінно вписа-
лися у спеціалізацію ЗВО. Для мене особис-
то це було повне занурення в атмосферу 
квесту. Наша команда була просто супер, 
адже кожен член діяв злагоджено і зробив 
свій внесок у перемогу. Квест змусив не 
тільки поворушити мізками, але й 20 разів 
присісти та пробігти два-три кілометри на-
вколо нашого корпусу, що спричинило про-
сто приголомшливі зміни: як моральні, так і 
фізичні, але нагорода, безумовно, вартувала 
того. Велике спасибі нашим кураторам і по-
більше таких заходів та ініціатив. 

Дмитро резнік (гр. мП-11-19).
Враження від квесту просто бомбезні. 

Було дуже цікаво побігати по університету, 
виконуючи дуже круті завдання. Дякую 
студ раді механічного факультету, адже це 
було неперевершено. З нетерпінням чекаємо 
подібних заходів.

олексій баканов (гр. мк-11-19).
Мені дуже сподобався квест, під час яко-

го відчувався командний дух. Олександра 
запалювала нашу команду жартами, мотиву-
ючи на перемогу. Було дуже смішно, коли 
ми по дорозі загубили свого товариша, який, 
ясна річ, знайшовся. Загалом же, усі завдан-
ня чудово вписалися в атмосферу і спеціалі-
зацію нашого вишу. 

Насамкінець чемно дякуємо нашим 
доброзичливим і чудовим кураторам 
Дар’ї та Михайлові, які подарували нам 
багато позитивних емоцій і теплі спогади.

Олександра Смолєнцева, студкор МФ

квеСт для мАйбутніх мехАніків – як це було...

комАнднА грА

Кожен з нас знайшов нових друзів, дехто 
навіть встиг закохатися. Ми перегорнули 
нову сторінку свого життя. Сподіваюсь на 
те, що усі ці знайомства залишаться з нами 
на довгі-довгі роки, адже за два місяці на-
шого навчання в групах сформувався пев-
ний затишок. Дехто вже встиг проявити свої 
здібності у спортивних змаганнях та отри-
мав грамоти і відзнаки. Нам дійсно є до чого 
прагнути і ми стовідсотково хочемо занури-
тися у розмаїте й цікаве студентське життя.

Дізнавшись про квест для першокурсни-
ків, фактично усі ми зацікавилися цим захо-
дом, адже хотілося швидше потрапити в ат-
мосферу захоплюючої гри. Ми усвідомлю- 
вали, що у нас будуть конкуренти, яких ми 
повинні обійти, але навіть під час квесту ми 
не дошкуляли один одному, а багато жартува-
ли і намагалися разом виконувати усі завдання.

У квесті механічного факультету під на-
звою «Першокурсник», що відбувся на по-
чатку жовтня, взяли участь групи МК-11-19, 
МП-11-19 і МС-11-19, які після знайомства 
розділилися на команди з кумедними назва-
ми: «Фантастична шаурма», «Мпешечки» та 
«Хлопці-переможці» відповідно.

Отримавши від кураторів квесту як лег-
кі, так і дещо важкуваті завдання, ми почали 

няно легкі запитання, за що отримували від-
повідні бали.

Загалом квест усім дуже сподобався, а 
першокурсники показали свої здібності і 
всебічний розвиток.

Кожен першокурсник отримав незабутні 
враження від цього дня та виграв солодощі 
як винагороду за старання.

Переможцем цьогорічного квесту стала 
команда «Авангард», куратором якої був 
другокурсник Артем Співак (гр. АА-21-18).

Дуже дякуємо студентській раді нашо-
го факультету за цей захоплюючий квест, 
а від майбутніх автомобілістів чекаємо 
активної участі у всіх наших, сподіваюся, 
таких же цікавих розважальних заходах і 
випробуваннях.

Михайло Малина, студкор АФ

Де ця аудиторія? Як звати цього ви-
кладача? Яка зараз пара? Коли прийде 
стипендія? Скільки ж запитань у наших 
першокурсників, скільки проблем і за-
вдань, а думки тільки про відпочинок. 

Саме тому студентська рада дорожньо-
будівельного факультету організувала квест 
для першокурсників, завдяки якому вони по-
знайомилися ближче з факультетом та уні-
верситетом і відволіклися від навчання й 
повсякденних турбот.

На кожній станції квесту юнаки і дівчата 
демонстрували свої знання з математики, 
географії тощо. Майбутні дорожники швид-
ко поринули в ігрову атмосферу: відчувши 
дружню конкуренцію, групи перетворилися 
в справжні команди і намагалися діяти зла-
годжено й чітко. Студенти миттєво спіймали 
кураж і проявили свої найкращі якості. Ко-
жен учасник квесту отримав незабутні емо-
ції та веселі спогади. 

Насамкінець гри було підбито підсумки і 
місця розподілилися так: гр. ДГ-12-19 вибо-
рола перше місце, гр. Д-12-19 – друге, 
гр.  ДЕ-11-19 – третє і гр. ДГ-11-19 – четвер-
те місце. Крім того, кожна група, як винаго-
роду за старання, отримала солодощі.

Щиро дякуємо студентській раді ДБФ 
за проведений захід, а від першокурсни-
ків чекаємо цікавих пропозицій щодо но-
вацій студентського самоврядування 
упродовж навчального року.

 
Денис Качан,  

студкор студради 
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цікАвинки квеСту

Геллоуін  
по-українськи

грА «мАфія»

Нещодавно в нашому виші відбулася 
урочиста посвята першокурсників у сту-
денти ХНАДУ. Минуло декілька місяців, 
але познайомитись з усіма аудиторіями, 
відділами та підрозділами університе-
ту новачки ще просто не встигли. Саме 
тому студентські ради кожного факуль-
тету провели для цьогорічних першо-
курсників своєрідний квест. Зазвичай 
кожен рік факультети проводили оглядо-
ві екскурсії по ХНАДУ, проте квест ви-
явився краще. 

Студентська рада факультету тран-
спортних систем поставилася до прове-
дення квесту, що враховував найважливіші 
об’єкти університету (найчастіше відвідува-
ні аудиторії, деканат, бібліотека, спортивна 
зала, вестибюль, їдальня тощо), дуже від-
повідально, підготувавши дещо заплутані 
й захоплюючі завдання, які змусили наших 
першокурсників добре помізкувати. А щоби 
студенти не просто так проходили випробу-

вання, організатори вигадали незвичайний 
сюжет для квесту. Уявіть собі, що з аудито-
рії вночі зникло обладнання і вам потрібно 
знайти ту людину, яка це зробила. Тож пер-
шокурсники одразу загорілись бажанням 
першими дізнатися відповідь. Та зробити це 
виявилось складніше, ніж здавалося на по-
чатку квесту. Студентська рада ФТС попра-
цювала дійсно добре, придумавши цікаві й 
різноманітні завдання, зокрема й такі, як: 
пантоміми, ребуси, загадки та перевірка на 
уважність. І все це ускладнювалося обмеже-
ним часом. Найскладнішим завданням ви-
явилось вгадати пісні за смайлами, тому всі 
три групи – учасники квесту, довго ламали 
над цим голову. Але для нашого факультету 
складних завдань просто не існує. Трішки 
кмітливості й логіки – і вуаля, все відгадано.

Завдяки цьому квесту першокурсники 
детальніше познайомились з університе-
том, підняли командний дух та чудово про-
вели час. Гарний настрій, згуртованість і 

командна робота зробили свою справу: ніх-
то не залишився незадоволеним. Адже, як 
сказано в одному афоризмі: «При єднанні і 
мале зростає, при розбраті і найбільше роз-
падається».  

Тож запевняємо, що про злагоджену 
роботу студентського самоврядування 
усіх факультетів, у т.ч. і ФТС, буде чутно 
далеко за межами нашого прекрасного 
університету.  

Юлія Карягіна, студкор ФТС

За вікнами вирує чарівна пора року – 
казкова осінь, яка за природним календа-
рем розпочалася у вересні. А це означає, 
що саме на початку нового навчально-
го року студентські ради факультетів 
знайомляться з новачками, які щойно 
поповнили лави студентського загалу 
 ХНАДУ і ще нічого не знають. Усі сту-
денти нашого вишу проходять через це 
випробування, адже, коли потрапляєш в 
нове місце, дуже складно швидко орієн-
туватися і знаходити свою аудиторію.  

Традиційно на початку жовтня відбувся 
квест «Першокурсник», який студрада фа-
культету управління та бізнесу щороку про-
водить для того, щоби юнаки і дівчата озна-
йомилися з нашим корпусом і запам’ятали, 
де знаходиться та чи інша аудиторія. 

Завдання квесту були спрямовані на 
логіку та кмітливість, а також містили де-
кілька загадок з питань економіки згідно з 
нашою спеціальністю. 

Як і в попередні роки, цьогоріч у квесті 
взяли участь три команди, які відважно боро-
лися за бажане перше місце. Та перемогу здо-
була найспритніша і найшвидкіша команда. 

У квесті «Першокурсника» ФУБ 2019 р. 
перемогла команда «Зелених», честь якої 
гідно захищали студенти груп ЕП і Е. 

Ми весело провели час: вдосталь 
розім’яли мізки та досхочу набігалися 
і насміялися. Одним словом, отримали 
незабутні враження і позитивні емоції.

Марія Поповцева,  студкор ФУБ

квест на лоГіку  
та кмітливість

 стуДраДа інформує

Проти ночі з 31 жовтня на 1 листопа-
да молодь деяких країн світу відзначала 
День усіх Святих або Halloween (Геллоу-
ін). Не так давно це свято почали відзна-
чати і у нас (з плином часу воно стає все 
ближче до нашого суспільства).

Разом зі студентською спільнотою Хар-
кова ми також весело провели цей день, 
відсвяткувавши його 30 жовтня за спеці-
ально підготовленою студентською радою 
цікавою програмою, що тривала упродовж 
усього дня.

Для цього в холі університету ми ство-
рили тематичну фотозону, де під час усіх 
перерв грала драйвова музика, яка піді-
ймала настрій як студентам, так і викла-
дачам.

А на великій перерві ми провели без-
програшну лотерею, під час якої усі сту-
денти перемагали, отримуючи за участь у 
ній різні подаруночки.  

Мафія – це командна інтелектуаль-
но-психологічна покрокова гра з детек-
тивним сюжетом, що моделює боротьбу 
інформованих один про одного членів 
організованої меншості проти неоргані-
зованої більшості.

Всі учасники заходу були просто в за-
хваті, адже вони не лише насолоджувались 
присмаком свята, але й залюбки занурили-
ся у світ маскараду та солодощів.

Студентська рада ХНАДУ докладає чима-
ло зусиль, щоби наші студенти були задоволе-
ні організованими заходами . Тим приємніше 
відчувати цю насолоду, коли студенти допома-
гають нам своїми ідеями і пропозиціями.

Тож ми, як завжди, чекаємо від вас, 
шановні студенти, креативних ідей і за-
думів. 

Пишіть нам на соц. сторінку в 
InStagramm.

Наприкінці жовтня студентська рада 
нашого університету разом із студентською 
спільнотою провела гру в гуртожитках.

Гра проводилася почергово упродовж 
чотирьох днів відповідно у гуртожитках 
№5, №1, №2 та №6.

Юнакам і дівчатам дуже сподобалась 
така ідея проведення часу, які з великим за-
доволенням не лише взяли у цій грі участь, 
але й запропонували провести її ще раз.

Шановні студенти, якщо ви любите 
весело проводити свій вільний час, ми 
готові вислухати усі ваші пропозиції. 

Пишіть нам на сторінку в InStagramm 
або приходьте в студентську раду (ауд. 124а).

Денис Качан, студкор студради 
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 осінь сПортиВна

Кікбоксинг

Футбол

Легкоатлетичний
крос

Так тримати!

Баскетбол

Волейбол
Нещодавно в місті Корк (Ірландія) 

пройшов чемпіонат Світу з кікбоксингу 
ISKA, де у складі національної збірної 
взяв участь і студент факультету тран-
спортних систем Ігор Христосов, який 
вдало поповнив скарбничку нагород 
срібною медаллю. 

Збірна команда України посіла друге 
місце, обійшовши понад 40 команд, посту-
пившись збірній команді з Англії та випе-
редивши господарів чемпіонату ірландців.

Бажаємо Ігорю успіхів у спорті і на-
вчанні та палко вітаємо його тренера 
викладача кафедри ФВіС Олександра 
Романенка. 

СК «Автодорожник»

Наприкінці жовтня на спортивних май-
данчиках ФУБ пройшла Спартакіада «Пер-
шокурсник» з футболу, у якій взяли участь 
п’ять команд. 

За підсумками цих змагань місця роз-
поділились так: перше місце виборов ДБФ, 
друге – ФУБ, третє – МФ, четверте – АФ і 
п’яте місце здобув ФТС.  

Нещодавно усім нашим першокурсникам 
випала нагода випробувати себе на витри-
валість та позмагатися в швидкості під час 
традиційної Спартакіади «Першокурсник» з 
легкоатлетичного кросу. 

Нещодавно у Харкові пройшов Кубок України з боротьби сумо се-
ред чоловіків і жінок, у якому взяли участь понад 200 спортсменів із 
14 областей України.

За підсумками поєдинків медалі були розіграні в особистих і команд-
них змаганнях. Харківські сумоїсти завоювали чотири золотих, три сріб-
них (одну з яких у ваговій категорії до 92 кг виборов студент факультету 
транспортних систем нашого університету Андрій Анненков) і 12 бронзо-
вих нагород.

Приємно, що у загальнокомандному заліку харківські сумоїсти зайня-
ли перше місце, випередивши потужну збірну з Києва, яка стала другою.

Щиросердно бажаємо нашим відважним сумоїстам успіхів у на-
вчанні та спорті. Так тримати!

СК «Автодорожник»

Наприкінці жовтня у спортивній залі 
головного корпусу пройшла Спартакіада 
«Першокурсник» з баскетболу, де взяли 
участь п’ять команд. 

Після закінчення змагань місця розпо-
ділено так: першість виборов МФ, друге 
місце посів ДБФ, третє – АФ, четверте – 
ФУБ і п’яте місце здобув ФТС. 

На дистанції 500 м серед дівчат перше місце 
посіла Влада Семенчук  (гр. Т-11-19) з результатом 
1.51.69; друге – Світлана Золочина (гр. Аа-11-19)  
з результатом 1.57.08; третє – Катерина Бонда-
ренко (гр. Де-11-19) з результатом 1.58.54. 

Серед юнаків на дистанції 1000 м місця на 
п’єдесталі пошани розподілилися так: перше 
місце виборов Євген Котолевець (гр. Е-11-19) з 
результатом 3.08.62; друге – Данило Гончарук  
(гр. М-11-19) з результатом 3.19.55; третє – Влад 
Буката (гр. Т-13-19) з результатом 3.19.60.

У загальному заліку перше місце здобу-
ла команда АФ (309 очок), друге – МФ (293 
очок), третє – ДБФ (289 очок), четверте – ФТС 
(222 очок) і п’яте місце дісталося команді ФУБ 
(172 очок).

Бажаємо учасникам цьогорічного кросу 
не зупинятися на досягнутому та покращити 
особисті рекорди на наступних змаганнях.

О.Є. Безніс,
ст. викл. каф. ФВіС

На початку листопада у спортивній залі 
головного корпусу пройшла Спартакіада 
«Першокурсник» з волейболу, де взяли 
участь п’ять команд.

У цих змаганнях перше місце виборов 
ДБФ, друге – АФ, третє – МФ, четверте – 
ФУБ і п’яте місце здобув ФТС. 

А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС
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ПодIя мIсяця

ЛегКа аТЛеТиКа

ФЛешмоБ

У жовтні за давньою традицією, запо-
чаткованою кафедрою фізичного вихован-
ня і спорту під керівництвом заслуженого 
працівника фізичної культури і спорту 
доц. М.Ф. Курилка, було підбито підсум-
ки спортивного сезону 2018 – 2019 н.р.  
Організатори доклали чимало зусиль, 
щоби цей щорічний підсумковий спор-
тивно-масовий захід пройшов бездоган-
но, у форматі яскравого свята спорту. 

Спорт і фізична культура нині відігра-
ють дійсно важливу роль у житті нашого 
колективу. Наразі шістнадцятий рік поспіль 
університет знову здобув беззаперечну пе-
ремогу у Спартакіаді «Спорт упродовж 
життя» серед студентів ЗВО міста Харкова.

На святі були присутні члени ректорату 
на чолі з керманичем нашого вишу, проф. 
А.М. Туренком, почесні гості – майстер 
спорту з легкої атлетики, радник заступни-
ка голови Харківської обласної державної 
адміністрації з питань фізичного вихован-
ня та спорту В.О. Павленко, викладачі і сту-
денти, а також представники ЗМІ.

Відкриваючи спортивне свято, Ана-
толій Миколайович щиросердно привітав 
усіх присутніх, подякувавши нашим зоря-
ним олімпійцям за високі спортивні досяг-
нення та запросив першокурсників попо-
внювати лави майстрів спорту.

Свято спорту за традицією розпочалося 
з урочистого параду титулованих спорт-
сменів та команд з різних видів спорту, які 
посіли призові місця в різних спартакіадах 

Нещодавно на стадіоні 
ХНАДУ пройшли змагання 
одного з найдинамічніших ви-
дів спорту – легкої атлетики. 
Програма змагань була пред-
ставлена п’ятьма видами: 
біг на 100 м, 400 м та 800 м, 
стрибки у довжину з розбігу 
та штовхання ядра.

Непереможними у бігу на 
100 м виявилися: серед юнаків 
Олександр Жерелій (МФ) з ре-
зультатом 11.95 с, серед дівчат 
Дар’я Жолобова  (ДБФ) – 14.91 с. 

У бігу на 400 м не було рів-
них Євгену Котелевцю (ФУБ) з 
результатом 0.58.79 с та Олек-
сандрі Степанцовій (МФ) – 
1.15.10 с. 

На дистанції у 800 м пере-
могу здобули представники 
ФУБ Віталій Чуб з результатом 

2.15.67 с  та Анастасія Горбуно-
ва – 3.23.31 с. 

У стрибках в довжину най-
кращими виявилися Олександр 
Жерелій (МФ) з результатом 
5,57 м і Дар’я Жолобова (ДБФ) – 
3,61 м.

У штовханні ядра не було 
рівних представникам МФ Дени-
су Чижову, який штовхнув ядро 
вагою 7,260 кг на відстань 9,51 м, 
та Єлизаветі Лючковій, яка штов-
хнула ядро вагою 4 кг на 7,64 м.

Після підбиття підсумків 
місця серед факультетів роз-
поділено так.

Перше місце посів МФ 
(316 очок), друге – ДБФ (290 
очок), третє – ФУБ  (276,5 
очок), четверте – АФ (246 
очок) і п’яте місце виборов 
ФТС (230,5 очок).

До міжнародного дня студентського спорту, що поклика-
ний привернути увагу та підвищити значущість спорту в на-
вчальних закладах незалежно від підпорядкування, а також 
залучити до своїх лав прихильників здорового способу життя, 
сприяти його популяризації і розвитку, в ХНАДУ відбувся що-
річний флешмоб з «Jump Sguats».

Майже 120 студентів нашого університету традиційно взяли 
активну участь у цьогорічному флешмобі з «Jump Sguats», у т.ч. і 
в майстер-класах з фітнесу, міні-футболу, стритболу та волейболу. 

Принагідно зазначимо, що рухливий спосіб життя, фізична 
культура і спорт є надійним джерелом доброго настрою і оптиміз-
му, здоров’я і довголіття. 

Тож палко бажаємо нашим юнакам і дівчатам зміцнювати 
своє фізичне здоров’я та дбати про самопочуття.

А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС

і вже є зірками студентського та світового 
спорту.

Парад збірних команд і тренерсько-
го складу, які принесли перемогу нашому 
університету, відкрила команда з боксу і 
кікбоксингу (тренер майстер спорту Олек-
сандр Романенко). Бурхливими оплесками 
присутні зустріли також команди: з вільної 

та греко-римської боротьби (тренер май-
стер спорту України Раміс Алієв); з футбо-
лу (тренер заслужений працівник фізичної 
культури і спорту, завідувач кафедри Ми-
кола Курилко); з тхеквондо (тренер заслу-
жений тренер України Віктор Шевченко); 

Закінчення на с. 16
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з гирьового спорту та гирьового хортингу 
(тренер заслужений тренер України Євген 
Плотніков); з черліденгу (тренер Ірина Сту-
пак); з легкої атлетики (тренери Олена Без-
ніс і Тетяна Павленко); з армспорту (тренер 
МСМК Гела Хубіашвілі); з баскетболу (тре-
нер майстер спорту Віктор Бондаренко); з 
регбі (тренер майстер спорту Микола Кір-
санов); з волейболу (тренер Микола Нікі-
тін); з плавання (тренер майстер спорту 
Андрій Семенов), а також команду з пауер-
ліфтингу (тренер Сергій Зайцев).

На святковий майданчик під шквал 
оплесків увішані нагородами найвищого 
ґатунку вийшли ЗМС України, п’ятиразова 
чемпіонка світу, шестиразова чемпіонка 
Європи, призерка II Європейських Ігор, 
багаторазова чемпіонка України з бороть-
би сумо, яка нагороджена Орденом княги-
ні Ольги III ступеня, Марія Дрбоян (МФ); 
МСМК, срібний призер чемпіонату Європи, 
багаторазовий чемпіон України, член наці-
ональної олімпійської збірної з боксу, чем-
піон України серед молоді з боксу Сергій 
Горсков (АФ); МСМК, дворазовий чемпіон 
Світу серед дорослих і серед молоді, багато-
разовий чемпіон України з кікбоксингу Ігор 
Христосов (ФТС), який під час проведення 
свята захищав титул чемпіона Світу в Ір-
ландії; МСМК, срібний призер II юнацьких 
Олімпійських Ігор, чемпіон Європи, бронзо-
вий призер Всесвітньої Універсіади і багато-

разовий чемпіон України з тхеквондо ВТФ, 
срібний призер Олімпіади 2014 р., чемпіон 
Європи з тхеквондо Денис Вороновський 
(МФ); МСМК, чемпіонка Європи, бронзова 
призерка чемпіонату Світу, срібна призерка 
Кубка Європи, багаторазова чемпіонка Укра-
їни з боротьби самбо Катерина Москальова 
(ФТС); МСУ, член збірної команди України, 
переможець чемпіонатів України та Кубків 
України, переможець змагань серед ЗВО і 
переможець відкритого чемпіонату Німеч-
чини з кікбоксингу Владислав Муравський 
(ФТС); МСУ, бронзова призерка чемпіонату 
Європи, багаторазова чемпіонка України, 
переможниця та призерка міжнародних тур-
нірів з тхеквондо ВТФ Єлизавета Лючкова 
(МФ); МСУ, чотириразовий призер чемпі-
онату Європи, переможець чемпіонатів і 
кубків України з боротьби сумо Андрій Ан-
ненков (МФ); МСУ, бронзовий призер чем-
піонату Європи та переможець чемпіонатів 
і кубків України з боротьби самбо Єгор Ле-
онов (ФТС); МСУ, бронзовий призер чемпі-
онату Світу, багаторазовий чемпіон України 
з гирьового спорту Андрій Горовий (МФ); 
МСУ, чемпіонка Європи серед студентів, 
срібна призерка чемпіонату Європи, багато-
разова чемпіонка України з тхеквондо Олек-
сандра Даньшина (МФ); МСУ, багаторазо-
вий чемпіон та призер чемпіонатів України, 
переможець і призер всеукраїнських турні-
рів і переможець змагань спартакіади ЗВО 
з вільної боротьби Гліб Грінченко (МФ); 
МСУ, бронзовий призер чемпіонату Світу, 
переможець і призер всеукраїнських турні-
рів, переможець змагань спартакіади ЗВО 
з вільної, греко-римської і боротьби дзюдо 
Геворг Абрамян (МФ), а також капітан збір-
ної команди ХНАДУ, багаторазовий пере-
можець чемпіонатів ЗВО з футболу Микита 
Фоменко (МФ).

Присутні в залі вкотре бурхливими 
оплесками привітали орденоносців сту-
дентського і світового спорту, адже усі вони 
є гордістю нашого університету.  

Подякою ректора ХНАДУ, відповідни-
ми дипломами і кубками були відзначені 
спортсмени та команди, які вибороли перші, 
другі і треті місця у різних Спартакіадах. 

Так, у Спартакіаді Студмістечка перше 
місце виборов гуртожиток №6 (МФ), дру-

ге – №1 (ФТС), третє – №2 (АФ). У Спарта-
кіаді «Першокурсник» перше місце зайняла 
команда ФТС, друге – команда МФ, третє – 
команда АФ. У Спартакіаді серед факультетів 
університету місця розподілилися так: пер-
ше – МФ, друге – АФ, третє – ДБФ. У Спар-
такіаді «Здоров’я» серед викладачів перемогу 
здобув ФУБ, другим став ФТС, а третім – МФ.

За підсумками щорічної номінації 
«Спорт високих досягнень» перемогу здо-
була команда МФ, друге місце – команда 
ФТС і третє – команда ФУБ.

За перемогу в чемпіонаті України серед 
студентів нагороду отримала збірна коман-
да з кікбоксингу (тренер майстер спорту 
Олександр Романенко). 

Анатолій Миколайович під оплески 
зали вручив чемпіону Європи з тхеквондо 
Денису Вороновському медаль «За працю і 
звитягу», а також грошову винагороду.

Цьогоріч високе звання «Кращий тре-
нер року» вкотре було присуджено заслу-
женому тренеру України Віктору Шевченку.

Кульмінацією спортивного свята стало 
нагородження чемпіона обласної Спарта-
кіади «Спорт упродовж життя» серед сту-
дентів харківських вишів. Приємно, що 
шістнадцятий рік поспіль перемогу в цій 
Спартакіаді здобуває саме наш університет. 
Під бурхливі оплески зали диплом і кубок 
переможця Віктор Павленко вручив нашо-
му ректору А.М. Туренку.

Свято, як завжди, супроводжувалося 
яскравими показовими виступами спортив-
них команд і колективів. Нікого не залишили 
байдужими виступи гирьовиків, хортингістів 
і армспортсменів; борців, кікбоксерів і кара-
тистів, а також презентаційний фільм про здо-
бутки кафедри фізичного виховання і спорту. 

Свято спорту пройшло урочисто і 
весело, а присутні на цьому параді спор-
тивної доблесті вкотре отримали неймо-
вірний заряд бадьорості та незабутніх 
емоцій.

Ольга Ожго
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