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ВІТАЄМО!

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ
І КОЛЕГИ!
Щиросердно вітаю усіх
Вас з новим навчальним роком! Україна завжди була,
є і залишиться країною розумних та мудрих людей, а
українська нація була й залишається нацією багатого інтелекту і знань.
Шановні першокурсники!
Сьогодні вся увага університетської громади приділена саме
Вам. Ми дуже раді, що Ви поповнили студентський загал
нашого навчального закладу з
89-річною історією і славними
традиціями, що серед безлічі
вищих закладів освіти України
Ви обрали саме наш автомобільно-дорожній університет,
який є провідним серед технічних вишів країни.
Щиро вітаю Вас у стінах
університету, який наступні
п’ять років стане для Вас другою домівкою. Попереду у Вас
стільки цікавого й непізнаного. Впевнений, що викладачі і
куратори нашого університету
допоможуть Вам якнайшвидше знайти себе в науці і спор-

ті, художній самодіяльності і
студентському самоврядуванні.
Ви навчитеся самостійно вирішувати важливі питання, приймати складні рішення, станете
рішучими і впевненими у своєму майбутті. Бо нагальним завданням кожного ЗВО є не тільки надання професійної освіти,
а й виховання у Вас якостей
активного члена суспільства.
Відтепер Ви студенти ХНАДУ,
а отже, готові до всього нового
й незвіданого.
Повірте, це надзвичайно виняткова подія у Вашому самостійному житті, бо студентські
роки – найчудовіші та найцікавіші, адже саме з цієї миті розпочинається Ваша світла дорога
до оволодіння навичками обраного фаху, цікавих починань
і нових звершень. Дуже вірю,
що на цьому шляху кожен з Вас
зуміє розкрити свої здібності,
таланти й чесноти, і, безумовно, – втілити мрії у життя.
Шановні юнаки і дівчата!
Обравши наш університет, Ви
вже стали на свій професійний

шлях, обрали свою дорогу, яка
пройде крізь нашу величну
будівлю. Від щирого серця бажаю, щоб цей шлях наповнився
незабутніми щасливими спогадами, приємними враженнями і корисними знайомствами.
Хай кожному з Вас таланить
у навчанні, нехай сесії приносять лише приємні і радісні
відчуття. Я дуже сподіваюся на
те, що, навчаючись в ХНАДУ,
Ви стовідсотково розкриєте
усі свої таланти. Так було, є і
буде завжди, бо спільні зусилля
професорсько-викладацького
складу, студентського само-

врядування та усіх, хто працює
в університеті, спрямовані на
те, щоб кожен із Вас навчався
лише на «відмінно» і «добре»,
адже Вам самою долею даровано поринути у прекрасний і таємничий світ творчого пошуку
і пізнання цікавого світу науки.
Зичу усім Вам, щоб цей новий навчальний рік був роком
неймовірної творчої наснаги,
плідної праці та успішного
навчання задля процвітання
нашої alma mater!
А.М. Туренко,
ректор ХНАДУ, професор
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ІСТОРИЧНА ДАТА

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ
Кожна із сучасних світових держав має
свою історію розвитку і становлення. Україна серед цих країн посідає особливе місце,
бо має багатовіковий та героїчний шлях до
незалежності.
Нагадаємо лише головні етапи цієї боротьби.
Після феодальної роздробленості Київської Русі Південно-Західна її частина у вигляді Галицько-Волинської держави почала
боротьбу за лідерство серед решти князівств
за Київський престол. Одночасно розпочинається боротьба з сусідніми країнами: Польщею, Угорщиною, Литвою та Молдовою.
Упродовж 1340 – 1387 рр. ці «добрі» сусіди
розшматували наші землі: Польща захопила
Галичину, Литва – Волинь, Угорщина – Закарпаття, а Молдова – Буковину.
Наступний етап цієї боротьби був
пов’язаний з виникненням українського козацтва та Національно-визвольною війною
під проводом Богдана Хмельницького проти
Польщі (1648 – 1654 рр.). У 1649 р. між воюючими сторонами укладено Зборівську мирну
угоду, згідно з якою було створено Гетьманщину – перше в історії національно-державне утворення українського народу. До складу
Гетьманщини увійшли Київське, Чернігівське
та Брацлавське воєводства. Тобто, на цих
територіях верховенство мала влада українського гетьмана. Польща з цим не згодилась
і продовжила війну. Хмельницький змушений
був звернутися до Росії і у 1654 р. на Переяславській Раді Гетьманщина увійшла до складу
Росії на правах широкої автономії (зберігалася республіканська форма правління, вибори
гетьмана і старшини на козацькій раді, визнавалася незалежність української адміністрації
у проведенні внутрішньої політики тощо).
Після смерті Богдана Хмельницького сусідні
країни Польща, Туреччина і Росія розпочали
боротьбу за українські землі. Під час доби Руїни 1657 – 1687 рр. Україну поділили між собою Польща, Туреччина та Росія. Українські
землі, що залишилися у складі Росії, поступово втрачали автономію і за часів Катерини ІІ
перетворилися у звичайну провінцію Російської імперії.
Про самостійність України пригадали
після Лютневої революції 1917 р., наслідком
якої стало повалення самодержавства у Росії та створення Тимчасового уряду і Петроградської Ради робітничих та солдатських

депутатів. У Києві було створено Українську
Центральну Раду, яка проголосила курс на
автономію. Після приходу до влади у жовтні
1917 р. більшовиків на чолі з Леніним почалося відкрите протистояння. А ні Гетьманський
режим Павла Скоропадського, а ні Директорія
на чолі з Симоном Петлюрою не змогли відстояти незалежність України. 30 грудня 1922 р.
на І з’їзді Рад у Москві Українська РСР увійшла до складу новоствореного СРСР. Так
знову на довгі десятиліття про самостійність
України можна було лише мріяти…
Надію на самостійність повернув новий
Генеральний секретар ЦК КПРС М.С. Горбачов, який у квітні 1985 р. проголосив курс
на перебудову – системну модернізацію радянського суспільства, головними гаслами
якої були «демократизація» та «гласність».
Перебудова сприяла активізації національновизвольного руху в Україні: виникають різноманітні суспільно-політичні та неформальні
організації, політичні партії. Першою масовою опозиційною організацією в Україні став
створений у 1989 р. «Народний рух України за
перебудову» на чолі з І. Драчем. Рух об’єднав
різноманітні українські національно-патріотичні та політичні сили, головною метою
яких було створення незалежної української
держави.
16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР голосами 355 депутатів, «виконуючи волю українського народу до
побудови вільної незалежної держави»,
схвалила Декларацію про державний суверенітет України. Насправді, це був перший і найважливіший крок до утворення
власної держави. Відтоді в літописі нашої
держави розпочалася нова сторінка, новий
відлік часу – епоха утвердження України як
самостійної та незалежної країни.

У преамбулі та в десяти розділах Декларації про державний суверенітет України визначено верховенство, неподільність, повноту
та самостійність влади республіки на її території.
У документі зазначено, що Україна як
суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення
українською нацією свого невід’ємного права
на самовизначення; що громадяни всіх національностей становлять народ України, який
є єдиним джерелом державної влади в республіці; що від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України.
Декларація проголосила, що народ України має виключне право на володіння, користування та розпорядження національним
багатством України, захист усіх форм власності в державі. Актом гарантовано всім національностям, що проживають на території
України, право вільного національно-культурного розвитку, визнано пріоритет загальнолюдських цінностей перед класовими, норм
міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Декларацією проголошено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, територіальну
цілісність України в межах наявних кордонів,
економічну самостійність, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку. Ці базові
положення лягли в основу законодавчих актів
державного значення – Конституції та законів
України.
Декларація відіграла надзвичайно важливу роль у становленні в Україні конституційного ладу саме на демократичних засадах, заклала цінності, що стали фундаментальними
для Конституції 1996 р., а також для всього
конституційного законодавства. Зокрема, державний суверенітет в Декларації визначено як
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади України у межах її території
та незалежність і рівноправність у зовнішніх
зносинах.
Отже, Декларація 16 липня 1990 року
стала визначальним кроком на шляху до
утворення суверенної, незалежної та соборної України, заклала основи народовладдя
та демократії, стабільності та прогресивного розвитку українського суспільства на
майбутнє.

В.С. Золотарьов,
доц. каф. українознавства
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ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

АВТОМОБІЛІСТ – ЦЕ СТИЛЬ ЖИТТЯ!
Ось і закінчилось ще одне
яскраве літо, наповнене переживаннями за вступ до
університету. Вищі заклади
освіти привітно відкривають свої двері цьогорічним
першокурсникам, які вже налаштовують себе на цікаве,
незабутнє і насичене подіями
студентське життя.
Вам, шановні наші молоді колеги, пощастило тому, що
ви вступили до ХНАДУ на автомобільний факультет. А це
означає, що ви стали частиною
великої і дружної родини автомобілістів.
На вас чекає насичений навчальний процес: пізнавальні
лекції і семінари, цікаві лабораторні і практичні заняття, котрі
допоможуть вам досконало вивчити будову автомобіля, тонкощі його технічної експлуатації і
сервісу. Наші кваліфіковані викладачі самовіддано ставляться
до своїх дисциплін і з радістю
допоможуть вам їх вивчити.
Найважливішим осередком
під час вашого навчання буде
студентська група, тому дуже
важливо намагатися одразу побудувати дружні і теплі стосунки зі своїми одногрупниками.
Після занять ви, сподіваюся, будете відвідувати музеї і театри,
брати участь у розважальних
заходах або ходити на прогулянки усією групою.
Наші помічники та мотиватори у навчальному і культурномасовому житті – це співробітники деканату на чолі з деканом
проф. О.В. Сараєвим, який уособлює душу і силу факультету, а
також його помічники: С.І. Поваляєв, який відповідає за навчальний процес, та В.В. Безрідний – чуйний наставник і вихователь студентського загалу
АФ. Дуже приємно, що в деканаті нашого факультету завжди
дружня атмосфера і вам ніхто
ніколи не відмовить у слушній
пораді чи дієвій допомозі.
Невід’ємною складовою студентського життя в ХНАДУ є
численні культурно-масові заходи. З нагоди традиційних університетських свят відбуваються
концерти, в яких ви можете брати
безпосередню участь. Студентська рада нашого університету
також влаштовує різні молодіжні
заходи. Наприклад, в цьому році
студрада провела міжфакультетські конкурси «Міс та Містер
ХНАДУ» і «Голос мого університету», вечірку до Дня закоханих – «Назад в 90-ті», квест до

Дня науки – «Лабораторії: в світі
науки», а також турнір з боулінгу
між факультетами.
Крім того, в нашому університеті проводяться спортивні
змагання з різних видів спорту:
футболу і міні-футболу, волейболу і баскетболу, боротьби і
боксу, тхеквондо і крос-фіту,
аеробіки і фітнесу, стрільби і
гирьового спорту, легкої атлетики і лиж та інші заходи, де
ви також можете проявити свої
спортивні здібності.
Любі наші першокурсники! Вітаємо вас зі вступом до
лав автомобілістів. Ми впевнені, що цей такий цікавий і
багатогранний шлях навчання і розвитку на нашому факультеті ви пройдете дуже гідно і станете висококласними
фахівцями своєї справи!
Олександра Безрідна,
студкор АФ
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ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

УСПІХІВ І НАСНАГИ ВАМ,
МАЙБУТНІ ДОРОЖНИКИ!

Дороги – це те, без чого не обходиться
жодна країна світу. Вони з’єднують села,
міста і людські долі, а інколи є навіть
частиною життя.
Нині наша країна йде шляхом реформ
і змін на краще, тому будівництво та реконструкція існуючих автомобільних доріг
є чи не найважливішим завданням керманичів галузі. Сучасні тенденції вимагають
також обов’язкового дотримання норм екологічної безпеки. Гідних фахівців для вирішення цих, без перебільшення важливих
завдань, майже упродовж 90 років готує
професорсько-викладацький склад нашого
університету, і, зокрема, колектив дорожньо-будівельного факультету.
Нині на факультеті діє п’ять випускових кафедр: будівництва та експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля
(зав. каф. проф. В.К. Жданюк), проектування доріг, геодезії та землеустрою (зав. каф.
проф. А.Г. Батракова), технології дорожньобудівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова (зав. каф. проф. В.О. Золотарьов), мостів, конструкцій та будівельної механіки
(зав. каф. проф. В.П. Кожушко), а також
екології (зав. каф. проф. Н.В. Внукова).
Кожна спеціальність дає майбутнім
фахівцям широкий спектр знань з усіх
дисциплін, як того потребує навчальний
план і реалії життя. Упродовж всього навчання студенти отримують необхідний
багаж знань і навичок не тільки суто професійних, а й життєво необхідних для пристосування в сучасному суспільстві. Професорсько-викладацький склад факультету
знаходить підхід до кожного студента завдяки своїй майстерності та багаторічному
досвіду викладання. Отримані теоретичні
знання обов’язково підкріплюються практичними навичками, адже кожна кафедра
обладнана сучасними лабораторіями, де
студенти закріплюють пройдений теоретичний матеріал.
Студентське життя на нашому факультеті різнобічне й цікаве, всі бажаючі зна-

ходять собі справу до душі. Факультет заохочує до участі в художній самодіяльності,
спорті та громадському житті. Охочі проявити свій творчий хист можуть спробувати
себе як студкори газети «Автодорожник»
від ДБФ. Найактивніші студенти є членами
студентської ради як факультету та гуртожитку, так і університету. Для цього щороку
студентська рада на чолі із помічником декана з виховної роботи А.В. Ігнатенком проводять набір першокурсників до редколегії
та студради. До речі, саме наш Денис Качан
нині очолює студентську раду Х
 НАДУ.
За потреби усі приїжджі студенти
мешкають в одному із семи гуртожитків
ХНАДУ, де у них також є можливість для
самореалізації, для цього діє розгалужена
система спортивних майданчиків і тренажерних залів.

На базі факультету, а також в інших
містах нашої країни постійно проводяться
різні наукові заходи (олімпіади, конференції, конкурси студентських наукових робіт
тощо), під час яких найздібніші юнаки і дівчата нашого вишу показують здобуті знан
ня та напрацювання в обраній галузі.
Для зацікавлених у своїй справі студентів двері кожної кафедри, лабораторії чи
навчальної аудиторії нашого факультету завжди відкриті. Тож цілеспрямованість і завзяття – вірні побратими кожного студента
на шляху до успіху, особливо в нинішніх
реаліях життя. І той, хто володіє цими якостями, стоїть на крок попереду своїх ровесників перед вимогливими працедавцями.
Ми здобуваємо знання лише для себе
перш за все для того, щоб можна було вільно володіти інформацією і вміти її аналізувати в різних аспектах дорожньої справи.
Кожна наша спеціальність по-своєму важлива і без неї неможливе функціонування
всієї дорожньої інфраструктури. Тож перед
нами, нинішніми і майбутніми студентами,
стоїть завдання підтримувати цю систему в
робочому стані, забезпечуючи її постійний
розвиток.
Шановні першокурсники, бажаємо
вам здобути гідні знання для досягнення
ваших амбітних цілей!
Ярослава Насоненко,
студкор ДБФ

29 серпня 2019 р.
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ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!
Начебто ще зовсім недавно гучно, переспівуючи веселими дзвонами, з нами
прощалася школа і попереду нечітко
жевріло майбутнє, відкриваючи шлях
декому до навчання, а декому до праці.
Обираючи свій особистий шлях, кожен
обирає не просто мету, а знаходить зірку,
на світло якої він буде прямувати.
Моєю зіркою став механічний факультет ХНАДУ. На початку навчання здавалося, що ці роки будуть нескінченними, але
ось вже й перший рубіж – диплом бакалавра. Студентські роки швидко обернулися
в мить, але ця мить була плідною в сенсі
набуття досвіду і знань, якими так щедро
ділилися з нами викладачі нашого вишу.
Нині ж настав час одним прощатися з рідним ЗВО, а іншим – прямувати далі та складати іспити до магістратури і продовжувати
гризти граніт науки.
З початку навчального року на кафедрі
БДМ ім. А.М. Холодова на заняттях з НДРС
я познайомилась з проф. Н.М. Фідровською,
за порадою якої для дослідження було обрано наукову тематику з динаміки вантажопідйомних машин. Упродовж року були
проведені теоретико-практичні дослідження
та розроблено математичну модель за тематикою роботи і вже взимку було проведено
комп’ютерне моделювання та перевірено
відповідність з натурною моделлю. Саме
так в мені народжувався молодий науковець,
у становленні якого особливу роль відіграв
і декан факультету проф. І.Г. Кириченко.
Великий досвід в роботі з нами, студентами, вміння зацікавити науковою проблематикою, запалити жагу до знань, надихнути
на пошук вирішення поставлених завдань –
все це зробило особливо незабутніми семі-

НАТХНЕННІ НАВЧАННЯМ

нарські заняття з НДР до кваліфікаційної
роботи магістрів. Щире та палке натхнення
Ігоря Георгійовича спонукали й до участі
у першому відбірковому турі студентських
наукових робіт. За результатами першого
туру, що проводився на кафедрі БДМ під керівництвом В.О. Шевченка, моя робота була
визнана найкращою та рекомендована до
участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Конкурс
відбувся на базі Київського національного
університету будівництва та архітектури зі
спеціальності «Машини для земляних дорожніх і лісотехнічних робіт». Галузева
конкурсна комісія забезпечила попереднє
рецензування 39 студентських наукових
робіт, що надійшли від 21 ЗВО і визначила
12 переможців конкурсу, серед яких була і я.

Мені надзвичайно приємно було отримати диплом з рук видатного науковця професора І.І. Назаренка.
Та найдорожчою нагородою для мене є
отримання звання «Відмінник ХНАДУ» з
врученням нагрудного знака – своєрідного
студентського ордена за бездоганне навчання. Ця урочиста подія залишиться в моїй
пам’яті назавжди.
Позаду залишилися студентські турботи і переживання, роки копіткої плідної
співпраці з моїми викладачами і наставниками, які доклали неабияких зусиль,
щоби зробити кожного з нас гідних фахівців галузі, за що ми – цьогорічні випускники і відмінники – щиросердно усім вдячні!
Наталія Черепанова,
відмінниця ХНАДУ 2019 р.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

ГІДНА ПЕРЕМОГА

Упродовж двох останніх
років кафедра будівельних
машин Київського національного університету будівництва та архітектури проводить Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Машини
для земляних дорожніх і лісотехнічних робіт».
От і цьогоріч був проведений відповідний підсумковий
конкурс наукових робіт серед
студентів. Галузева конкурсна
комісія забезпечила попереднє
рецензування 39 робіт, що надійшли від 21 закладу вищої
освіти України. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 23 студенти
з 19 ЗВО. На підставі рецензій
та оцінки наукових доповідей
учасників науково-практичної
конференції галузева конкурсна
комісія визначила 12 переможців конкурсу, серед яких і студентка механічного факультету
Наталія Черепанова (наук. кер.

проф. каф. БДМ Н.М. Фідровська).
Доповіді учасників були
цікавими та відповідали сучасним тенденціям галузі, мали
наукову новизну і свідчили про
актуальність технічних рішень,
а також супроводжувалися
комп’ютерними презентаціями та графічними матеріалами. Кожна доповідь викликала

жвавий інтерес у слухачів, які
активно дискутували як з доповідачем, так і з учасниками
заходу. Члени конкурсної комісії та студенти ставили цікаві
запитання, на які отримували
вичерпні відповіді. Загалом
учасники залишилися задоволені якістю доповідей та відповідями, отриманими під час
наукових дискусій.

Після обговорення наукових робіт і доповідей учасників цьогорічної науковопрактичної конференції журі
визначило переможців, серед
яких і наша Наталія Черепанова, якій проф. І.І. Назаренко вручив диплом найвищого
ґатунку.
О.В. Щербак,
доц. каф. БДМ
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ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

ФУБ
НАЗАВЖДИ
У житті кожної людини настає момент, що визначає її подальшу долю, –
вибір професії, фаху та закладу вищої
освіти. Від того, наскільки правильним
і свідомим буде цей вибір, без перебільшень, залежить подальша життєва перспектива. Такий вибір стояв і переді
мною, як і багатьма випускниками шкіл,
ліцеїв чи гімназій, і я його зробила на користь факультету управління та бізнесу
нашого університету.
Відтоді минуло чотири роки і я жодного
разу не пошкодувала про зроблений мною
вибір і не засумнівалася в його правильності. Роки в бакалавраті були сповнені
незабутніх подій і вражень. Навчання, організаційна робота в студентській раді факультету управління та бізнесу, перемога у
конкурсі «Міс ХНАДУ», наукова діяльність

(публікація наукових статей і тез доповідей, перемоги на всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт і міжнародних
наукових конференціях) і ще багато-багато
чого захоплюючого й цікавого…
Іноді здавалося, що на все не вистачить
часу, але на допомогу приходили викладачі
рідної кафедри економіки та підприємництва − висококваліфіковані педагоги. Вони
завжди підтримували й давали слушні порадити не лише в професійних, але й в особистих питаннях. Викладачі моєї рідної кафедри − висококласні фахівці, які роблять
складні речі простими й намагаються знайти підхід до кожного студента. Особливо
запам’яталися заняття у формі бізнес-гри
«Кеш флоу», профорієнтаційні екскурсії,
практики на підприємствах, подорожі до
інших міст України для участі в наукових
заходах тощо.
Дуже дякую деканові факультету
управління та бізнесу проф. І.А. Дмитрієву
за його постійну підтримку студентських
ініціатив. Ілля Андрійович – це людина,

яка ніколи не відмовить у допомозі та зробить усе можливе для вирішення проблем
студентів.
Також хочу щиро подякувати моєму науковому керівникові доц. І.Ю. Шевченко за
ці насичені роки плідної співпраці.
Шановні першокурсники! Якщо ви
талановиті та ініціативні, бажаєте здобути
високоякісну економічну освіту, зустріти
справжніх друзів і отримати незабутні
враження на все життя, тоді зроблений
вами вибір – факультет управління та
бізнесу – дійсно те, що вам знадобиться
в житті. Повірте, обравши чотири роки
тому саме ФУБ, я переконалася в правильності свого рішення, адже цей факультет став моїм рідним назавжди!
Карина Пурдя,
відмінниця ХНАДУ 2019 р.

ЗАХОПЛЮЮЧІ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ
Чи замислювалися ви, як уявляє своє
життя школяр після закінчення школи?
Він мріє про доросле майбутнє, що сповнене пригод, перемог та блискучих
можливостей. І найцікавіше те, що він
усе це неодмінно отримає.
Позаду тернистий шлях, пройдений через нескінченні пари, стресові сесії, складні
тести, вирішальні іспити, перепалки з викладачами, пригоди з друзями, закоханість
та багато іншого. І після чотирьох років навчання у виші вже давно забутий школяр, а
нині досвідчений студент починає порівнювати свої мрії, що були на початку шляху, з
уже пройденими стежками, які сьогодні залишилися у спогадах. А вже якими спогадами студент може пишатися, залежить лише
від нього: активними, щасливими, цікавими
або нудними, беземоційними й даремно
втраченими можливостями.
Вступивши до вишу, студент має усвідомити, що головним його обов’язком є
гідне навчання. Це непохитне правило, без
якого перебування в університеті неможливе. Але щоб показати хороший результат у
навчанні, необхідно робити для себе перерву, правильно організовуючи відпочинок.
Але хто сказав, що відпочинок полягає
лише в перегляді якоїсь нісенітниці або
марнуванні часу в інтернеті? Дозвілля має
бути активним, і відпочивати повинні всі
студенти, тому необхідно організовувати
спрямовані на це заходи.
Студентська рада ХНАДУ захищає інтереси молоді у її творчих проявах. Це полягає, зокрема, і в проведенні різних заходів.

За підтримки адміністрації
щорічно відбуваються розважальні заходи та конкурси як
в університеті, так і в місті:
конкурс краси «Міс та Містер
ХНАДУ», День студента, тематичні вечірки та інші свята,
організовані для викладачів і
студентської молоді. Перераховувати їх можна нескінченно: Посвята
в студенти, День працівників освіти, День
працівників автомобільного транспорту і
дорожнього господарства, Новий рік, Міжнародний жіночий день та багато інших.
Разом із профільними кафедрами студенти долучаються до патріотичного виховання молоді, беручи активну участь у
таких заходах, як парад вишиванок, шевченківські дні тощо.
Життя студентів ХНАДУ дуже різноманітне та цікаве, тож відпочити від лекцій
і практичних занять можна з користю, змінивши напрям активності. Кожен студент

під час навчання хоча б раз, а, як
правило, і декілька разів за семестр, виступає на конференціях,
олімпіадах і конкурсах з власними
науковими роботами, проектами
чи статтями. Ця діяльність дозволяє розширити кругозір, обсяг
знань і творчі можливості.
Студент – це людина, яка
завжди знайде себе, і не важливо у якій
сфері діяльності. Моя власна порада першокурсникам – не гайте даремно часу,
завжди цікавтеся життям університету,
розпочинайте свою справу та насолоджуйтеся життям. Адже як тільки студентство закінчиться, прийде розуміння,
що зроблено було не все. Спробуйте перетворити ці найкращі студентські роки
на цікаві й неповторні епізоди вашого
життя.
Юлія Дрига,
голова студради ФТС

29 серпня 2019 р.
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СКЛАДОВІ УСПІХУ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Міжнародна діяльність нашого університету проводиться за двома напрямками: міжнародна освіта і міжнародне
співробітництво.
Підготовка іноземних студентів у ХНАДУ
здійснюється, розпочинаючи з 1948 року. У
1991 р. в університеті створено підготовче
відділення для іноземних громадян, а з 2005 р.
на його базі – факультет підготовки іноземних громадян, до складу якого увійшли
три кафедри: філології та лінгводидактики;
природничих і гуманітарних дисциплін та
кафедра мовної підготовки.
Сьогодні майже 3000 наших випускників успішно працюють у 76 країнах світу,
обіймаючи керівні та відповідальні посади
в структурах різних міністерств, а також
очолюють державні й приватні підприємства, фірми та компанії.
Щорічно в університеті лише упродовж
останніх років навчається майже 450 іноземних студентів більше ніж із 30 країн
світу, а також понад 150 іноземних громадян на підготовчому відділенні. Відділення мовної підготовки іноземців діє в
окремому навчальному корпусі з сучасними аудиторіями, комп’ютерними класами,
тематичними кабінетами, бібліотекою,
конференційною залою та студентським
кафе. Завдяки активному використанню у
навчальному процесі новітніх інтерактивних і мультимедійних освітніх технологій,
розвинутій лабораторно-комп’ютерній базі
та спеціально розробленим авторським
комп’ютерним лінгвістичним програмам,
а також оригінальному методичному забезпеченню мовного навчання іноземців, наше
підготовче відділення упродовж останніх
років є серед найкращих порівняно з іншими ЗВО України.
За останні роки університет зробив
впевнені кроки до європейського освітнього та наукового простору.
Зокрема, у 2012 р., згідно з домовленістю з німецьким Центром міжнародної міграції (СІМ), у ХНАДУ працював німецький експерт Маттіас Цілліх, який проводив
консультації щодо сприяння подальшому
розвитку співробітництва університету із
вишами, підприємствами та фірмами Німеччини.
Завдяки його зусиллям упродовж лише
одного навчального року було укладено
5 міжнародних угод про співпрацю в галузі освіти та наукових досліджень з ні-

мецькими вишами в напрямах
автомобільної інженерії, дорожнього будівництва, транспорту і
логістики, екології й мехатроніки
тощо, а саме: з Бергіше університетом (м. Вуперталь); з Університетом прикладних наук ім. Г. Ома
(м. Нюрнберг); з Бранденбурзьким
технічним університетом (м. Котбус); з Технічними університетами (м. Гановер, м. Дрезден).
У рамках цих угод університет відвідували відомі в Європі та світі німецькі науковці
й фахівці, зокрема: професори
Х. Бекедаль, Г. Лахмаєр, Т. Бест, О. Антошків, Тіло та Удо Беккер, Ангела Франке, а
також магістр Х. Венцель, аспірант Д. Мансура та ін.

Після знайомства з кафедрами і лабораторіями та з роботою колег вони читали лекції студентам, проводили семінари
і майстер-класи з викладачами, аспірантами і магістрами, а також обговорювали
питання спільних досліджень з нашими
науковцями. У відповідь магістри, аспіранти, викладачі та науковці ДБФ і АФ пройшли стажування і взяли участь у спільних наукових дослідженнях в німецьких
університетах і лабораторіях Нюрнберга,
Вуперталя, Гановера, Котбуса і Дрездена.
Постійно здійснюються також і обміни науково-технічною інформацією, методиками
та результатами наукових досліджень.
У 2018 р. на кафедру технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії на чолі
з проф. В.О. Золотарьовим надійшло науково-лабораторне обладнання для випробування дорожньо-будівельних матеріалів
із Бергіше університету, що як благодійну
допомогу за плідну та ефективну співпрацю споріднених кафедр нам надав проф. Х. Бекедаль. У травні
2019 р. під час свого чергового
візиту до Харкова проф. Бекедаль відвідав лабораторію кафедри ТДБМіХ, де встановлено німецьке обладнання, висловивши
надію, що робота на ньому сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців дорожньої галузі
в Україні.
У 2012 р. за сприяння та ініціативи експерта М. Цілліха в
університеті було відкрито німецький центр для знайомства

наших студентів з культурою, традиціями
і досягненнями Німеччини, а також вивчення німецької мови. Центр постійно
інформує студентів про міжнародні програми і проекти, діяльність різних освітніх
і стипендіальних фондів, проводить тренінги, консультації та майстер-класи. Як
результат, щорічно майже 10 українських
студентів отримують міжнародні гранти
і проходять стажування на європейських
підприємствах і фірмах або навчаються у
закордонних вишах.
Упродовж 2014 – 2017 рр. у складі консорціуму з 14 європейських університетів
Німеччини, Нідерландів, Грузії, Румунії,
Молдови та України ХНАДУ брав участь
у реалізації європейського проекту TEM�PUS-EANET з бюджетом 1,3 млн євро. Го�ловним завданням проекту було створення
міжнародної мережі випускників-підприємців, пошук партнерів для взаємовигідної
співпраці з alma mater, підвищення уваги
до навчання студентів підприємництву
та сприяння працевлаштуванню студентів – майбутніх випускників. У результаті
цієї надважливої діяльності в університеті
створено та успішно діє міжнародна асоціація випускників ХАДІ – ХНАДУ, в рамках
якої здійснюється їх взаємодія з кафедрами
та факультетами. Крім того, до складу асоціації залучаються нові випускники, в тому
числі й іноземні з багатьох країн світу.
Нині в університеті розроблена і затверджена концепція інтернаціоналізації його
науково-педагогічної діяльності, головною
метою якої є підвищення якості підготовки
студентів і фахівців, а також наукових досліджень завдяки інтеграції до міжнародного освітнього простору та співробітництву з іноземними партнерами.
Відповідно до чинної концепції упродовж 2016 – 2018 рр. університет був активним учасником трьох європейських проектів ERASMUS +:
● з Бранденбурзьким технічним університетом (БТУ, м. Котбус, Німеччина) – в
напрямку інженерної механіки, удосконалення і підвищення ефективності роботи
двигунів внутрішнього згоряння.
Згідно з програмою реалізації проекту
його учасниками стали 15 осіб: чотири студенти МФ (навчання в Німеччині упродовж
семестру); аспірант кафедри автомобілів
Закінчення на с. 8
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СКЛАДОВІ УСПІХУ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Закінчення. Початок на с. 7
(наукове стажування упродовж навчального року); шість представників ПВС (міжнародна академічна мобільність); а також чотири магістри, аспіранти і професори БТУ,
які проходили стажування і читали лекції в
ХНАДУ. Усі учасники проекту після його
завершення висловили щире задоволення
його результатами, а також прагнення удосконалювати свою педагогічну майстерність, використовуючи отриманий закордонний досвід.
●
з
Лодзинською
політехнікою
(м. Лодзь, Польща). Упродовж терміну
дії проекту (2016 – 2018 рр.) учасниками
міжнародної академічної мобільності стали майже 30 студентів і викладачів. Співробітництво з цим відомим польським вишем
триває з 2012 р. За цей час майже 150 українських і польських студентів, викладачів і
науковців взяли участь у різних програмах
академічної мобільності з інженерної механіки, матеріалознавства, дослідження нових конструкційних матеріалів (навчання
студентів, студентські та наукові стажування, спільні наукові дослідження, навчання
за програмами подвійних дипломів, науково-технічні конференції тощо).
● з Технічним університетом (м. Дрезден, Німеччина). Починаючи з 2017 р., цей
проект реалізується за участю студентів та
науковців транспортної галузі. Відповідно
до укладених угод, учасниками академічної
мобільності стали співробітники кафедри
транспортних систем і логістики на чолі з
проф. П.Ф. Горбачовим. Зараз в Дрездені
упродовж нинішнього семестру навчається
студент четвертого курсу ФТС.
За допомогою фахівців і науковців
Дрезденського університету на кафедрі
ТСіЛ упродовж останніх трьох років ефективно працює міжнародна літня школа з
транспортної мобільності, де, крім наших
студентів, навчаються студенти і магістри
різних вишів відповідної спеціальності.
Юнаки і дівчата вивчають безцінний досвід
Німеччини в напрямах оптимізації та моделювання транспортних потоків, сучасні методи і технології, що сприяють безпеці дорожнього руху, а також високій надійності
пасажирських і вантажних перевезень.
З листопада 2013 р. на кафедрі технічної експлуатації та сервісу автомобілів
діє Академія BOSCH, де студенти АФ за
допомогою сучасного німецького обладнання вивчають технології діагностики

транспортних засобів і, після успішного
завершення спеціально розробленої програми, отримують відповідні сертифікати німецької фірми, що сприяє їх кращому працевлаштуванню. Чотири студенти
ФУБ, ставши переможцями міжнародного
освітнього конкурсу бізнес-планів, організованого німецькою фірмою BOSCH CAR
SERVICE, отримали відповідні стипендії і
дипломи «Перший крок до бізнес-кар’єри».
У 2015 р. на кафедрі технології металів
та матеріалознавства відкрито навчальний
центр всесвітньо відомої американської
фірми HAAS, обладнаний сучасними мета�лообробними верстатами з комп’ютерним
програмним управлінням. Відтоді студенти
всіх інженерних спеціальностей самостійно програмують виготовлення металевих
деталей будь-якої складності і в автоматичному режимі отримують вироби необхідної точності, геометрії та якості обробки,
що наразі використовуються у сучасному
машинобудуванні. А після закінчення навчання студенти отримують відповідні сертифікати фірми HAAS, що засвідчують во�лодіння ними надсучасними технологіями
обробки металів.

У 2012 р. під час проведення чергової
міжнародної науково-технічної конференції
на кафедрі вишукувань та проектування доріг і аеродромів було відкрито спеціальний
CREDO-центр, комп’ютерне обладнання
якого (разом із пакетом сучасних авторських
програм) подарував білоруський партнер
кафедри – відома європейська фірма CRE�DO-DIALOG. Нині це обладнання успішно
й ефективно використовується студентами
ДБФ під час занять з автоматизованого проектування автомобільних магістралей, а також на заняттях з підвищення кваліфікації
фахівців дорожньої галузі країни.
Серед найвагоміших міжнародних досягнень студентів університету упродовж
останніх років є їхня активна участь і чудові результати в міжнародних конкурсах
чотирьох країн СНД з комп’ютерного моделювання (2013 – 2016 рр.), організованих всесвітньо відомою американською
компанією Autodesk. Команда студентів
під керівництвом зав. каф. інженерної та
комп’ютерної графіки проф. О.В. Чернікова виборола 15 дипломів переможців,
серед яких 9 – першого ступеня. Зважаючи
на ці досягнення, представництво компанії
Autodesk у країнах СНД підписало міжна�
родну угоду про створення на базі ХНАДУ

першого в Україні освітнього центру з
наданням університету відповідного сертифіката і статусу стратегічного партнера
Autodesk.
Крім того, університетом укладено понад 30 міжнародних двосторонніх угод
і договорів з вишами США, Німеччини,
Франції, Китаю, Польщі, Греції, Болгарії, Литви та ін. країн, згідно з якими на
постійній основі щорічно здійснюються
плідні обміни науковцями, викладачами,
аспірантами і студентами. У рамках діючих
угод вони беруть активну участь в міжнародних науково-технічних конференціях,
симпозіумах і семінарах, виступаючи на
них з доповідями; у студентських форумах,
конкурсах і олімпіадах, спільних міжнародних програмах і проектах, стажуваннях і в
засіданнях круглих столів, а також публікуючи результати і матеріали своїх наукових
досліджень в закордонних провідних виданнях і журналах.
Найбільш резонансною подією у міжнародному житті університету стала участь
спортивної команди студентського проектно-конструкторського бюро нашої ЛША
(2010 – 2016 рр.) у міжнародних студентських змаганнях з економії палива «Shell
eco-marathon», що проходили в Німеччині,
Нідерландах та Англії. На останніх змаганнях у Лондоні команда була нагороджена
кубком «За командний дух і волю до перемоги». За підсумками виступів у цих перегонах автомобіль «ХАДІ-34», створений
студентами вишу, був занесений до Книги
рекордів України як найенергоефективніший автомобіль країни.
Сьогодні результатом міжнародної
співпраці ХНАДУ є численні партнерські контакти з провідними університетами Європи, США і Китаю, активна
участь у міжнародних проектах, програмах і конференціях, а також значний
контингент іноземних студентів, які не
лише успішно навчаються за спеціальностями університету, але й сприяють
удосконаленню освітнього простору, забезпечуючи його високий міжнародний
рейтинг і створюючи реальні сприятливі
підстави (у тому числі й фінансові) для
подальшого стабільного розвитку університету і зміцнення його позицій на
міжнародному ринку послуг.
Г.І. Тохтар,
проректор з міжнародних зв’язків
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ПОДІЯ РОКУ

СВЯТКОВІ УРОЧИСТОСТІ

Яскравим завершенням нинішнього навчального року стало вручення дипломів з
відзнакою цьогорічним бакалаврам нашого
університету.
За усталеною традицією випускників, і найперше відмінників навчання, ми вшановуємо з
особливими почестями – у присутності поважних гостей, членів ректорату, деканів факультетів та викладачів, а також батьків і численних
друзів. Так сталося і нині, адже на наше свято
завітали голова Харківської обласної державної адміністрації Ю.О. Світлична та її заступник А.В. Бабічев, а також президент Асоціації
перевізників у Харківській області, випускник
ХНАДУ О.І. Степко.
Цьогоріч дипломи бакалавра отримали
933 студенти усіх факультетів і форм навчання,
з них 74 – дипломи з відзнакою.
Випуск бакалаврів 2019 року запам’ятається
усім присутнім на святі чіткою організацією заходу, а його винуватцям – особливо тим, що свій
перший диплом про вищу освіту вони отримали
з рук Юлії Світличної.
Безумовно, наші бакалаври-відмінники заслуговують такої шани, адже за чотири роки
навчання вони доклали чимало зусиль, щоби
скласти усі іспити і курсові роботи вчасно і на
«відмінно». Крім того, усі вони займалися науковою діяльністю, мають дипломи і грамоти переможців студентських наукових конференцій,
олімпіад і конкурсів, є авторами публікацій у

збірниках наукових статей, а також активістами
студентського самоврядування.
Вітаючи бакалаврів з нагоди випуску, Юлія
Світлична сказала:
– Мені надзвичайно приємно бути зараз разом з вами, тому що нас пов’язує дуже багато
спільних справ. Ви – ті юнаки і дівчата, які допомагатимуть нам їздити хорошими дорогами,
правильно обчислювати і складати фінансові
плани, робити все для того, щоб наші автомобілі
їздили у рамках швидкісного режиму по рівних
дорогах. За останні декілька років було виконано великий обсяг дорожньо-будівельних робіт,
які потрібно було зробити раніше. Та саме зараз
для цього є і бажання, і час.
Я щиро бажаю вам вірити в себе, ніколи не
здаватися і йти до поставленої мети, не забуваючи про те, що ваші викладачі завжди готові вас
підтримати.
Нині наші випускники затребувані на дорожньо-будівельних і автотранспортних підприємствах, тому закономірно, що багато з них вже
визначилися з місцем роботи і встигли гідно зарекомендувати себе під час проходження практики. Саме про це і говорив у своєму виступі,
вітаючи бакалаврів зі святом, президент Асоціації перевізників Харківщини Олександр Степко.
– Нещодавно ви були абітурієнтами, студентами і практикантами, а сьогодні ми з вами колеги. Сорок років тому я також закінчив ХАДІ, і
тепер по-доброму заздрю вам, адже у вас все по-

переду, ви робите перший крок в самостійне життя. Бажаю, щоб отримані в університеті знання
знадобилися вам у житті. Завзяття вам та успіхів!
До палких привітань поважних гостей приєднався і перший проректор ХНАДУ С.Я. Ходирєв, який разом з Юлією Олександрівною провів
церемонію вручення дипломів з відзнакою цьогорічним 74 випускникам-бакалаврам.
Нинішнє свято яскравим співочим драйвом
прикрасив лауреат багатьох всеукраїнських і
міжнародних фестивалів та конкурсів Олександр Кварта, а також чудовими концертними
номерами самодіяльні артисти студентського
клубу на чолі з Л.І. Климець, серед яких і пісня у виконанні спеціаліста з організації дозвілля
студклубу Олесі Верняховської та викладача кафедри ДМ і ТММ Олександра Коряка.
Звісно, що багато наших випускників-бакалаврів продовжить навчання в магістратурі, а
дехто буде гідно покращувати якість вітчизняних доріг і транспортну мережу – ті стратегічно
важливі галузі, удосконаленням яких декілька
років поспіль займається держава.
Свято випуску бакалаврів 2019 року пройшло, наче подих літнього вітру, динамічно, ці
каво і швидко. Та уславлені традиції ХНАДУ,
серед яких і ці урочистості, залишаться назавжди, адже вони – яскравий приклад наших
звершень і надбань.
Ольга Васильківська
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У попередньому випуску газети
«Автодорожник» ми розповіли про свято
«День відмінника ХНАДУ».
До вашої уваги – розгорнутий фоторепортаж
з цієї урочистої події.
З року в рік зростають вимоги до отримання високоякісної освіти, в тому числі і вищої,
які диктує нам нинішнє багатовекторне життя.
І країна, і навчальні заклади зацікавлені в тому,
щоби здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців у різних галузях народного господарства, потреба в яких навіть за несприятливої економічної ситуації завжди була, є і буде.
Молода еліта нашого університету формує політику студентського самоврядування, бере активну
участь у громадській, культурно-масовій і спортивній роботі. Студентське життя в ХНАДУ дійсно насичене, змістовне і цікаве. Наші відмінники керують
студентським колективом на рівні групи, курсу, факультету та університету. А ще вони – члени різних
молодіжних організацій Харківщини.
Цьогоріч (як, до речі, і в попередні роки) програма, започаткована у 1992 році й аналогів якої
немає в жодному вищому закладі освіти України,
яка передбачає зміцнення престижу вищої освіти та
отримання досконалих знань і яка мотивує студентів до навчання, а у викладачів викликає гордість за
своїх вихованців, – була втілена в життя ректоратом
і студентською профспілкою університету.

Наступною свою найважливішу нагороду
за бездоганне навчання отримала Дар’я Дмитрівна Магдич (гр. АП-41-15). Фото 2.
Дар’я також брала активну участь у науководослідній роботі, зокрема у Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу
«Впровадження моделей змішаного навчання у
фаховій підготовці інженерів-педагогів», «Використання комп’ютерних технологій навчання у
процесі професійного становлення інженерів-педагогів» та нагороджена відповідними дипломами
(2017 – 2019 рр.); у Всеукраїнських науково-практичній конференції молодих учених і студентів
«Перші наукові кроки» (2016 р.) та підсумковій
науково-практичній конференції курсантів, слухачів і студентів (2019 р.), у щорічних міжнародних студентських наукових конференціях ХНАДУ
з різної тематики (2016 – 2018 рр.); а також має
більше шести наукових публікацій в українських
виданнях.
А ще Дар’я – староста групи, посіла третє
місце у чемпіонаті з черлідингу серед студентів
ХНАДУ (2016 р.); брала участь у різних культурно-мистецьких заходах (2016 – 2018 рр.), була
капітаном команди КВК і грала у Харківській
молодіжній лізі КВК (2016 – 2018 рр.).
Порадіти за свою ученицю та студентку прийшли улюблена вчителька англійської мови Харківської спеціалізованої школи №85 Жанна Іванівна Вознюк і викладач дисципліни «Методика
професійного навчання» Ірина Володимирівна
Ткаченко.

1
Своєрідною традицією свята стало нагородження першими серед тринадцяти відмінників
2019 року студентів автомобільного факультету,
що є ровесником нашого вишу. Найзаслуженіший почесний знак за бездоганне навчання
«Відмінник ХНАДУ» отримав Кирило Русланович Федоренко (гр. АД-41-15). Фото 1.
Кирило – призер I етапу Всеукраїнської олім�піади з дисципліни «Нарисна геометрія», нагороджений дипломом третього ступеня Всеукраїнської
олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в
машинобудуванні», учасник Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Теорія механізмів і машин».
Крім того, він активно займається спортом.
Зокрема, брав участь у всеукраїнських змаганнях
з волейболу та легкої атлетики, а також є переможцем міжфакультетських змагань з волейболу.
Палко підтримали та привітали нашого відмінника його улюблена вчителька хімії Харківської гімназії №55 Ніна Андріївна Ушакова і викладач дисципліни «Теорія механізмів і машин» проф. Володимир
Андрійович Перегон.

2

3
На святі «День відмінника» свої нагороди
отримали і студенти дорожньо-будівельного
факультету, серед яких і Єлизавета Григорівна Пшенична (гр. Д-52-18). Фото 3.
Єлизавета нагороджена дипломами першого ступеня з дисциплін «Технологія будівництва
доріг» та «Експлуатація доріг», а також третього ступеня з дисципліни «Будівельне матеріа
лознавство» І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автомобільні
дороги і аеродроми» (2018 р.); другого ступеня
І та ІІ етапу і диплом першого ступеня ІІ етапу
з дисципліни «Експлуатація доріг» Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Автомобільні дороги і аеродроми» (2018 –
2019 рр.).
Крім того, вона підготувала статтю «Математичне трирівневе планування багатофакторного експерименту в дослідженнях дорожньо-будівельних матеріалів» та має публікацію тез «The
intelligent winter road maintenance management»
(2018 р.), а також бездоганно виконує обов’язки
старости своєї групи.
З високою відзнакою Єлизавету привітали
улюблена вчителька алгебри та геометрії Харківської спеціалізованої школи №122 Євгенія
Ізраілівна Кофман та улюблений викладач дисципліни «Інноваційні напрямки експлуатації
транспортних споруд» доц. Олександр Олександрович Догадайло.

4
Цього дня свою високу нагороду отримала
також ще одна представниця дорожньо-будівельного факультету Ірина Віталіївна Шкарлат (гр. ДЕ-15-41). Фото 4.
Ірина, як і її колеги-відмінники, також активна учасниця наукових заходів різного рівня. Вона
нагороджена дипломом третього ступеня Все
українського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних
наук з галузі знань «Екологія» на тему «Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж» та має відповідний сертифікат; дипломом перспективного молодого
науковця Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Науки про землю (гідрометеорологія)» на тему «Дослідження
біогенних речовин та їх взаємозв’язок зі стоком
р. Сіверський Дінець у межах Харківської області» (2018 р.), а також має сертифікат про участь
у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни
«Загальна екологія» (2017 р.).
Крім того, вона нагороджена дипломом першого ступеня ІІІ міжнародної науково-практичної
конференції студентів, магістрантів та аспірантів
«Галузеві проблеми екологічної безпеки» (2017 р.);
здобула перемогу у I етапі IV міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Т. Шевченка (2016 р.);
має публікації тез «Дослідження біогенних речовин та їх взаємозв’язок зі стоком річки Сіверський
Дінець у межах Харківської області», «Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж», «Les surpriss climatiques
del’Ukraine», «Проблеми розвитку фінансового
сектору України та управління його суб’єктами»
(2017 – 2019 рр.), а також публікації статей «Правові основи захисту прав дитини за законодавством України» та «Канцерогенні речовини у відпрацьованих газах автомобільного транспорту».
А ще Ірина профорг групи, переможець університетських спартакіад та учасник легкоатлетичної естафети ім. Володимира Шаленка.
Разом з Іриною радість від нагороди року
розділили улюблена вчителька біології, трудового навчання та основ здоров’я Дмитрівської
загальноосвітньої школи Наталія Миколаївна
Савченко, а також улюблений викладач дисципліни «Екологія людини» проф. Еліна Борисівна
Хоботова.
Свої найвищі нагороди за бездоганне навчання та участь у науково-дослідницькій роботі отримали також відмінники механічного
факультету, серед яких і Андрій Євгенійович
Пономарьов (гр. МК-41-15). Фото 5.
Андрій – учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування та I і II етапу
чемпіонату Світу з програмування ICPC (2016 –
2019 рр.), щорічної міжнародної студентської наукової конференції з програмного забезпечення
транспортних засобів (2016 – 2019 рр.) та багатьох інших наукових заходів.
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(2015 р., 2017 р.), брала участь у щорічній спартакіаді «Першокурcник» з аеробіки (2016 р.), у виставці «Ніч науки» (2017 р.), учасниця команди
КВК «Жіноча збірна ХНАДУ» (2016 – 2018 рр.),
а також заступник старости групи.  
Пораділи за успіхи Вікторії її улюблена вчителька алгебри та геометрії Харківської загальноосвітньої школи №97 Любов Яківна Резнік і
викладач дисципліни «Логістика» доц. Сергій
Валентинович Очеретенко.

Продовження. Початок на с. 10

7
5
Він також бере активну участь у спортивних
змаганнях з шахів.
У цю радісну мить Андрія підтримали улюблена вчителька біології Новопсковської загальноосвітньої школи Людмила Анатоліївна Баскова
та улюблений викладач дисципліни «Об’єктно
орієнтоване програмування» доц. Володимир
Олексійович Тімонін.

6
Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ»
нагороджений ще один представник механічного факультету Антон Олександрович Книшенко (гр. МА-41-15). Фото 6.
Антон нагороджений дипломом третього
ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Охорона праці»,
учасник Всеукраїнської студентської науковопрактичної конференції «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови», Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених і студентів «Україна
на шляху державотворення: історія та сучасність»,
міжнародної науково-практичної конференції
«Тенденції сучасної науки», Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Українські
студії: зміст, сутність, освітній потенціал» та щорічної міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ з різної тематики (2016 – 2018 рр.).
Він має більше десяти наукових публікацій
в українських та зарубіжних виданнях, проходив
закордонне стажування у Лодзінській політехніці (Польща), є старостою групи, а також бере
активну участь у спортивних змаганнях у складі
баскетбольної команди факультету.
Під час святкових заходів радість з Антоном
розділили його улюблена вчителька фізики Харківського ліцею №149 Валентина Іванівна Іваніка та викладач дисципліни «Гідропневмоавтоматика» доц. Григорій Аврамович Аврунін.
Ще одним яскравим представником механічного факультету є Наталія В’ячесла
вівна Черепанова (гр. М-41-15), яка також
отримала свою заслужену нагороду. Фото 7.
Наталія брала участь та посіла третє місце у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт зі спеціальності «Галузеве машинобудування.

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», у конференції з
іноземної мови з доповіддю на тему «Extreme sports
as a way of self-knoweldge» і має її публікацію у
збірнику наукових праць «Студентство. Наука. Іноземна мова», у Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів і молодих вчених «Підвищення ефективності будівельних, дорожніх і підйомнотранспортних машин» (2017 – 2019 рр.), а також
у роботі наукового гуртка кафедри БДМ.
Крім того, вона має публікацію статті на
тему «Динамічні зусилля, що діють на барабан
при підйомі вантажу» (2019 р.).
Наталія також бездоганно виконує обов’язки
старости групи, нагороджена дипломом за третє
місце у II чемпіонаті Харківської області зі спортивної аеробіки, грамотами за друге місце у чемпіонаті України з черлідингу (IFC) серед студентів та у віковій категорії «Дорослі» у номінації
«Street Cheer» (2016 – 2017 рр.).
З високою нагородою Наталію палко привітали її улюблена вчителька біології Харківської вечірньої школи №5 Антоніна Миколаївна Тулінова
та улюблений викладач з дисципліни «Дорожні
машини» доц. Віктор Борисович Косолапов.
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Заслужені нагороди цього дня отримали
також відмінники факультету транспортних
систем, серед яких і Вікторія Юріївна Кудріна
(гр. ТС-41-15). Фото 8.
Вікторія активно займається науковою роботою і посіла друге місце у 81-й міжнародній
студентській науковій конференції ХНАДУ, брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади серед
студентів з дисципліни «Інтегровані транспортні
системи», нагороджена дипломами першого ступеня міжнародної наукової мультидисциплінарної
конференції студентів і молодих учених «Modern
Technologies: Improving the Presentand Impacting
the Future» та І етапу VI міжнародного мовно-лі�тературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка і другого ступеня молодіжного конкурсу бізнес-ідей з дисципліни «Основи
підприємництва», а також брала участь у VІ науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (2015 – 2018 рр.).
Крім того, Вікторія здобула перемогу в огляді-конкурсі студентської творчості «Дебют»
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Наступною свою відзнаку за успішне навчання отримала цього дня і Анастасія Геннадіївна Кондратенко (гр. Т-42-15). Фото 9.
Анастасія також бере активну участь у наукових заходах, зокрема у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні та
історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у ЗВО: погляд
здобувачів вищої освіти і молодих вчених» за
темою «Порівняльний аналіз методів оцінки
конкурентоспроможності АТП», у 81-й науковій
студентській конференції ХНАДУ з доповіддю
«Оцінка та управління конкурентоспроможними
вантажними АТП» та у міжуніверситетській студентській олімпіаді з української мови, де посіла
третє місце (2015 – 2019 рр.).
Вона має публікації статей та участь: у міжуніверситетському семінарі з англійської мови
на тему «Environmental problems in the transport
sector» та у 81-й міжнародній студентській науковій конференції ХНАДУ з психології на тему
«Інформаційні технології у процесі вивчення
дисциплін технічного профілю», а також публікації статей з права «Охорона авторських прав»
і «Маркетинг як концепція сучасного бізнесу»
(2015 – 2017 рр.).
Крім того, вона брала участь у щорічному
легкоатлетичному кросі ім. Володимира Шаленка та у щорічній спартакіаді «Першокурcник» з
аеробіки (2015 – 2018 рр.), а також була членом
студради ФТС (2016 – 2018 рр.) і є заступником
старости групи.
Пораділи за здобутки Анастасії і її улюблена
вчителька початкових класів Вовчанського ліцею
№2 Олена Василівна Галіщева та улюблений викладач дисципліни «Філософія» доц. Тетяна Василівна Ярмак.
Першою
представницею
факультету
управління та бізнесу, яка цього дня отримала
свою найпочеснішу нагороду, стала Єлизавета
Олексіївна Сідякіна (гр. ЕП-15-41). Фото 10.
Єлизавета нагороджена дипломом третього
ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (2018 р.), має майже 15 публікацій
статей з економічних питань у збірниках студентських наукових праць, у т.ч. й статті «Процедура екологічної оцінки інвестиційних проектів
за кордоном», Economy. Management. SCIENCE,
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RESEARCH, DEVELOPMENT #5-Barcelona:
Warszawa Sp. z o.o. «Diamond trading tour» (2017 –
2018 рр.), а також публікації тез «Застосування
комплексного системного підходу до оздоровлення вітчизняних підприємств», «Дослідження
вподобань покупців щодо вибору типів кузовів
легковиків з урахуванням впливу цінового фактора» і «Сучасні тенденції розвитку інноваційних процесів, їх значення для розвитку України»
(2015 – 2018 рр.).
Вона також займалася громадською роботою,
була членом студентської ради факультету управління та бізнесу, посіла друге місце у чемпіонаті
України з черлідингу (IFC), перше місце у чемпіонаті Харківщини з черлідингу та перше місце у
змаганнях з черлідингу м. Харкова (2016 р.).
Щиро пораділи за успіхи Єлизавети і її улюблена вчителька історії України та правознавства Харківської загальноосвітньої школи №168
Тетяна Володимирівна Рубан та улюблений викладач дисципліни «Менеджмент персоналу»
проф. Ілля Андрійович Дмитрієв.

11
Почесного звання «Відмінник ХНАДУ»
цього дня була удостоєна ще одна представниця факультету управління та бізнесу Карина
Вікторівна Пурдя (гр. ЕП-15-41). Фото 11.
Вона, як і усі цьогорічні відмінники, також активно займалася науково-дослідницькою
роботою та нагороджена дипломом першого
ступеня ХІІ міжнародної студентської наукової
конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді», дипломом другого
ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та дипломом третього ступеня
VIII міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (2018 – 2019 рр.).
Карина має також майже 10 публікацій
статей з економічних питань у збірниках студентських наукових праць, у т.ч. й статті «Методологічні аспекти оцінки інвестиційної
привабливості», Zbiorartykulow naukowych.
Obiecujaceosiagniecia
Naukowe.
Economy.

Zarazadzanie. Pansywo I prawo. – Warszawa:
«Diamond trading tour» і «Процедура екологічної
оцінки інвестиційних проектів за кордоном»,
Economy. Management. SCIENCE, RESEARCH,
DEVELOPMENT #5 – Barcelona: Warszawa Sp.
z o.o. «Diamondtradingtour» (2017 – 2018 рр.).
Крім того, вона брала участь у міжнародній
науково-практичній конференції ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика»
(2019 р.), є старостою групи, переможницею конкурсу «Міс ХНАДУ» (2018 р.), активісткою студентської ради факультету управління та бізнесу.
Щасливі миті від нагороди з Кариною розділили її улюблена вчителька економіки та географії Балаклійського ліцею Світлана Іванівна
Дерев’янко та улюблений викладач дисципліни
«Економіка підприємства» доц. Інна Юріївна
Шевченко.
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У ці святкові дні не залишилися без уваги поважних гостей та учасників наших урочистостей з нагоди Дня відмінника і кращі
іноземні студенти нашого вишу. Дипломом
«Кращий іноземний студент ХНАДУ» був нагороджений Хамза Худір із Марокко (гр. Д-41-15).
Фото 12.
Хамза – учасник студентського наукового
товариства (СНТ) і проектно-конструкторського
бюро; нагороджений дипломом переможця за
кращу конкурсну роботу міжнародного конкурсу наукових робіт іноземних студентів на тему
«Іноземні студенти у науково-освітньому просторі українського ЗВО», дипломом за активну
участь у ІІІ і ІV міжнародних конкурсах наукових робіт студентської молоді «Інноваційна Євразія», грамотою за участь у міжнародній лінгвокраїнознавчій олімпіаді іноземних студентів, а
також грамотами і дипломами за активну участь
у 77-й, 80-й і 81-й міжнародних студентських
наукових конференціях ХНАДУ з доповіддю на
тему «Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт (2015 – 2019 рр.).
Крім того, Хамза має п’ять публікацій статей
у збірниках матеріалів конференцій, де він брав
участь.
А ще він активно займається громадською
діяльністю – координатор у справах марокканської молоді в ХНАДУ і староста групи, а також
учасник культурно-масових заходів університету
та гравець збірної команди ХНАДУ з футболу і
міні-футболу.
Він також отримав подяку за активну участь
у підготовці та проведенні міжуніверситетського фестивалю інтернаціональної дружби «Один
світ – одне бачення», присвяченого Міжнародному дню толерантності та 20-й річниці проведення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО,
в рамках якої була затверджена Міжнародна декларація щодо принципів толерантності.
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У цей святковий день Хамзу підтримала
і улюблений викладач дисципліни «Російська
мова як іноземна» Людмила Миколаївна Кісіль.
Звання «Кращий іноземний студент
ХНАДУ» удостоїлася у цей урочистий день і
Айна Сариєва з Туркменистану (гр. ЕМ-41-15).
Фото 13.
Айна, як і її колега з Марокко, також брала
активну участь у науковій роботі та має сертифікат учасника міжнародної науково-технічної
конференції студентів і аспірантів: «Україна і
світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний
прогрес», грамоту за участь у міжнародній лінгвокраїнознавчій олімпіаді серед іноземних
студентів та дипломи учасника VІ міжнародної науково-практичної конференції студентівіноземців підготовчих і основних факультетів
«Мова у полікультурному світі: розвиток міжнародного співробітництва», студентської наукової конференції «Іноземні студенти у професійно-освітньому просторі ЗВО», конкурсу
«Молодіжний науковий форум», міжнародної
інтернет-олімпіади з російської мови, а також
міжнародного художньо-поетичного конкурсу
«Весняна чарівність» (2016 – 2017 рр.)
Крім того, вона має чотири публікації статей у збірниках матеріалів конференцій, де вона
брала активну участь, і є заступником старости
групи.
Нашу іноземну студентку палко привітала
з нагородою улюблений викладач дисципліни
«Транснаціональні корпорації» доц. Оксана Володимирівна Кудрявцева.
Традиційно на найважливішому для студентського загалу нашого вишу святі разом з
відмінниками відзначаються і заслуги їхніх улюблених шкільних педагогів і директорів шкіл, де
вони навчалися, а також улюблених викладачів
університету. Так було і цьогоріч. Щирі подяки
і букети квітів педагогам та викладачам вручив
перший проректор С.Я. Ходирєв.
Винуватців свята і численних гостей привітав також колектив сучасного танцю «Вімаз»
(керівник Владислава Байдала).
Апофеозом урочистостей з нагоди Дня відмінника стало спільне виконання усіма учасниками свята сучасної молодіжної пісні та традиційне фото на пам’ять про цю визначну подію.
Шановні наші орденоносці навчання!
Щиросердно вітаємо Вас з найпрестижнішою
нагородою – отриманням Почесного знака
«Відмінник ХНАДУ»!
Бажаємо усім Вам шалених успіхів не
лише у професійному житті, але й особистих
звершень!
Хай зореносна фортуна завжди і всюди супроводжує Вас!
Ольга Ожго
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ТЕПЛІ ЗУСТРІЧІ З НІМЕЦЬКИМИ КОЛЕГАМИ
Декілька років тому в
рамках міжнародної угоди
про співпрацю в галузі освіти та наукових досліджень з
Бергіше університетом (м. Вуперталь, Німеччина) в напрямі дорожнього будівництва
нашу лабораторію відвідав
професор Х. Бекедаль.
Німецький науковець був
здивований напрямом і рівнем
наших робіт. «А у нас також є
такий прилад. Тільки ми будемо міняти його на новий. Зараз
ми переобладнали лабораторію.», – зауважив тоді проф.
Бекедаль. Усвідомлюючи, що
наші прилади – це, по суті, індивідуальні розробки (саморобки), а німецькі – це фірмове виробництво відповідно до
європейських стандартів, ми
запропонували гостю передати
їхні прилади нам. Професор
навіть зрадів, адже до приладів
приростаєш, з ними шкода розлучатися. Та, якщо вони потраплять в надійні руки фахівців –
це дійсно приємно і радісно.
А те, що ми вміємо зберігати
прилади, професор зрозумів,
побачивши в нашій навчальній
лабораторії голландський прес
1927 р. виробництва, що побував в евакуації в 1941 – 1943 рр.
Не відразу, а лише через
2,5 роки обладнання, у т.ч. і три
прилади вищого класу, вдалося
доставити до нашого університету. За цей час доц. В.В. Маляр побував на конференції у
Вуперталі. До нас двічі приїздив його аспірант сирієць
Д. Мансура, який навчався на
нашому факультеті, як втім і
його батько.

І ось проф. Х. Бекедаль зі
співробітницею Ольгою Альберті знову приїхав до ХНАДУ.
Під час нинішнього візиту до
нашого вишу він виступав з доповідями перед викладацьким
складом університету; студентам розповідав про німецьку
систему навчання, а виклада-

чам дорожньо-будівельного факультету – про напрями досліджень його лабораторії.
І, звичайно ж, особливу
увагу науковець приділив нашим турботам про освоєння
нами німецького обладнання.
Все виявилося не так вже й
просто, адже прилад оснаще-

ний комп’ютерною програмою
і не любить, коли втручається
непідготовлений
дослідник.
Інженер О. Альберті провела в
лабораторії кафедри декілька
годин, пояснюючи нашим співробітникам особливості роботи
з приладами. Тепер в нашій лабораторії є унікальний – єдиний
в Україні – ущільнювач асфальтобетонних сумішей укочуванням, що моделює ущільнення
на дорозі.
Звичайно, під час цього візиту наших німецьких колег були
й урочисті моменти. Наше керівництво вручило проф. Х. Бекедалю диплом «Почесний
професор ХНАДУ». Передачу
устаткування супроводили традиційним розрізанням стрічки.
Гості відвідали також оперний театр і відреставровану
філармонію, а дізнавшись про
меморіал загиблих під Харковом майже 50 тис. німецьких
солдатів і офіцерів, побажали
віддати данину пам’яті співвітчизникам. Прізвища усіх
загиблих викарбувані на стелах, як це було прийнято в західноєвропейських країнах ще
з часів Першої світової війни
1914 – 1918 рр. Тоді і з’явився
афоризм: «Ніхто не забутий,
ніщо не забуте». Сьогодні його
можна доповнити словами: «Не
забути і не повторити».
Ось на такій теплій і зворушливій миті добігло кінця
чергове спілкування з нашими німецькими партнерами і
колегами з Бергіше університету м. Вуперталь.
В.О. Золотарьов,
зав. каф. ТДБМіХ, проф.
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Швидко і урочисто пройшла зустріч
випускників різних років, започаткована в університеті декілька років тому,
що традиційно відбулася у першу суботу
червня. Поступово це найочікуваніше
для усіх випускників ХАДІ – ХНАДУ
свято входить до їхнього життя.
Ще декілька років тому кожен випуск
(у т.ч. і наш) зустрічався у свій день, що було
і добре, і навпаки, адже під час навчання ми
зналися не лише зі своїми однокурсниками,
але й з тими, хто вступив на рік раніше або
ж пізніше. Це було характерно включно до
2000-х років. Нині, на жаль, студенти знають навіть не всіх своїх однокурсників, не
кажучи вже про різні фахи навіть на одному
факультеті. Прикро, але це дійсно так. Можливо, мої спогади та роздуми не дуже важливі для нинішніх студентів, але я впевнений – з плином часу і вони будуть згадувати
про своє навчання і своїх однокурсників як
про найкращі роки свого життя. І вони також залюбки будуть збиратися на наші традиційні зустрічі випускників.
Перша моя згадка про те, як кожен з нас
з’явився у нашому виші. Вступ кожного з
моїх ровесників пов’язаний з різними обставинами: хтось вступив за порадою друзів чи батьків або їхніх знайомих, а хтось за
власним бажанням. Особисто я вступив до
ХАДІ завдяки одному зі старших від мене
випускників школи мого рідного В. Бурлука Харківської області, який навчався на
дорожньому факультеті.
Тільки-но пройшов випускний у школі,
як батько (водій грузового авто), не маючи
вищої освіти, але прагнучи дати її мені, за
порадою нашого земляка посадив мене в автомобіль і повіз до ХАДІ. На той час у мене
був вибір між АФ і ДБФ. Так я зустрівся зі
своїми майбутніми однокурсниками і перш
за все з майбутнім старостою, старшим за
мене. Доля звела мене з ним на сходах інституту завдяки моєму батькові, який замітив Миколу Свіріденка і почав з ним спілкуватися. Ось так і було обрано ДБФ, адже
Микола був твердо впевнений у своєму виборі. Він і надалі відіграв суттєву роль як у

моєму навчанні, так і в подальшому вступі
до аспірантури (без нього я, напевно, не
повернувся б до інституту після 4,5 років
роботи в галузі). Разом з Миколою, старостою нашої гр. Д-14 і старшим за нас на
12 років, я мешкав у гуртожитку № 5. Миколу Свіріденка, як і ще декількох абітурієнтів з того регіону, направив на навчання
до ХАДІ трест «Севкавдорбуд». На нашому великому курсі із 200 студентів ДБФ
однієї спеціальності був навіть старший за
Миколу Петро Медведський, який і став
старостою курсу. Але спершу ми пройшли
одномісячні підготовчі курси, які тоді були
нормою для успішного вступу до вишу, де
познайомилися з багатьма своїми майбутніми однокурсниками. Цей 2019 рік для нас
двічі ювілейний: 50-річчя нашого вступу
до ХАДІ та 45-річчя випуску.
На посвяченні у студенти відбулося
наше знайомство між собою та з нашим куратором – викладачем каф. ін. мов Л.І. Паніотовою, яка цьогоріч святкує своє 90-річчя. Тісніше знайомство з одногрупниками і
куратором відбулося в радгоспі с. Сніжкове
Валківського району на збиранні яблук.
Так тоді розпочиналося студентське життя
усіх першокурсників ЗВО Харкова. Добре
пам’ятаю, що в радгосп, крім нашого куратора, поїхали асист. каф. хімії С.О. Глуховцева та ст. викл. каф. ПД П.П. Занузданий, які потім були нашими викладачами.
Останнього досить часто згадує більшість
випускників під абревіатурою «ППЗ», як
досить товариського та веселого викладача
(чого тільки був вартий його гумор) і який
потім був з нами майже на усіх практиках.
Це саме він вчив нас користуватися логарифмічною лінійкою. Усі ми, хто підтримує
тісні стосунки з інститутом, багато в чому
пов’язані саме з викладацьким складом.
Дотепер зберігся відомість-журнал дипломників 1974 року випуску, в якому значилось вже 168 прізвищ випускників (тобто за мінусом 30 однокурсників). Перші
наші втрати розпочалися вже на першому
курсі: більшість з них за академічну заборгованість, що не характерно для нинішніх

студентів, адже кожне відрахування відображається на штатному розкладі кафедри. Та запам’ятались і втрати, пов’язані
з першою хвилею еміграції. Тільки сім
випускників отримали дипломи «з відзнакою», ще шість не мали жодної «трійки» в
дипломі. Це зайвий раз свідчить про надзвичайну вимогливість ПВС інституту до
студентів. Та інакше і бути не могло, адже
розраховувати на «поблажки» від тих, хто
виховувався в суворих умовах, пройшов
пекельні роки війни та повоєнне лихоліття, серед яких: Б.П. Назаренко, В.О. Російський, Я.А. Калужський, Г.І. Кусков,
П.О. Брусенцов, В.М. Смірнов, М.І. Волков, Л.А. Барац, О.Т. Батраков, І.А. Носич,
В.О. Калінкіна, В.В. Александров, В.Д. Зінченко та інші – ми навіть не сподівалися.
Чи можна зараз уявити таке: 31.12.1969 р.,
2300 – ми всі ще в інституті складаємо допуск до іспиту з геодезії у Г.І. Кускова. Але
ж так дійсно було. Чи гіршими ми були за
сьогоднішніх випускників, коли кількість
відмінників нині становить >10%? Вважаю, що ні, адже скільки було тих, хто за
роки своєї трудової діяльності обіймав високі посади (часто далеко не «відмінники»
і «хорошисти») в дорожній галузі. Ми за
розподілом роз’їхалися в усі регіони величезної тоді країни, багато хто опинився
в Сибіру та на Півночі колишнього Союзу.
Мої однокурсники потрапили в Середню
Азію, Грузію, Чечню, Молдову, Кавказ, на
Сахалін, в усі регіони України. П’ятеро з
нас через деякий час опинились в стінах
рідної alma mater, три захистили дисертації
(всі з гр. Д-14, де куратором була Л.І. Паніотова).
Кожні п’ять років ми звідусюди збиралися в рідних стінах (наш ХАДІ нас єднав) і кожна така зустріч завершувалася за
межами міста: в Ст. Салтові, Змієві, Чугуєві та інш. Ми дізнавалися про успіхи своїх
товаришів, які обіймали керівні посади, в
т.ч. й директорів у різних галузях народного господарства. Наші однокурсники
Закінчення на с. 15
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Закінчення. Початок на с. 14
з аймалися будівництвом і проектуванням,
були мерами міст і профспілковими дія
чами: К. Барков, В. Боцан, М. Безносков,
А. Василенко, В. Грищенко, В. Грачов,
А. Жук, О. Коломієць, Н. Клочан, В. Кривонос, Н. Голуб, А. Лунін, П. Медведський,
О. Макаренко, Д. Найдовський, А. Павленко, С. Португальський, М. Соколов, Л. Сергеєва, Є. Фуртатов, В. Циганков, В. Чеклоу
ков, В. Шегера, А. Чернощокий, О. Чинін
та інші (деяких вже немає). Всіх не перерахуєш, тому не ображайтеся кого не згадав.
Наші випускники завжди допомагали
своєму вишу, направляючи абітурієнтів на
навчання, сприяли в підготовці фахівців
галузі, забезпечуючи студентів місцями
проходження практик, а випускників – працевлаштуванням. Велика подяка С. Португальському (БУ-813, м. Сімферополь), де
студенти ДБФ та МФ із задоволенням не
лише працювали на об’єктах, але й водночас перебуваючи побіля моря. Багато
студентів-практикантів пройшли через будівельні підприємства і проектні установи,
де керівниками були В. Шегера, К. Барков
та Д. Найдовський. Та особливо це стало
важливим вже у роки незалежності України, коли кількість баз практик суттєво
скоротилася. А ще була «спонсорська» допомога на розвиток факультету, адже 90-ті
роки були важкими. Завдяки нашим випускникам поліпшувалися умови проживання
студентів в гуртожитку, де чимало зусиль
доклав як заст. декана ДБФ М. Свіріденко.
Пам’ятаю перший комп’ютер, придбаний
для нас О.Б. Коломійцем ще під час його
роботи на Крайній Півночі (він був перший
керівник облавтодору), та моє перше перебування в Мурманській обл., де я вперше
відвідав супермаркет і побачив білі ночі –
це було дивовижно.
Для багатьох з нас ХАДІ став тим ЗВО,
в якому отримали освіту наші діти, а в декого і онуки (нині онук старости курсу
П.В. Медведського, який дотепер мешкає
на Кавказі, наш першокурсник; мій онук
та онук нашого куратора також студенти
ХНАДУ, ще один його онук щойно закінчив навчання). Освіту в ХАДІ отримали

діти М.М. Свіріденка, П.В. Медведського,
А.В. Жука (до речі, його донька була нашою першою магістранткою у 1998 р.),
О.Б. Коломійця, В.Т. Грищенка, Л.Ю. Горбань, С.С. Куркацишвілі, К.М. Копейко,
О.В. Лябаха, В.В. Остапенка, С.М. Португальського, В.О. Псюрника, Н.Д. Федотової, О.Г. Чиніна, В.В. Шегери, А.М. Чернощокого, Г.А. Севериної.
Особливий і найбільший внесок у розвиток вишу зробив вихідець з Кавказу
М.М. Свіріденко, який все своє життя
пов’язав з ХАДІ. Під час навчання він був
ленінським стипендіатом і головою студради, після випуску працював викладачем і
був заст. декана. Усі члени його великої родини навчалися в ХАДІ – ХНАДУ: спочатку
дружина, потім донька Галина, син Андрій,
зять Олексій – випускник ДБФ працює в галузі (під його керівництвом і нині проходять
практику наші студенти), всі його онуки також випускники ДБФ. Це було його проф
орієнтаційним внеском під час роботи як
на кафедрі, так і в деканаті. Він був одним
з тих, хто у 1986 р. на чолі студентських загонів ДБФ пройшов Чорнобиль, що, звісно
ж, позначилось на його здоров’ї. Шкода, що
він не дожив до 50-річчя нашого вступу, але
всі випускники завжди тепло згадують його
як чудову людину і керівника.
Під час наших зустрічей ми із задоволенням згадуємо місця своїх навчальних і виробничих практик, особливо після
третього і четвертого курсів. Залюбки ми
згадуємо і геодезичну практику під Чугуєвом (с. Фігуровка) та практику з гідравліки під Змієвим, а також спартанські умови
проживання там. А ще згадується коли ми
(>50 студентів) на третьому курсі були на
будівництві бетонної дороги Москва – Волгоград (Волгоградська обл.), інші були на
будівництві об’єктів у Ростовській області.
Тут я вперше почув про існування Конотопського технікуму, який надалі став для ДБФ
одним з базових щодо вступу його випуск
ників до нас для подальшого навчання.
Під час зустрічей ми часто згадуємо
наше перебування у студзагонах на Цілинних землях Казахстану та об’єктах Амурської області, що формувалися після другого курсу. Нашими друзями-студзагонівцями
були ровесники з різних факультетів: мій
командир П. Медведський (наш староста
курсу), разом з нами студенти-механіки (командир Є. Лисіков, комісар В. Копилов) та
автомобілісти (Г. Гунич). Робота в студзагоні у 1971 р. була для багатьох з нас можливістю отримати першу гідну заробітну плату
(700 крб). Особисто для мене – це ще й надзвичайно далека подорож від місця народження до Казахстану (робота в селищі, яке
цілком складається з німецьких поселенців).
На таких зустрічах ми часто згадуємо
й про іспити: як ми їх долали, в кого могли «списати» або дістати «бомбу». Всі ми
згадуємо іспит з дисципліни «Залізобетонні конструкції», який приймав сам декан

факультету Б.П. Назаренко. Кожен з нас
пройшов через його школу. Це була досить
складна дисципліна, з безліччю формул
і т. ін. Списати було просто неможливо,
через «специфічний» зір «БП», як ми його
називали, було багато «двійок». Незабутній
його стиль проведення іспиту: письмова
відповідь і Борис Павлович, постійно рухаючись рядами, міг достроково оцінити
іспит, дивлячись на відповіді. Для нас тоді
це було новим (нині я можу це зрозуміти
та зробити вірні висновки). Декому із студентів вдавалося отримувати легко і «авантюрні» оцінки: у того ж «ППЗ» на іспиті з
гідравліки з його запитанням: Так хто хоче
отримати «5»? Студент Т. Міщенко без роздумів – Я. – Неси залікову книжку – і ставить «п’ятірку». А далі все суворо, як він
потім сказав: «Шара закінчилася».
Не можемо ми забути й іспити з теоретичної механіки за участю В.В. Александрова та його лекції з безліччю цитат з
Ільфа і Петрова або лекції з вищої математики 28-річного професора В.І. Гурарія в
ауд. А з його «цигаркою» з фільтром під
час лекцій, або лекції проф. В.М. Сіденка,
коли він з першим кроком в аудиторію А
починав з викладання матеріалу, зовсім не
піклуючись про «переклички» (як це нині
є нормою), або незвичні лекції під «мікрофон» проф. М.І. Волкова, а також рисунки
мостів кольоровою крейдою проф. В.О. Російського.
Звичайно, що ці роздуми в деякій
мірі притаманні лише мені, деякі ж є
загальними для всіх нас. Проте кожен
з нашого випуску, присутній на цьогорічній зустрічі, або ж ті, хто прочитає
цю статтю в нашому «Автодорожнику»,
пригадає більш пам’ятні для нього події.
А ще я переконаний, що кожен учасник
суботньої зустрічі залюбки згадав свої
найкращі студентські роки. І, як би не
склалася його подальша життєва доля, з
вдячністю згадав свою рідну alma mater
і наших доброзичливих викладачів, побажавши усім подальших професійних
успіхів у підготовці фахівців дорожньобудівельної галузі.
В.О. Псюрник,
проф. каф. ТДБМіХ
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ОФІЦІЙНО

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Наприкінці червня під головуванням проф. М.Д. Касліна відбулося планове засідання методичної ради університету, де було розглянуто такі питання.
1. Основні напрямки реформування
вищої освіти (за підсумками проведених
семінарів МОН України).
За цим питанням доповів доц. Д.П. Лабенко, який відзначив, що на зовнішніх
семінарах щодо реформування вищої
освіти було виділено вісім напрямів реформування:
– підвищення якості базової підготовки абітурієнтів;
– рейтингування університетів за наслідками моніторингу кар’єри випускників;
– створення на початок роботи центрів
колективного користування обладнанням
ЗВО;
– зміна системи бюджетного фінансування університетів;

ВІТАННЯ
Георгія Івановича Тохтаря – проректора з науково-педагогічної роботи і
міжнародних зв’язків.
Валерія Григоровича Солодова –
завідувача кафедри теоретичної механіки
і гідравліки.
Юрія Володимировича Дудукалова – професора кафедри технології машинобудування і ремонту машин.
Тетяну Григорівну Скрипник – головного бухгалтера бухгалтерської служби.
Миколу Вікторовича Прокопенка –
помічника декана факультету управління
та бізнесу.
Ірину Вільгельмівну Рибалко – доцента кафедри технології машинобудування і ремонту машин.
Сергія Германовича Ковалевського – доцента кафедри будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Холодова.
Інну Валеріївну Грайворонську –
доцента кафедри метрології та безпеки
життєдіяльності.
Олену Федорівну Єрьоміну – доцента кафедри фізики.
Валентину Іванівну Фастовець –
доцента кафедри інформатики і прикладної математики.
Олену Іванівну Лежневу – доцента
кафедри екології.
Аліну Євгенівну Фандєєву – доцента кафедри іноземних мов.
Тетяну Олександрівну Водолажську – доцента кафедри управління та
адміністрування.
Юлію Олександрівну Малихіну –
старшого викладача кафедри філології та
лінгводидактики.
Михайла
Павловича
Холодова – викладача кафедри інженерної та
комп’ютерної графіки.

– створення Національного агентства
кваліфікації;
– розробка власних освітніх програм;
– створення національного бюро досліджень для фінансування проектів молодих учених;
– впровадження нової системи оцінки
діяльності НПП.
В обговоренні першого питання взяли
участь проф. В.Г. Шинкаренко і М.Д. Каслін і доц. О.О. Догадайло та І.Г. Пімонов.
2. Про виконання плану роботи методичної ради, методичних комісій факультетів та секцій у 2018 – 2019 навч.
році.
Заслухавши та обговоривши доповідь
начальника навчального відділу М.Д. Касліна, методична рада відзначає, що:
– робота проводилась за затвердженими семестровими планами як на факультетах, так і в університеті загалом;

– на дев’яти проведених засіданнях
було розглянуто 20 основних питань та
понад 26 додаткових в категорії «Різне»;
– з різних причин не було прийнято
рішень з питання методичного забезпечення навчального процесу за вибірковим
блоком дисциплін та атестацією навчальних лабораторій, їх оснащенням і забезпеченням безпеки освітнього процесу.
В обговоренні цього питання взяли
участь проф. В.Г. Шинкаренко та доц. А.І. Коробко і В.М. Кудрявцев.
У різному було надано інформацію:
1. Затвердження додатку до СТВНЗ
«Практика» (доц. С.М. Краснов);
2. Представлення до вчених звань доцентів кафедри іноземних мов О.П. Борзенко та Є.Б. Новікової (проф. Н.В. Са
єнко).
О.М. Харківська,
секретар методради

Вітаємо ювілярів

(які народилися у липні – серпні)
Аліну Володимирівну Коваленко –
викладача кафедри іноземних мов.
Вікторію Сергіївну Безуглу – асистента кафедри вищої математики.
Жанну Вікторівну Скотаренко – заступника головного бухгалтера з контро
лю бухгалтерської служби.
Ольгу Василівну Кульпіну – керівника відділення центру освітніх послуг.
Марію Іванівну Кіхтенко – заві
дувача лабораторії кафедри будівництва
та експлуатації автомобільних доріг
ім. О.К. Біруля.
Олега Михайловича Федорова – завідувача лабораторії кафедри метрології
та безпеки життєдіяльності.
Євгенію Романівну Дяченко – старшого лаборанта з вищої освіти кафедри
транспортних систем і логістики.
Карину Олександрівну Назарову –
старшого лаборанта з вищої освіти кафедри іноземних мов.
Олену Дмитрівну Янчеву – старшого лаборанта з вищої освіти кафедри
філософії та педагогіки професійної підготовки.
Марину Миколаївну Шаригін –
інженера 2 категорії відділу організації
сприяння працевлаштуванню студентів.
Олену Василівну Копицю – бібліотекаря 2 категорії наукової бібліотеки.
Зою Василівну Пішпанову – коменданта гуртожитку №6.
Дмитра Івановича Босенка – майстра виробничого навчання курсів з підготовки водіїв.

Владу Олександрівну Власенко –
фахівця-маркетолога видавничого центру.
Єлизавету Іванівну Аладіну – техніка 1 категорії експлуатаційно-технічного відділу.
Олену Віталіївну Злепко – бухгалтера 1 категорії пральні студмістечка.
Володимира Івановича Ульянова –
чергового гуртожитку №1.
Аллу Миколаївну Капінос – сторожа відділу охорони.
Петра Сергійовича Нищого – сторожа навчального корпусу факультету
підготовки іноземних громадян.
Лідію Григорівну Савченко – прибиральницю корпусу дорожньо-будівельного факультету.
Любов Петрівну Шеховцову – прибиральницю гуртожитку №6.
Анатолія Івановича Носова – столяра 3 розряду експлуатаційно-технічного
відділу.
Геннадія Ігоровича Маєвського –
двірника гуртожитку №4.
Бажаємо Вам, шановні ювіляри,
міцного здоров’я і мудрості, духовних
сил і здійснення бажань!
Нехай цей день обдарує Вас щастям
і радістю, миром і злагодою, любов’ю і
оптимізмом!
Колектив ХНАДУ

29 серпня 2019 р.
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ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Щодня на автомобільних дорогах
України гинуть 10 – 12 осіб, а 25 – 30 осіб
отримують травми різного рівня тяжкості. Погодьтеся, що ці цифри просто
вражають, адже гинуть і травмуються
найактивніші члени нашого суспільства. Для зниження аварійності потрібна координація дій зацікавлених сторін
державного та регіонального рівнів, фахівців автотранспортної галузі, а також
усіх учасників дорожнього руху.
З метою підготовки молодих кваліфікованих фахівців відповідного профілю в
ХНАДУ у 1979 році була створена кафедра організації перевезень та безпеки дорожнього руху, першим завідувачем якої
був доц. Є.Б. Решетніков. На базі цього
колективу на факультеті транспортних систем було засновано три випускові кафедри
різних освітньо-професійних напрямків
підготовки фахівців. Одна з них – кафедра
організації та безпеки дорожнього руху на
чолі із проф. І.С. Наглюком, є єдиною в
Україні за відповідним профілем підготовки фахівців. Основними нашими партнерами, які займаються проблемою безпеки дорожнього руху в Україні, є різні державні,
громадські та освітні організації і установи, зокрема:
 Міністерство інфраструктури України;
 Підкомітет з питань безпеки дорожнього руху комітету транспорту Верховної
Ради України;
 Управління патрульної поліції у Харківській області;
 Управління Укртрансбезпеки у Харківській області;
 Міжнародна організація «Червоного
хреста»;
 зарубіжні партнери;
 громадські організації;
 загальноосвітні школи та гімназії, коледжі та технікуми, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.
Традиційно колектив факультету транспортних систем, який було засновано у
2002 р., бере активну участь у проведенні
різних просвітницьких заходів на рівні університету, міста і регіону. Нас дуже тішить
той факт, що студенти, які навчаються на
факультеті, активні не лише у навчанні,
але й найліпшим чином проявляють себе
у громадській діяльності. Сподіваємося,
що така їхня бездоганна суспільна позиція
стане у нагоді під час їхнього майбутнього
кар’єрного зростання.
Нещодавно пройшов черговий традиційний захід – Всеукраїнський тиждень
безпеки дорожнього руху на автошляхах.
Такі заходи відбуваються двічі на рік: у
травні – червні та у листопаді.
Під час цього тижня безпеки провідні
викладачі факультету доц. О.В. Рябушенко,
ст. викл. Т.Т. Токмиленко та члени студради
взяли участь у прес-конференції, яка була
присвячена відкриттю цих заходів в Україні. Разом з представниками ХНАДУ у брифінгу взяли участь керівники Управління
патрульної поліції у Харківській області:

начальник відділу організації дорожнього руху Олександр Огризко та начальник
відділу зав’язків з громадськістю Марина
Кульбачна.
Я особисто разом зі своїм заступником
з виховної роботи доц. Т.В. Ярмак, а також
зі студентами першого курсу взяв активну
участь в акції «Відповідальний пішохід».
За допомогою фарби і трафаретів у центрі
Харкова було нанесено на асфальт звернення до мешканців і гостей нашого міста із
закликом уважніше поводитись на перехрестях і пішохідних переходах: «Візьми
дитину за руку» та «Вимкни телефон».
Ця акція пройшла дуже жваво і цікаво,
а головне – корисно.
Під керівництвом завідувача кафедри
організації та безпеки дорожнього руху
проф. І.С. Наглюка студенти старших курсів факультету провели на дорогах нашого
міста дослідження з дотримання одного з
основних пунктів безпечного водіння лег-

кових автомобілів – використання водіями
та пасажирами пасків безпеки. Після аналізу отриманих результатів було встановлено,
що водії тільки 21% автотранспортних засобів дотримуються правил дорожнього руху.
Крім того, заст. зав. каф. організації
та безпеки дорожнього руху доц. О.В. Рябушенко взяв участь у засіданні робочої
групи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху в м. Харкові. Цей захід було
проведено на базі Консультаційної місії Європейського Союзу.
З метою залучення викладачів і студентів нашого університету до активної
громадської діяльності за ініціативи колективу нашого факультету зараз готуються необхідні організаційні документи
для створення громадської організації
«Безпека українського майбутнього»
(ГО БУМ), а також громадської спілки
за участю всіх наших партнерів.
Ю.О. Бекетов, декан ФТС
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ПОРАДИ ЛІКАРІВ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Дбайливе ставлення до власного
здоров’я – доволі актуальна проблема
сучасного суспільства, адже здоров’я є
суспільною цінністю. Проте не всі люди
достатньо проінформовані про здоровий
спосіб життя, а деякі свідомо ним нехтують. Ведення здорового способу життя
важливе для кожної людини і передусім
для студентської молоді, адже саме студенти – майбутнє нашої країни.
Фізична культура існує невіддільно
від здорового способу життя. Зміцнення і
збереження здоров’я є пріоритетним напрямом основних законодавчих актів і
нормативно-правових документів фізичної
культури. Зокрема, в концепції фізичного
виховання, цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації»
та Законі України «Про фізичну культуру
і спорт» зазначено, що фізична культура і
спорт, які є складовою частиною загальної
культури, сприяють навчанню студентів,
підвищуючи їх розумову і фізичну праце
здатність.

50-летию поступления
в ХАДИ посвящается
Сокурсники, давайте вспомним, братцы,
Cтуденческие – дивные года,
Что в памяти хранятся, даже снятся,
Да только не вернутся никогда.
Припомним это время золотое,
Под звон стаканов шумные застолья.
«Биомицина» вкус и «Солнцедара»,
И как хотелось спать на первых парах.
Припомним и колхозы, и субботники,
С теодолитом и с лопатой практики.
Как были молодыми и свободными,
Как даже будни были, словно праздники.
Мы в мир вступали без излишней робости,
Нам дня и даже ночи было мало.
Хотелось все на свете нам попробовать,
И стать счастливыми, во что бы то ни стало.

Також варто пам’ятати, що студенти
завжди знаходяться в стресовому стані,
оскільки розумова діяльність пов’язана
з емоційною напругою, особливо під час
сесії. Фізична культура і здоровий спосіб
життя можуть звести до мінімуму, а іноді
і до нуля ризик поганого самопочуття або
стан хвороби.
Згідно з національною доктриною розвитку освіти здоровий спосіб життя тісно
переплітається з фізичним вихованням.
Здоровий спосіб життя – це спосіб життя, оснований на принципах раціональної
організованості, активності та праці, загартовує і захищає від несприятливих дій навколишнього середовища, дозволяє до глибокої старості зберігати етичне, психічне і
фізичне здоров’я.
Здоровий спосіб життя припускає дотримання таких настанов:
– ознайомлення з науково-медичною
літературою з цих питань;
– чергування праці і відпочинку;
– відмову від шкідливих звичок;
– самостійне заняття спортом і фізичною культурою;
– дотримання режиму дня і рухового
режиму;
– використання у повсякденному житті
різних засобів фізичного виховання, спорту
і туризму;
– перебування певний час на свіжому
повітрі.
Фізична культура займає провідну роль
в дотриманні здорового способу життя.
Для нормальної життєдіяльності організму
студента необхідна певна кількість рухової
активності, що втілюється у фізичних вправах. Систематичні фізичні навантаження
приводять організм у стан тренованості, в
основі якого лежить процес адаптації, тобто пристосування функцій різних органів
до нових умов їх діяльності.

Численні дослідження свідчать про корисний вплив систематичних занять фізичними вправами на здоров’я і фізичний стан
людини будь-якого віку. У різні вікові періоди ці заняття мають різні цілі. У студентські роки такі заняття особливо важливі,
адже вони спрямовані на вдосконалення фізичної підготовленості, фізичного розвитку
і фізичної працездатності, а також профілактику захворювань, які можуть розвинутися в старшому віці. Але самі по собі вони
не приносять бажаних зрушень в здоров’ї
студентської молоді. Тільки в комплексі з
іншими, у т.ч. й переліченими настановами, можна сприяти загальному здоровому
способу життя і самопочуттю студента.
Шановні першокурсники!
Бережіть здоров’я, а отже, і гарне самопочуття змолоду!
Ж.Д. Кравченко,
заст. гол. лікаря з ОМР ХМСЛ,
лікар-терапевт ХНАДУ

На ипподром и по пивбарам бегали,
И до утра строчили курсовые.
Не огорчались мелочными бедами,
И жить без денег было не впервые.

Ах, факультет! Запомни ты нас, грешных,
С успехами, а может, и с ошибками.
Порой медлительных, а иногда поспешных,
Печальных и с веселыми улыбками.

Дорожный факультет!
За все спасибо!
За тех, кого любили, с кем дружили.
За то, что дал нам знания и силы,
За то, что юными когда-то были.

Мы – твои дети, мы – твои творенья,
Проникнутые духом созиданья.
Над чувствами любви не властно время,
И мы спешим с тобою на свиданье.

Пускай не все в ученье было гладко,
Учил нас факультет любить и строить.
Мы обучились инженерной хватке,
И истине, что жить на свете стоит.
Ты дал нам путь –
к дорогам, вдрызг разбитым.
Пусть времена порой бывали плохи,
Но выбивали мы бетон и битум,
Ровняя трассу
и продольный профиль.

Уходят годы, времена меняются,
И лица прежние другими заслоняются.
Но то, что было первою любовью,
То навсегда останется с тобою.
Тряхнем не стариной – азартом юным,
Пускай покинут нас сомненья и тревоги.
Дорогам быть – земным и даже лунным,
То будут наши, факультет, дороги!
В.В. Туманов,
випускник ДБФ

29 серпня 2019 р.
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СТУДЕНТСЬКА РАДА ІНФОРМУЄ

ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!
Я поступила, поступила! Ледь встигала писати sms своїм друзям і родичам.
Радість від того, що недарма не спала
ночами, недарма замість походів у кіно
з друзями сиділа з репетитором, недарма
вчилася в школі 11 років. Але варто було
побачити розклад, як в горлі пересохло,
а в голові було лише одне запитання:
«Як же я все буду встигати?»
Шокова терапія – ось як можна назвати
«душевний» прийом, що влаштовує ЗВО
для вчорашніх школярів. Незнайомі безкінечні коридори, вчителів треба називати викладачами, кабінети – аудиторіями,
уроки – парами, які до того ж тривають не
45 хв, а півтори години. А кількість людей,
яких треба запам’ятати? Це ж просто нереально. Щоб вам, любі першокурсники,
було простіше адаптуватися, маю декілька
порад.
Щоб всюди встигнути, старайтеся виходити з дому на 20 – 30 хв раніше.
Обов’язково запишіть розклад, включаючи
час початку і закінчення кожної пари, номери аудиторій, ПІБ викладачів та іншу важливу інформацію.
У перший день навчання постарайтеся
запам’ятати чи намалювати схему розташування аудиторій, деканату, кафедр, бібліотеки, їдальні, місця, де можна роздрукувати
текст і зробити ксерокопію.
Не соромтеся знайомитися із старшокурсниками, адже про викладачів краще
ніж вони ніхто ніколи не розповість. Навчальні посібники та контрольні роботи,

ймовірно, дістануться вам у спадок майже
даром. До будь-якого розкладу можна звикнути, а до будь-якого викладача можна знайти підхід.
Перший курс промайне дуже швидко,
тому завчасно починайте готуватися до сесії. Та спершу постарайтеся не пропускати
заняття, виконувати всі завдання і не панікувати – тоді і сесія пройде легко.
Той, хто здає іспит, повинен знати, що
викладачі не люблять мовчазних студентів, тому слід говорити все, що засвоїли з

пройденого матеріалу, адже викладачі зацікавлені в позитивній оцінці. І тільки від
студента залежить, чи зможе екзаменатор
поставити саме таку оцінку. Під час підготовки до іспиту бажано розумову діяльність періодично чергувати з фізичними
навантаженнями – це допоможе уникнути
розумової і психічної перевтоми.
Ось моя особиста ідеальна стратегія
успішного студента – К-Р-Е-М-І, що означає: креативність – роздуми – ефективність – мотивація – ініціативність.
Слід пам’ятати, що кращий в світі експерт – це ви. Максимально використовуйте свої відчуття; дізнавайтеся про все, що
вам цікаво; навчайтеся активно; думайте
про майбутню кар’єру вже з першого курсу, адже ваша мета – стати професіоналом і
отримати хорошу роботу; відстежуйте свій
прогрес і оцінюйте себе об’єктивно та неодмінно навчіться відпочивати, адже відпочинок вам дуже знадобиться.
І не забувайте, що час дуже швидкоплинний, тож не гайте його на дрібниці.
Окрім навчання і виконання важливих завдань, обов’язково приділяйте увагу своїм
одногрупникам, адже це ті люди, які будуть
поряд усі п’ять років вашого студентського
життя, допомагатимуть і підтримуватимуть
вас.
Успіхів вам, і нехай збуваються всі
ваші найзаповітніші мрії!
Анастасія Кондратенко,
відмінниця ХНАДУ 2019 р.

СТУДЕНТСЬКИЙ БАЛ
КОРИСНА ЗУСТРІЧ
Наприкінці навчального року відбулася зустріч студентів нашого університету із засновником одноіменного
Благодійного фонду Олександром Грановським.
Діалог з Олександром Михайловичем
пройшов дуже відкрито і по-сучасному. Під
час цієї зустрічі розмова йшла про нову поліцію, новообраного Президента України
Володимира Зеленського, високі комунальні тарифи і як їх позбавитися, наш Харків,
а також про взаємодію зі студентським загалом.
Ця зустріч з цікавим спікером і відомим політиком для студентів нашого
вишу була корисною і, сподіваємося, не
останньою.

Нещодавно за ініціативи молодіжної ради при Харківському міському
голові відбувся студентський бал (Fab�
rika Space), у якому юнаки і дівчата
нашого університету взяли активну
участь.
На цьогорічному студентському балу
танцювали 66 пар (132 учасники), яких

підтримували понад 400 глядачів, а також
55 партнерів і спонсорів.
Під час проведення цього молодіжного
заходу студентська рада нашого університету приймала студентів харківських вишів
у стінах ХНАДУ, надавши їм можливість
відточувати свої танцювальні навички.
Тішить, що нинішній студентський бал
об’єднав студеїв різних ЗВО, які вкотре
продемонстрували свою бездоганну майстерність.
Студентська рада ХНАДУ дякує
керівництву нашого вишу за допомогу
у проведенні численних репетицій, а
також всім студентам, які взяли участь
у заході, ставши частиною харківської
молодіжної спільноти.
Шановні студенти, слідкуйте за
нашим Instagram(studrada_hnadu) і
ви завжди будете у вирі найцікавіших
подій студентського самоврядування.
Денис Качан,
голова студради
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ГОРДІСТЬ ХНАДУ

СПОРТИВНI ЗДОБУТКИ
РОКУ
Упродовж останніх років завдяки ви
сокій спортивній майстерності колектив
кафедри фізичного виховання та спорту під керівництвом доц. М.Ф. Курилка
традиційно показує високі результати
професійної діяльності, виборюючи пер
шість як в області, Україні, так і на між
народній арені.
Вагомим досягненням колективу нашої
кафедри є участь студентів університету в
чемпіонатах Світу. Так, бронзовими призерами із самбо стали студенти ФТС: Дмитро
Стеценко в м. Нові Сад (Сербія) та Катерина Москальова в м. Тбілісі (Грузія).
На Кубку Європи у м. Будапешт (Угорщина) золото із сумо (особисте) та срібло із
сумо (командне) завоювала Марія Дрбоян
(ФТС), а також срібло із сумо Андрій Анненков (МФ). У Мадриді (Іспанія) срібло із
самбо вибороли Дмитро Стеценко та Катерина Москальова (ФТС), яка здобула ще й
бронзу (командне).
У поточному навчальному році вдало
виступила збірна команда ХНАДУ з тхеквондо ВТФ на Універсіаді України серед
студентів, де чемпіонами стали Єлизавета
Лючкова та Денис Вороновський (МФ),
срібло здобув Костянтин Костеневич (МФ),
а бронзу – Іван Макушенко (МФ).
Газета «Автодорожник» видається з 1931 року. Засновник – колектив Харківського
навчально-науково-виробничого комплексу
з автомобільно-дорожньої освіти.
Газета зареєстрована у Державному
комітеті України у справах видавництва,
поліграфії та книгорозповсюдження
1 грудня 1993 року.
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На чемпіонаті України з гирьового
спорту серед студентів збірна команда нашого університету посіла друге місце, де
чемпіонами стали Антон Бабічев і Ліна
Кепещук (МФ), срібло виборов Максим
Грищук (МФ), а бронзу здобув Руслан Луарсабов (ДБФ).
Цьогоріч вдалими були виступи збір
них команд ХНАДУ на Спартакіаді ЗВО
м. Харкова, де ми посіли перше місце у
загальному заліку серед вишів 2-ї групи,
підтвердивши свій високий статус 16-й раз
поспіль.
Чемпіонами Спартакіади стали команди
з кікбоксингу (тренер О.Ю. Романенко) та з
вільної боротьби (тренер Р.А. Алієв). Срібними призерами стали команди з тхеквондо (тренер В.І. Шевченко), з боксу (тренер О.Ю. Романенко), а також збірна команда з футзалу
(тренери М.Ф. Курилко та І.В. Кофанов).
Бронзу вибороли збірні команди з греко-римської боротьби (тренер Р.А. Алієв) та з гирьового спорту (тренер Є.К. Плотніков).
У своїй повсякденній діяльності колектив нашої кафедри значну увагу приділяє
спортивно-масовій роботі в групах, на курсах і факультетах. Для багатьох студентів
девіз: «Спорт упродовж життя» – дійсно не
пусті слова.

Важливим досягненням нашого колек
тиву є щорічне проведення таких заходів, як
Спартакіада університету з 13 видів спорту, Спартакіада «Першокурсник» з 9 видів спорту, Спартакіада «Здоров’я» серед
викладачів і співробітників з 8 видів спор
ту та Спартакіада студмістечка з 5 видів
спорту. Загалом упродовж минулого на
вчального року колектив кафедри провів
35 загальноуніверситетських спортивних заходів, у яких взяли участь майже
1 500 студентів і 170 викладачів.
Дивлячись у майбутнє, колектив на
шої кафедри та спортивного клубу «Автодорожник» своїм головним завданням,
як і завжди, визначає зміцнення здоров’я
студентів і викладачів, підвищення спор
тивної майстерності студентської молоді,
а також значне поліпшення спортивномасової роботи серед університетської
спільноти.
А.І. Семенов, ст. викл. каф. ФВіС
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