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Эхо войны

ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!

У ці травневі дні увесь світ відзначив
вже сімдесят п’яту річницю Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні.
Три чверті століття поспіль у цей день
наш народ вшановує славний подвиг героїв, які поклали своє життя і душу за
наше вільне й щасливе майбутнє.
Все, що у нас залишилось, – це
пам’ять… Пам’ять про наших визволителів
і захисників, долі яких зламала безжалісна
війна. Доки жива згадка про цю страшну
війну, доти народ не буде допускати її повторення.
Як би ми не хотіли війни, на жаль, на
Сході країни дотепер відчайдушні сини
неньки України мужньо тримають кордони
задля нашого спокою. Вони – гідні нащадки своїх дідів, які 75 років тому звільнили
українську землю від загарбницької нацистської навали.
Пройшли десятки років від тих кривавих подій, і пройде ще не одне десятиліття
проте, на жаль, ніхто й ніколи не дізнається всієї правди тих часів, які тодішня влада
закрила в своїх секретних архівах. Довго
можна сперечатися про те, хто правий чи
хто винен, але ж правда для всіх залишається лише одна.
Друга світова війна – це наш біль, який
ніколи не ослабне. Це ріки сліз батьків, жінок і дітей, які не дочекалися дитину, чоловіка чи батька з фронту. Це мільйони доль,
які забрала війна. Із загиблих захисників
могли вийти науковці, які б перевернули
світ, чи письменники, чиї б твори вивчала
молодь та перекладали різними мовами світу, або ж талановиті вчителі, медики та ін-

женери. Проте, на жаль, не судилося, адже
вони окропили землю своєю кров’ю заради
нашого щастя.
Нам, нинішнім, зовсім не важливо живемо ми на Сході чи в Західній Україні. Перемога в серці кожного з нас одна і біль, пережитий нашим народом, також один – його
не витреш з пам’яті і не сховаєш на книжковій полиці. Та, попри все, залишається віра
в світле майбутнє – без воєн і кровопролиття, а також у наших співвітчизників, які наразі відчайдушно боронять наші кордони.
А ще – надзвичайна і найголовніша наша
віра в те, що ніщо і ніхто не забутий.
Шановні наші сивочолі ветерани і діти
війни! Щиросердно вітаю Вас з цим дійсно великим святом. У ці травневі дні ми
традиційно схиляємо голови біля обелісків,
віддаючи шану героям Другої світової війни. Та цьогоріч ми ведемо запеклу боротьбу з невидимим злом. Мільйони людей по
всьому світу захворіли на COVID-19 і сотні
тисяч з них пішли у небуття. Тож продовжуймо й надалі утримуватися від масових
зібрань для своєї ж безпеки і безпеки своїх
рідних.
Шануймо загиблих героїв, які вже ніколи не побачать своїх рідних, але дали
нам всім шанс не допустити кривавих
жахіть війни знову.
Мирного усім нам неба, щастя і тепла у родинному колі. І найголовніше –
здоров’я Вам і Вашим рідним!
Зі святами Вас, любі наші ветерани і
співвітчизники!
А.М. Туренко,
ректор ХНАДУ, професор

20 миллионов унесла война.
20 миллионов, а страна – одна.
Сколько ж это крови.
Какая это боль.
Сколько это горя.
Сколько это вдов.
Сколько же девчонок
Мужей не дождалось.
Сколько ребятишек
И не родилось.
Кто их нам заменит?
Кто всё возместит?
Кто же, кто ответит?
Мир – опять молчит…
Ольга Зубова

*****

Она жила, как тысячи других, –
Пережила войну, разруху, голод,
Отстроив Харьков на плечах своих,
Мечтала получить дипломы.
Всю жизнь работала – здоровье отдала,
Детей растила – мужа схоронила.
На старости осталась вот одна
На пенсии считать копейки.
Где ей обещанные в обществе
Почет, хвала…?
А нет ведь их и вряд ли скоро будут,
Но все ж нельзя нам забывать,
Что мир, где мы живем взрослея,
Для нас построили они –
Из крови, пота и любви,
Родные наши старики.
Алена Ефименко

*****

У гімнастерці вицвілій, брудна,
До крові ноги стерті – це вона.
Прийшла, постукала у мій тривожний дім –
Відкрила мати, стала за порогом.
«Твій син і я були в полку однім,
І я прийшла сюди. Я – Перемога».
Був чорний хліб, біліший білих днів,
Пекла сльоза солона, наче гнів.
Усі столиці, всі тили й війська –
Співали, танцювали і кричали.
І лиш в містечку тихому вкраїнському
Дві жінки, наче в забутті, мовчали…
VK.
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Для підготовки узагальненої інформації про наукову та науково-технічну
діяльність ЗВО України за 2019 р. наприкінці лютого 2020 р. відбулася звітна конференція МОН щодо підсумків наукової
діяльності упродовж звітного року. Відповідно до наказу МОН від 19.12.2019 р.
№ 1602 на цій конференції проректори
з наукової роботи звітували про річні
результати наукової роботи і діяльність
ЗВО загалом. Це дуже відповідальна
процедура, яка дозволяє оцінити здобутки кожного ЗВО і порівняти їх з результатами діяльності провідних університетів України. Цьогорічне засідання
організаційного комітету звітної конференції проходило під головуванням першого заступника Міністра освіти і науки
України Ю.Ю. Полюховича.
Наукова діяльність і наука в цілому
були і залишаються надзвичайно важливим
підґрунтям статусності та розвитку країни, регіону, підприємств і організацій усіх
сфер економіки. Усвідомлення того, що в
нашій країні з наукою та освітою не все
гаразд, приводить до високої активності
на державному рівні та спроб реформувати їх до європейських стандартів. Минулий рік був роком продовження таких змін
у системі освіти і науки. Свідченням цього
є велика кількість нормативних документів.
Так, упродовж року були прийняті важливі нормативні документи для розвитку наукової та освітньої сфер діяльності, серед
яких: Закон України від 18.12.2019 р. «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»; постанова
КМУ від 10.07.2019 р. № 639 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок
у закладах вищої освіти»; постанова КМУ
від 21.08.2019 р. № 776 «Про затвердження
порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»; постанова КМУ від 04.12.2019 р. № 1007 «Про
затвердження порядку формування та використання коштів Національного фонду
досліджень України»; розпорядження КМУ
від 10.07.2019 р. № 526-р «Про схвалення
стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р.».
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації ЗВО
в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого
Постановою КМУ від 22.08.2018 р. № 652
«Деякі питання проведення державної
атестації ЗВО в частині провадження ними
наукової (науково-технічної) діяльності»,
наказу МОН від 12.03.2019 р. № 338 «Про
державну атестацію ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної)
діяльності», зареєстрованого в Мінюсті України 27.06.2019 р. за № 688/33659,
№ 689/33660, було розпочато державну
атестацію ЗВО. У визначений наказом тер-

мін було підготовлено і направлено до МОН
усі необхідні документи для проходження
атестації університету за трьома напрямами:
технічні науки, суспільні науки, математичні
науки та природничі науки.
Наукова робота має виняткове значення
для розвитку таких стратегічних напрямів
діяльності університету як: забезпечення
якісної підготовки фахівців, удосконалення
системи підготовки та атестації наукових
і науково-педагогічних кадрів, поглиблення
міжнародної співпраці, розвитку інноваційної діяльності.

У Програмі діяльності КМУ, схваленій
Постановою ВРУ від 04.10.2019 р. № 1881Х, визначено чіткі цілі, основні орієнтири
на напрями роботи. Одна з цілей у частині
діяльності МОН стосується сфери науки
і звучить так: «Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані
у світовий науковий простір». Показниками ефективності досягнення цієї мети визначено: кількість публікацій та кількість
цитувань у журналах, що індексуються
провідними міжнародними наукометричними базами даних, зростання частки грантового фінансування, збільшення питомої
ваги видатків на фінансування наукових
проєктів, грантових та стипендіальних програм для молодих учених.

Наукова діяльність університету в 2019 р.
провадилася відповідно до пріоритетів,
визначених як на державному рівні, так
і вченою радою вишу. Серед здобутків
ХНАДУ упродовж звітного періоду є: подальше збільшення обсягів фінансування
науково-дослідних робіт, отримання доступу до міжнародних наукових баз даних
Web of Science і Scopus, зростання кількості публікацій у виданнях, включених
до наукометричних баз даних Scopus, Web
of Science, Copernicus, підвищення кількості цитувань у виданнях, що входять

до міжнародних наукових баз даних, збільшення кількості поданих заявок на видачу
охоронних документів та отриманих охоронних документів, позитивне просування
у вітчизняних рейтингах, висока активність
наших студентів і молодих учених на державному та регіональному рівнях.
У порівнянні з минулим роком фінансування науково-технічної діяльності у 2019 р.
зросло майже на 21%. Сукупний обсяг фінансування науково-технічної діяльності за 2019 р. становить 10 889,8 тис. грн
(у 2018 р. – 8 987 тис. грн). Обсяг бюджетного фінансування наукової діяльності у 2019 р.
склав 3 393,3 тис. грн, з них 15 тис. грн
було отримано на проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне матеріалознавство: ідеї, рішення,
результати». Обсяг фінансування науково-дослідних робіт за рахунок загального фонду у звітному році дорівнював
3 378,3 тис. грн, що майже вдвічі більше
ніж у 2018 р. – 1 691,1 тис. грн. Збільшення
обсягів фінансування цих робіт відбулося
завдяки успішним результатам, отриманим при проходженні конкурсного відбору
проєктів досліджень, поданих на конкурс
до експертних рад МОН України у 2018 р.
За звітний рік в університеті виконувалося
сім науково-дослідних робіт, фінансованих за рахунок коштів державного бюджету, з них два фундаментальні дослідження
(568,3 тис. грн), одне прикладне дослідження (480 тис. грн), три науково-технічні розробки (1 800,4 тис. грн) та одна наукова
робота молодих учених (529,6 тис. грн).
Вперше на цільовому міністерському конкурсі наукової тематики для молодих учених перемогу здобув проєкт «Покращення
експлуатаційних властивостей військової
автомобільної техніки шляхом створення інтелектуальної системи забезпечення функціональної стабільності», підготовлений
нашими молодими вченими під керівництвом проф. Д.М. Клеца, та отримав фінансування у розмірі 1,6 млн. грн на 2019 –
2021 рр. Під час виконання роботи вперше
запропоновано метод оперативного визначення раціональних показників маневреності військової автомобільної техніки,
що відрізняється від існуючих виділенням припустимих і неприпустимих станів.
У рамках виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка сонячної
зарядної станції для електромобілів» (наук.
кер. проф. А.В. Гнатов) придбано та встановлено частину обладнання для розбудови
сонячної електростанції. Змонтовано першу частину сонячних панелей потужністю
600 Вт, що дає змогу використовувати зелену енергію для власних потреб університету. Придбане у звітному році обладнання
використовується у наукових дослідженнях
за тематикою енергозберігаючих технологій.
Кращих показників з фінансування наукових досліджень за рахунок держбюджетних коштів досягли: АФ (1 959,1 тис. грн)
і ДБФ (731,1 тис. грн). Упродовж року було
завершено виконання двох фундаментальПродовження на с. 3
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Продовження. Початок на с. 2

них досліджень з річним обсягом фінансування 568,3 тис. грн. Під час виконання
фундаментальної роботи «Розвиток системи оцінки якості дорожніх бітумів введенням в неї структурно-реологічних критеріїв» (наук. кер. проф. В.О. Золотарьов)
отримано нове знання щодо взаємозв’язку
фундаментальних показників якості дорожніх бітумів зі стандартними показниками,
у відповідності з якими наразі виконується нормування якості бітумів. Розроблено
та стандартизовано метод визначення температурної чутливості дорожніх бітумів,
що дозволяє прогнозувати експлуатаційні
властивості асфальтобетонів під час їх роботи в дорожньому покритті автомобільних
доріг, розташованих у різних кліматичних
районах країни. Запропоновано та стандартизовано метод визначення фундаментального показника когезії бітуму, на основі
знання якого можна прогнозувати міцнісні
показники якості асфальтобетонів. Отримано нове знання щодо взаємозв’язку фундаментального показника якості дорожніх
бітумів (в’язкості) зі стандартизованими
показниками (пенетрація, температура
розм’якшеності, температура крихкості)
та із запропонованими в роботі показниками: когезією, еквіпенетраційною температурою, індексом пенетрації, визначеним
за еквіпенетраційною температурою. Отримано нове знання щодо методик оцінювання зчеплюваності бітумних в’яжучих.
Розроблена під час виконання роботи система оцінки якості нафтових дорожніх бітумів втілена в дорожню галузь у вигляді
національного стандарту ДСТУ 4044:2019
«Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні
умови».
При виконанні фундаментальної роботи «Дослідження впливу транспортних
потоків на атмосферне повітря в умовах
щільної міської забудови» (наук. кер. проф.
П.Ф. Горбачов) були створені аналітичні та обчислювальні моделі й технології
в цілому для надання імовірнісної оцінки
основних параметрів транспортних потоків і моделювання горизонтальної адвекції
та переносу домішки в умовах придорожніх насаджень і рельєфу, міської забудови,
особливостей організації руху та її реалізація на прикладі центральної частини
м. Харкова. Вперше створено модель багаторядної автомобільної дороги з довільним
розміщенням будов і рослинності на боковинах з довільним автомобільним складом
та виділенням вихлопних газів. Основне
завдання дослідження з виявлення ступеня
загазованості районів міста виконувалося
за допомогою програми VISUM щодо прогнозування кількісного та якісного складу
автомобілів.
За рахунок коштів спеціального фонду
було виконано 122 роботи за договорами
із замовниками. Річний обсяг надходжень
за виконані науково-дослідні роботи від замовників дорівнює 7 496,5 тис. грн при плані
3 500 тис. грн. План НДР по спеціальному
фонду виконано на 214%. У звітному пе-

ріоді фінансування НДР за рахунок коштів
замовників збільшилося на 200,6 тис. грн.
Найзначніші обсяги госпдоговірних робіт виконані на ДБФ – 6 778 тис. грн, (при
плані 1775 тис. грн), що складає 90%
від фінансування госпдоговірних робіт
по університету. Кращий показник фінансування госпдоговірних НДР має кафедра
будівництва та експлуатації автомобільних
доріг – 4 439,1 тис. грн, що становить 59%
від фінансування таких робіт по університету. Ця кафедра перевиконала річний план
госпдоговорів загалом по університету. Також успішно виконали план госпдоговірних
робіт кафедри: технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; проектування
доріг, геодезії і землеустрою; мостів, конструкцій та будівельної механіки; двигунів
внутрішнього згоряння; транспортних систем і логістики та комп’ютерних технологій і мехатроніки.

Головним замовником науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів
спеціального фонду, залишається Державне агентство автомобільних доріг України
«Укравтодор». За тематичним планом Держагентства у 2019 р. університет виконував
20 науково-дослідних робіт з річним обсягом фінансування 3126 тис. грн. На замовлення Укравтодору колективи кафедр ДБФ
у звітному році завершили розробку двох
національних стандартів України: ДСТУ
«Асфальтобетонні суміші та асфальтобетони дорожні на бітумах, модифікованих полімерами. Технічні умови» (наук. кер. проф.
В.К. Жданюк), ДСТУ «Цементобетон дорожній. Метод визначення морозостійкості
за показником міцності на розтяг при згині»
(наук. кер. доц. С.М. Толмачов).
Крім того, розроблені та введені в дію
відомчі нормативні матеріали: РВ.2.3-

37641918-908:2019 «Рекомендації відповідності результатів робіт на етапах
будівництва та експлуатації проектним
рішенням» (наук. кер. проф. І.В. Кіяшко),
МР В.2.3-37641918-905:2019 «Методичні
рекомендації з проектування нежорсткого
дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1», Довідник № 5 «Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для розрахунку
нежорсткого дорожнього одягу» (наук. кер.
проф. В.М. Ряпухін). Науковцями кафедри
технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії сумісно з ДержДорНДІ розроблені та введені в дію національні нормативні
документи, гармонізовані з європейськими нормативними документами: ДСТУ
EN 13302:2019 (EN 13302:2010, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра»,
ДСТУ EN 12607-2:2019 (EN 12607-2:2014,
IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 2. Метод TFOT»,
ДСТУ EN 12607-3:2019 (EN 12607-3:2014,
IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти
та повітря. Частина 3. Метод RFT», ДСТУ
EN 14770:2019 (EN 14770:2012, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення модуля
зсуву та фазного кута з використанням динамічного зсувного реометра», ДСТУ EN
15326:2019 (EN 15326:2009, IDT) «Бітум
та бітумні в’яжучі. Визначення густини
та відносної густини. Метод з використанням пікнометра з капіляром у пробці». Також упродовж року наказами національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»
від 07.06.2019 р. № 144, від 15.07.2019 р.
№ 203, від 12.08.2019 р. № 246, від 15.10.2019 р.
№ 311, від 22.11.2019 р. № 373 затверджені та набули чинності вісім національних
стандартів та наказом Мінінфраструктури
від 22.02.2019 р. № 120 галузеві будівельні норми. На замовлення ТОВ «БК Фортіс
Груп» науковцями кафедри будівництва
та експлуатації автомобільних доріг розроблені технологічні умови ТУ У 23.640708558-001:2019 «Суміші цементобетонні і цементобетони наджорсткі укочувані»
та карта на влаштування шарів дорожнього
одягу з укочуваних наджорстких цементобетонних сумішей ТК 40708558/02071168001:2019. Застосування ТУ і технологічної
карти забезпечать підвищення надійності
та довговічності дорожніх одягів, а також
дадуть можливість покращити транспортноексплуатаційний стан автомобільних доріг.
У звітному періоді розпочато виконання Європейського проєкту ERASMUS+KA2
(2019 – 2022 рр.) у складі консорціуму з 10
європейських вишів з шести країн Європи.
Плановий обсяг фінансування університету
становить 100 тис. євро на термін виконання.
В університеті продовжує успішно діяти система реєстрації, охорони і захисту наукових розробок, інтелектуальної власності
та авторських прав науково-педагогічних
Закінчення на с. 4
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працівників. Так, у 2019 р. одержано 166 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Серед них 10 патентів на винаходи, 31 патент на корисні моделі, 125 свідоцтв про реєстрацію авторського
права на твори та комп’ютерні програми.
Це рекордний показник за останні роки.
У порівнянні з 2018 р. (117 охоронних
документів) цей показник виріс на 42%,
а з 2015 р. (83 охоронних документів) удвічі.
Найактивніше в цьому напрямку працював
МФ: отримано 36,5 охоронних документів.
У галузі авторського права слід зазначити
роботу ФУБ: отримано 50 свідоцтв авторського права. Усі отримані охоронні документи використовуються у навчальному
процесі та знаходять впровадження у виробництві. Також упродовж року вченими
було подано 175 заявок на об’єкти права
інтелектуальної власності, у т. ч. 12 заявок
на винаходи, 46 заявок на корисні моделі,
одна заявка на промисловий зразок, 116 заявок на отримання свідоцтв про реєстрацію
авторського права.
Науковцями та професорсько-викладацьким складом університету видано 43 монографії, опубліковано 2 364 статті у наукових
виданнях, з них у фахових – 607. Минулоріч пріоритетом наукової діяльності було
стабільне збільшення кількості публікацій
у міжнародних наукових базах даних Scopus
та Web of Science. Приємно, що за останні
роки кількість таких публікацій стабільно
зростає, про це свідчать дані публікаційної
активності університету за 2015 – 2019 рр.
Якщо упродовж 2015 р. в Scopusі було розміщено 20 публікацій співробітників, то у
2019 р. – 64 публікації. Тобто, кількість
публікацій наших науковців збільшилася
втричі. У Web of Science також помітне зростання: у 2015 р. – 15 публікацій, а у 2019 р. –
29. За кількістю публікацій у базах Scopus
та Web of Science, як і минулоріч, слід відзначити авторів АФ (38 публікацій) та МФ
(20,75 публікацій). Серед кафедр кращими
були: автомобільної електроніки (10,5 публікацій), двигунів внутрішнього згоряння
та природничих і гуманітарних дисциплін
(по 10 публікацій). За показниками наукової
бази Scopus серед українських ЗВО у звітному році наш університет піднявся на чотири
сходинки вгору. Станом на квітень 2019 р.
університет посідав 69 місце (кількість публікацій – 348, кількість цитувань – 751,
індекс Гірша – 13). Серед науковців нашого університету у міжнародній базі даних
Scopus за h-індексом лідирують А.Г. Батракова, А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, М.А. Подригало, В.П. Волков, А.Г. Гурко, А.М. Туренко,
Ю.В. Батигін, Д.М. Клец.
Цьогоріч проведена велика робота щодо
підвищення рівня фахових наукових збірників відповідно до міжнародних стандартів та нових вимог МОН України. У квітні
2019 р. до ДАК МОН України було подано
на розгляд документи для присвоєння категорії «Б» усім нашим науковим фаховим
збірникам. Упродовж року чотирьом з них

уже присвоєно категорію «Б» оновленого
переліку наукових фахових видань України,
п’ятий – «Економіка транспортного комплексу» – знаходиться на розгляді.
Підготовка науково-педагогічних кадрів
залишається одним із пріоритетів розвитку
університету. Відповідно до «Положення про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у ЗВО»,
введеного в дію з 2016 р., підготовка в аспірантурі здійснюється за десятьма науковими спеціальностями з ліцензійним обсягом
у 2019 р. на 110 осіб. Упродовж останніх років чисельність осіб, прийнятих до аспірантури, зросла втричі. У 2019 р. до аспірантури
прийнято 45 осіб (з них 21 особа на бюджетну форму навчання і 24 на контрактну форму
навчання). План прийому для навчання в аспірантурі у 2019 р. виконано на 140%.
Вперше ліцензійний обсяг набору до аспірантури у 2019 р. виконано за такими спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки»
та 133 «Галузеве машинобудування» відповідно кафедри автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій, а також будівельних і дорожніх машин. Згідно з наказом
МОН від 11.07.2019 р. в університеті засновано третю спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 «Підйомно-транспортні
машини». За звітний період співробітниками
нашого університету, а також докторантами та аспірантами захищено 18 дисертацій,
з них 13 кандидатських та 5 докторських
(О.А. Бобошко, В.О. Вдовиченко, О.В. Степанов, С.В. Філіпковський, І.Ю. Шевченко).
Вагомим показником розвитку інтеграції наукової та освітньої сфер є залучення
молодих дослідників і обдарованої студентської молоді до наукової діяльності. Однією з найпоширеніших масових форм організації науково-дослідної роботи є участь
студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
гуманітарних і технічних наук. За кількістю студентів-переможців цього конкурсу ХНАДУ стабільно входить до п’ятірки
кращих ЗВО України. За підсумками конкурсу за 2019 р. 77 наших студентів стали
переможцями, з них 15 – отримали дипломи І ступеня, 23 – ІІ ступеня і 39 – дипломи ІІІ ступеня. За кількістю студентів-пере-

можців цього конкурсу університет посів
четверте місце серед ЗВО України. Такий
результат було досягнуто завдяки якісній
підготовці та активній участі студентів МФ
(29 переможців) і ФУБ (23 переможці).
На базі нашого університету проводився
другий етап цього конкурсу за спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Матеріалознавство» та «Цивільна безпека (Охорона
праці)», на який всього надійшло 410 робіт,
взяли участь 603 автори, з них 151 студента
було нагороджено. Окремо слід відзначити
перемогу наших студентів на конкурсі проєктів: «Харків – місто молодіжних ініціатив»
за номінацією «Рідному Харкову – сталий
розвиток». Студент ФТС О. Бородаєвський
здобув друге місце та отримав грошову премію у розмірі 20 тис. грн за проєкт «Впровадження електробусів на суперконденсаторах
в районі Північна Салтівка м. Харкова»,
а студентка АФ Г. Гнатова здобула третє місце та отримала грошову премію у розмірі
15 тис. грн за роботу «Сучасні інноваційні
дороги для м. Харкова».
Наукова діяльність наших співробітників відзначена на державному та регіональному рівнях: професорам А.М. Туренку, Є.С. Венцелю та В.П. Кожушку
призначено Державну стипендію видатним
діячам науки, проф. С.Я. Ходирєву – Державну стипендію видатним діячам освіти,
доц. І.Ю. Шевченко отримала премію Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р., проф.
Д.М. Клецу призначено іменну стипендію
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, проф. О.В. Полярусу – обласну стипендію ім. Г.Ф. Проскури
для видатних науковців. Університет пишається нашими талановитими науковцями та їхніми високими здобутками.
З нагоди професійного свята – Дня
науки, щиро дякуємо усім нашим співробітникам, молодим ученим і студентам,
які своїми науковими здобутками примножують авторитет ХНАДУ не лише
в Україні, але й на міжнародному рівні!
Сподіваємося, що і 2020 рік порадує
нас такими ж високими науковими досягненнями!
Є.А. Кірсанова,
начальник НДЧ
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 НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ

Наукова складова є не
від’ємною частиною роботи викладачів нашого університету.
Особливої значущості вона набула з прийняттям курсу на інтернаціоналізацію усіх напрямів
діяльності, у т.ч. і наукової. Для
виконання цього курсу співробітники та аспіранти кафедри
екології не лише займаються науковою діяльністю, але й активно презентують її результати на
міжнародній арені.
Нещодавно доцент Г.М. Желновач та аспірант М.Д. Рябчинський взяли участь у ІІ міжнародній науковій конференції молодих науковців і
фахівців «Мультидисциплінарні підходи
до вирішення сучасних проблем фундаментальних та прикладних наук», присвяченій 75-річчю Національної академії наук
Азербайджану, що проходила в Баку на базі
Національної академії наук Азербайджану
за підтримки Державної нафтової компанії
SOCAR.
Робота конференції проходила за секціями: інтелектуальні системи та технології,
молекулярна біотехнологія та генна інженерія, теоретичні та прикладні проблеми
наук про Землю, нанотехнології та матеріалознавство, сучасні проблеми прикладної

хімії, мультидисциплінарні наукові та теоретичні проблеми Каспійського моря, сучасні соціальні та гуманітарні дослідження,
перші кроки у науці (секція для школярів).
У конференції взяли участь понад
п’ятсот учасників з Азербайджану, Грузії,
Єгипту, Іспанії, Казахстану, Канади, України, Киргизстану, Білорусі, Молдови, Росії,
Туреччини, Угорщини, Узбекистану та Філіппін, які презентували результати своєї
наукової діяльності під час заходу.
Представників нашої кафедри після
проходження процедури незалежного рецензування матеріалів їхніх доповідей організатори запросили для участі у конференції із виступом у рамках роботи секції

«Теоретичні та прикладні проблеми
наук про Землю». Доцент Г.М. Желновач зробила доповідь англійською
мовою, презентувавши результати багаторічних дослідів щодо впливу експлуатації автомобільних доріг на зміну фітоценотичного біорізноманіття
у придорожньому просторі. Аспірант
М.Д. Рябчинський у англомовній доповіді висвітлив розроблені ним під
час написання дисертаційної роботи
шляхи біологічної очистки стічних
вод малих населених пунктів. Загалом екологічні проблеми та пропоновані шляхи їх вирішення, презентовані нашими колегами, викликали велике
зацікавлення серед аудиторії та привели до
жвавої дискусії.
Наші молоді науковці не лише отримали відповідні сертифікати учасників
цього міжнародного заходу, але й налагодили професійні контакти щодо подальшого співробітництва з науковцями
різних країн. Адже саме обмін ідеями та
думками, який відбувається у рамках
участі у таких масштабних заходах, є
вагомим каталізатором розвитку науки
на усіх рівнях: від університетського до
національного та міжнародного і має відбуватися на постійній основі.
Н.В. Внукова, зав. каф. екології, проф.

 КОНФЕРЕНЦІЇ. ДИСПУТИ

РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Нещодавно колективом кафедри економіки і підприємництва було проведено
ХІІІ міжнародну наукову конференцію
здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд
молоді».
Через запровадження карантину конференцію було проведено у дистанційній
формі із застосуванням комунікаційного
засобу Skype.
Ця міжнародна конференція є щорічним науковим заходом нашої кафедри, покликаним активізувати студентську наукову діяльність.
Цьогоріч співорганізаторами конференції виступили Університет Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва), Мідлсекський
університет (м. Лондон, Велика Британія),
Ризький технічний університет (м. Рига,
Латвія), Лодзінський технічний університет (м. Лодзь, Польща), Академічне співтовариство Міхала Балудянського (м. Кошице, Словаччина).
Для участі у нашому щорічному заході
учасники подали 111 тез наукових доповідей. Окрім учасників з країн-організаторів
конференції, тези доповідей також надісла-

ли здобувачі вищої освіти з Болгарії, Туркменистану, Узбекистану, Кот-д’Івуару. Така
цікавість до конференції учасників з інших
країн актуалізує подальше розширення
кола її співорганізаторів.
Конференція проводилася за такими тематичними напрямами: «Правові аспекти
розвитку суб’єктів економічних відносин»,
«Економічний потенціал підприємств в умовах трансформації національної економіки»,
«Підприємництво як драйвер економічного
розвитку», «Інтеграція та глобалізація −
тенденції розвитку світової економіки»,
«Облік, аудит і оподаткування господарської
діяльності», «Управління та адміністрування діяльності економічних суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях». Найбільшою
популярністю користувалися такі напрями
роботи, як: «Управління та адміністрування
діяльності економічних суб’єктів на мікро-,
мезо- та макрорівнях», «Економічний потенціал підприємств в умовах трансформації національної економіки», «Підприємництво як драйвер економічного розвитку».
З використанням засобів відеозв’язку
було заслухано 12 кращих наукових доповідей здобувачів вищої освіти.

Члени журі високо оцінили актуальність наукових розробок учасників
заходу, глибину дослідження сучасних
економічних проблем, нестандартність
авторських підходів і пропозицій та прийняли рішення нагородити його учасників дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів, які
будуть надіслані їм поштою.
І.Ю. Шевченко,
зав. каф. ЕП
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 ПРАКТИКУМ
У житті кожного здобувача вищої
освіти настає мить, коли виникають запитання на кшталт: «Чи потрібна взагалі сьогодні вища освіта?», «Чи необхідно вступати до магістратури?», «Чи
буде мати значення диплом для працедавця?». У такі моменти аргументи викладачів і батьків не діють. Найкращий
спосіб отримати відповіді на такі запитання – поспілкуватися з успішними
людьми, які вже реалізували себе у професійній діяльності.
З цією метою колектив кафедри економіки і підприємництва започаткував зустрічі здобувачів вищої освіти з випускниками
факультету управління та бізнесу, які нині
обіймають керівні посади на різних підприємствах економічного напряму, організаційно-правових форм і форм власності.
Так, нещодавно була проведена зустріч
директора відділення АТ КБ «ПриватБанк»,
випускниці 2003 р. факультету управління
та бізнесу Оксани Нелепи зі студентами
спеціальностей «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Оксана Миколаївна розповіла про труднощі та перепони, з якими стикається випускник вишу під час пошуку першої роботи. Спікер наголосила на важливості тих
знань і умінь, які отримують здобувачі у
закладі вищої освіти, та на найголовнішій
якості сучасного фахівця – «вмінні вчитися». Саме бажання та вміння постійно самовдосконалюватися, цілеспрямованість і
дисциплінованість значною мірою визначають професійні перспективи молодого
фахівця.
Студенти поставили Оксані Миколаївні
низку запитань, на які вона дала вичерпні
відповіді:
− Як Ви оцінюєте підготовку в
ХНАДУ? Чи були Ви готові після закінчення вишу до трудової діяльності в банку?
– Отриману мною в ХНАДУ фахову
підготовку оцінюю як якісну. Дуже багато знань і вмінь, отриманих на заняттях,
змогла реалізувати на практиці. Але жодна
освіта неспроможна зробити вас універсальним фахівцем. Кожна галузь економіки
має свою специфіку, до якої потрібно буде
пристосуватися. Під час навчання думала,
що буду економістом на якомусь АТП, але
життя склалося так, що знайшла своє місце
у банківській справі.

ПІЗНАВАЛЬНА
ЗУСТРІЧ

– Чи потрібна повна вища освіта? Чи
має для Вас як для керівника підрозділу
значення, що написано в дипломі – бакалавр чи магістр?
– Для мене як для керівника підрозділу
це не має особливого значення. Ми можемо
прийняти на роботу навіть студентів старших курсів, які поки що не мають диплома.
Але це має значення для Вас. Майте на увазі, що без повної вищої освіти (магістратури) Ви у майбутньому не зможете займати
керівні посади. Тобто хибне рішення не
вступати до магістратури фактично перекриває можливості для Вашого професійного зростання.
– Ви сказали, що можете прийняти
на роботу навіть студентів старших
курсів. А можна у Вашому відділенні пройти переддипломну практику?
– Так, звичайно, можна. Це буде повний робочий день з оплатою праці згідно
з окладом.
– Наскільки для працедавців важливо,
який саме заклад вищої освіти закінчив

студент? Чи відіграє роль престижність
вишу?
– Я б не сказала, що дуже важливо. Звичайно, віддаємо перевагу державним, а не
приватним закладам вищої освіти. Щодо
престижності вишу, думаю, Ви знаєте, що в
Харкові є заклад вищої освіти, який спеціалізується саме на цільовій підготовці кадрів
для банківської сфери, − Харківський інститут банківської справи. Але у мене не було
ніяких перепон ні під час працевлаштування,
ні при подальшому кар’єрному зростанні через те, що в мене диплом ХНАДУ, а не ХІБС.
Повторюю: важливий не диплом, а фахівець!
– Останніми роками багато говорять
про необхідність знання англійської мови.
Чи є така вимога при працевлаштуванні
до банківських установ?
– Безпосередньо такої вимоги немає.
Але знання англійської мови вітається.
Якщо Ви володієте англійською мовою, то
можете працювати з іноземними клієнтами,
а така робота оплачується значно вище.
Також Оксана Миколаївна ознайомила
здобувачів вищої освіти з практичними аспектами діяльності банківської установи,
особливостями внутрішньої організації робочого процесу в банку, вимогами до заміщення вакантних місць у банках, системою
оплати праці та підвищення кваліфікації
працівників банківських установ. Особливу увагу спікер приділила презентації власного бачення ключових компетентностей,
необхідних фахівцям для побудови успішної кар’єри у банківській справі.
Кафедра економіки і підприємництва щиро дякує О.М. Нелепі за її активну позицію щодо забезпечення якості
підготовки фахівців і надання слушних
рекомендацій щодо подальшого удосконалення освітньо-професійних програм
підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
І.Ю. Шевченко,
зав. каф. ЕП
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ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГАЛУЗІ

Нещодавно в нашому університеті
відбулася зустріч студентів з представниками автотранспортного підприємства 16 363, яку організував відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів та факультет транспортних систем.
– Ми особисто познайомилися з начальником логістичного відділу, головним маркетологом, менеджером з персоналу, а також
безпосередньо з власником підприємства,
які підготували і провели цікаву та інформативну презентацію. Представники компанії
розповіли не тільки про свою роботу у неформальному стилі, але й повідомили багато
цікавих фактів, спонукавши нас не закриватися у своїй зоні комфорту та не боятися вчитися і долати труднощі, що можуть з’явитися
на шляху до побудови кар’єри, – розповідає
студентка гр. Ем_л-51-19 Вероніка Кобченко.
Компанію «АТП 16363» було засновано
35 років тому, яка наразі займає лідируючі
позиції не тільки в Харкові, але й в Україні. Сьогодні тут працює понад 100 співробітників. На підприємстві дуже ретельно
ставляться до підбору персоналу. Іноді на
пошук потрібного кандидата може витрачатися багато часу, але кожен бажаючий може
спробувати свої сили на практиці, де співробітники будуть допомагати і розповідати
про особливості роботи на тій чи іншій ділянці. Головні якості, якими мають володіти працівники підприємства і які цінуються
керівництвом, це: активність, енергійність
і бажання розвиватися разом з підприємством та йти у ногу з часом.
Нині сучасні технології не стоять на
місці, про це нам нагадала маркетолог

АТП Аліна Баженова, яка представила
презентацію, з котрої ми дізналися, що,
наприклад, у Паризькій біотехнологічній
компанії вже провели успішні експерименти біонічного ока, що цифрує зображення
та передає його до мозку; у Норвегії вже
була випробувана фура, яка проїхала 1000
км без участі людини, тобто за відсутності водія під час перевезення вантажу; а у
Сполучених Штатах вже працюють супермаркети, де немає кас та продавців, а кошти автоматично списуються з картки під
час виходу з магазину.
Також було створено модель життя людини у недалекому майбутньому –
2032 році. Наведені факти просто вражають. Наше життя стає майже повністю

автоматизованим. Але, звичайно ж, не потрібно забувати про роль людини у кожному життєвому процесі. Підприємства
завжди будуть мати потребу у розумних і
кваліфікованих кадрах.
Представники підприємства запросили
нас на День відкритих дверей АТП 16363,
щоб ми на місці дізналися більше про роботу та можливості на ринку перевезень в
Україні.
Ми дуже вдячні організаторам заходу, а також працівникам підприємства
за нову, цікаву і корисну інформацію та
надану мотивацію.

КРОК ДО КАР’ЄРИ

Нещодавно у рамках щорічних заходів щодо працевлаштування студентів
відбулася зустріч старшокурсників факультетів транспортних систем і управління та бізнесу з представниками галузі –
провідними фахівцями АТП 16 363, ініціаторами якої виступили відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів і факультет транспортних систем.
Під час зустрічі було висвітлено питання сьогодення та майбутнього автологістичного ринку України і світу, обговорювалися
також сучасні тренди і зміни в галузі та інші
нагальні питання. Про те як, переживаючи
кризи, злети і падіння, залишатися на плаву
та йти в ногу з часом, і водночас збільшуючи обсяги вантажоперевезень, майбутнім
фахівцям галузі розповіла голова наглядової ради АТП 16 363 Світлана Стріляна. Про
перспективне бачення і про те, як буде діяти
підприємство в подальшому розповіла стратегічний маркетолог Аліна Баженова.
Власне безпосередньо про роботу, реалії та майбутнє автологістичної компанії
детально розповів випускник ХНАДУ, а
нині начальник автоколони АТП 16 363
Микола Зіганшин.
Закінчення на с. 8

Н.А. Бочарова,
доц. каф. менеджменту
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 СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ З ПРАЦЕДАВЦЯМИ

Знайомство студентів з ринком праці –
один із пріоритетних напрямів роботи
відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів. Тож для студентів
4 – 5 курсів факультету транспортних систем було організовано і проведено низку
заходів, серед яких і презентація компанії
«Крон Авто».
Представниця компанії «Крон Авто» в
дружній і невимушеній обстановці розповіла студентам про успіхи і тренди компанії,
про систему менеджменту і логістики, що
задіяна на підприємстві. Спікер HRD Ольга
Головахіна повідомила присутнім про те,
що за 17 років існування компанії на ринку
була збільшена клієнтська база, впроваджені системи автоматизації процесів тощо. На
сьогодні площа складу перевищує 7000 м²,
де обслуговування здійснюється за допомогою спеціальної вантажно-розвантажувальної техніки. Адресне зберігання товарів

і автоматизація ручних процесів допомагають відвантажувати замовлення день у
день, а системи автоматизації складського
обліку і транспортної логістики допомагають оптимізувати витрати на зберігання і
доставку товарів.
Зараз у компанії працюють понад
200 співробітників. Унікальні системи
адаптації, програми навчання та розвитку
професійних навичок дозволяють кожному
співробітнику розкрити свій потенціал, а
проведення тренінгів особистісного і професійного зростання дозволяють колективу
працювати високоефективно і згуртовано.
Студенти з цікавістю дізнались про відкриті вакансії, умови роботи в компанії,
рівень зарплат як під час стажування, так
і в подальшому, а також про можливості
кар’єрного зростання. Спікер розповіла
студентам і про кар’єрний шлях випускників нашого університету, які працюють в

компанії, зокрема випускника автомобільного факультету 2016 р. Андрія Степаненка, який працює в компанії інженером
відділу технічного контролю та відповідає
за якість продукції, а також випускниці
факультету транспортних систем 2018 р.
Ірини Кравченко, яка виконує обов’язки керівника відділу логістики.
Наприкінці зустрічі всі учасники заходу
отримали сувенірну продукцію від компанії, що стало для них приємним сюрпризом.
Колективом відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів запланована екскурсія на підприємство
«Крон Авто» та проведення низки цікавих зустрічей з працедавцями, мета
яких – знайомство студентів з ринком
праці, місцями стажувань, практик і подальшого працевлаштування.
Г.А. Симонова,
провідний інженер ВОСПС

КРОК ДО КАР’ЄРИ
Закінчення. Початок на с. 7
Гості відповіли на численні запитання
студентів та запросили до співпраці щодо
проходження практики, стажування і подальшого працевлаштування. Між підприємством АТП 16 363 і ХНАДУ укладено
угоду про співпрацю.
Дякуємо всім учасникам за цікаву та
інформативну зустріч.
Г.А. Симонова,
провідний інженер ВОСПС

12 травня 2020 р.
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 ЮВІЛЕЇ
Курликали у небі журавлі
І кликали за обрій – в майбуття,
А мрії цілували до зорі,
Поринувши у вирії життя.
Щоденності шалений біг:
Любов, омана і печаль –
Рве сторінки в календарі,
Веде у невідому даль.
У чому таїнства Бога задум,
Яку людина має суть,
Хай розумієш не відразу:
І в мудрості шукаєш путь.
Ляля Шайдур
Минає рік за роком: золотаву осінь
змінюють хурделиці, назустріч яким поспішає весна з її нескінченними потоками весняних струмків, котрі очищають
від прохолодного сну не лише землю, але
й людські душі, зароджуючи в них нові
сподівання на краще.

ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ

Саме навесні наші мрії сяють першими весняними райдугами, переливаючись і
непомітно змінюючи один колір на інший.
У цю пору року до когось в серце першим
весняним громом вривається кохання, обіймаючи ласкавим подихом теплого вітру.
В цей час не лише природа прокидається
і розкриває свої обійми, але й люди після
зими наче відроджуються знову. Людям, які
народилися о цій порі, серед яких і професор Ігор Кириченко, весна надала особливий шанс, надихаючи своєю силою і могутністю, даруючи багатобарвність і вселяючи
в них право започатковувати і відроджувати. Весна подарувала світу багато талановитих митців і науковців, які своєю працею
уславлювали людство. Чи мали вони особливу прихильність долі – достеменно невідомо, але ці особистості, безперечно, залишили свій слід в історії людства.
Доля людства – це мільйони прожитих
окремими його представниками життів, а
його історія – це історія кожної особистості, яка доклала зусиль у своє формування,
самовиховання й самоосвіту. Найбагатшими стають лише ті, хто вміє ділитися набу-

тими знаннями і щедротами, адже найбільше багатство – це особливе сплетіння знань
і духовності.
Професія викладача апріорі визначає
наявність саме цих якостей, бо інакше неможливо входити в аудиторію, де сотні допитливих юнаків і дівчат очікують від тебе
чогось особливого. Саме таким бачать щодня студенти ХНАДУ декана механічного
факультету, доктора технічних наук, професора І.Г. Кириченка. Ігор Георгійович –
мудрий і справедливий, по-батьківськи
суворий і водночас лагідний, вимогливий
і дбайливий… Перелік його чеснот може
бути нескінченним та найголовнішою є
всебічна повага до нього не лише студентів,
але й колег та однодумців-учених.
Ігор Георгійович народився 16 квітня
1950 року у м. Харкові. У 1967 р. закінчив
середню школу №11 м. Харкова і вступив
до Харківського автомобільно-дорожнього
інституту на механічний факультет, який
закінчив у 1972 р. Саме відтоді його життя і професійна діяльність тісно пов’язані
з нашим навчальним закладом, який згуртував навколо себе дружний колектив одно-

думців і послідовників, щедро віддаючи їм
свої знання і досвід. Починаючи з 1972 р.
Ігор Георгійович поєднав свою долю з кафедрою будівельних і дорожніх машин.
Був інженером науково-дослідницького
сектору, аспірантом, асистентом, доцентом, професором. Захистив кандидатську і
докторську дисертації. У 1996 р. прийняв
естафету деканів механічного факультету,
який виховав і відправив у вир бурхливого
життя тисячі висококваліфікованих фахівців галузі.
Сьогодні на механічному факультеті
всюди панують порядок і затишна атмосфера, у службових приміщеннях та аудиторіях радують око не лише чудові квіти,
але й вирує особлива енергетика людських
емоцій, епіцентром яких є дбайливий керівник і визнаний науковець Ігор Георгійович Кириченко. Його талант керівника полягає не лише в умінні вести за собою, бути
динамічним і мати стратегічне мислення,
але і в майстерності зібрати навколо себе
команду однодумців, яка бездоганно працює на кінцевий результат. Все це можливо
лише за однієї умови, коли поруч з тобою
не лише колеги, але й партнери і друзі, чиї
долі міцно сплелися в одне ціле. Пам’ятати
про усіх, знати про проблеми, болі й радощі
кожного в колективі, вміти прийти на допомогу вчасно, а інколи для когось навіть зовсім непомітно, але значимо – цими якостями може похизуватися далеко не кожна
людина. Та, власне кажучи, Ігор Георгійович і не хизується, він виконує свою роботу самовіддано і доброчесно – саме так, як
колись навчили його батьки.
Окрім викладача, науковця і керівника, партнера і друга, Ігор Георгійович ще
відданий чоловік і дбайливий батько, чия
любов і увага створює теплий сімейний затишок.
Шановний Ігоре Георгійовичу!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! Зичимо Вам довголіття і міцного здоров’я,
натхнення і творчої наснаги, вдячних
учнів і відданих партнерів, вірних друзів
і яскравих емоцій!
Колектив механічного факультету
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 АКТУАЛЬНО

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Розроблена і затверджена
вченою радою університету Концепція виховної роботи наразі спрямовується
на такі важливі орієнтири,
як: відповідальність за долю
українського суспільства, готовність до захисту демократичних перетворень у державі, визнання української мови
як державної і розуміння необхідності володіння нею.
Згідно з положеннями прий
нятої Концепції, виховна робота
спрямована також на формування активної позиції студентської молоді у державотворчих
процесах, впровадженні різних
форм самоврядування для вирішення проблем соціального
захисту студентів, поєднанні їхнього інтелектуального потенціалу і духовності як фахівця, і як
людини. Вдало організована виховна робота передбачає також
розкриття у юнаків і дівчат якостей громадянського і політичного патріотизму, моральності
й професійності, економічного,
екологічного, естетичного і фізичного виховання, а також загальнокультурної підготовки.

Наразі в університеті розробляється і реалізується комплексний план виховної роботи
серед студентів на кожен навчальний рік. Особлива увага
приділяється плану виховної
роботи університету на місяць,
який обговорюється із заступниками деканів з виховної роботи, та його виконанню.
Основним завданням виховної роботи в університеті є удосконалення виховної роботи у
навчальному процесі, забезпечення виховної спрямованості
кожного заняття, яка сприяла би
засвоєнню загальнолюдських
норм моралі, вихованню почуття патріотизму, громадянської і
національної гідності, а також
активної життєвої позиції. З
цією метою в університеті призначені куратори курсів та груп,
які відповідальні за стан навчальної і виховної роботи, проводять індивідуальну роботу зі
студентами щодо упередження
правопорушень, утвердження
здорового способу життя тощо.
Нещодавно з метою оцінки
роботи кураторів було проведено соціологічне досліджен-

ня, яке виявило, що переважна
більшість студентів (83%) вважають роботу своїх кураторів
позитивною; майже 90% студентів відповіли, що куратори
в групах потрібні, адже вони є
сполучною ланкою між студентами і деканами факультетів.
Від куратора завжди можна
отримати допомогу, якщо у цьому виникає потреба. Виховною
роботою в університеті займаються також і органи студентського самоврядування.
Основною метою діяльності студентських рад є:
– захист прав та інтересів
студентів, забезпечення виконання ними своїх обов’язків;
– спрямування інтелектуальної активності студентської
молоді на обговорення актуальних проблем сьогодення;
– активне залучення студентів в управління навчально-виховним процесом;
– втілення та розповсюдження у навчальному процесі
новітніх та інформаційних технологій тощо.
Під час проведення анкетування студентів щодо ви-

ховного процесу та діяльності
студентських рад університету
більшість студентів (78%) виявили позитивне ставлення і висловили свої побажання щодо
удосконалення цієї роботи.
Доброю традицією стало
проведення в університеті багатьох культурно-мистецьких
заходів, таких як «Міс та містер
ХНАДУ», День працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, День
відмінника, огляди-конкурси
художньої самодіяльності, фотовиставки, святкові концерти
та спортивні змагання, які студенти відвідують із задоволенням.
Отже, сьогодні в університеті склалася і діє цілеспрямована й достатньо ефективна система виховної роботи
щодо формування та розвитку творчого потенціалу студентів, яка сприяє підвищенню рівня їхньої свідомості і
духовності, громадянської позиції і культури.
С.Я. Ходирєв,
перший проректор

 ОФІЦІЙНО

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Під головуванням проф. М.Д. Касліна відбулося планове засідання методичної ради університету, де було розглянуто
такі питання.
1. Річний звіт щодо виконання критеріїв підтвердження університетом статусу
національного ЗВО.
Заслухавши та обговоривши доповідь
начальника відділу акредитації, стандартизації та якості навчання доц. А.І. Коробка,
методична рада відзначає, що деякі показники за 2019 р. підвищилися у порівнянні
з 2018 р. Це, зокрема: кількість здобувачів
вищої освіти; кількість здобувачів вищої
освіти – переможців наукових конкурсів і
олімпіад та переможців-спортсменів; кількість НПП, які мають науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора; сума значень показників індексів Гірша
НПП у наукометричних базах Scopus та
Web of Science та інші. Але разом з цим колективу університету є над чим працювати.
В обговоренні першого питання взяли
участь проф. В.Г. Шинкаренко і М.Д. Каслін та доц. В.М. Кудрявцев.
2. Методичні аспекти сумісного впровадження дуального та змішаного навчання.

Заслухавши та обговоривши доповідь проф. В.М. Кухаренка, методична
рада відзначає, що в університеті відбувається планомірне впровадження нових
технологій навчання, які можуть бути використані при впровадженні дуального
навчання.
Дистанційними курсами користуються понад 6000 студентів та викладачів, на
сайті розміщено 75 сертифікованих дистанційних курсів. За цими дистанційними
курсами навчається понад 1800 студентів.
Лідером є факультет транспортних систем (понад 800 студентів) і кафедри ОБДР
(340 студентів) та автомобілів (330 студентів). Створено понад 600 електронних курсів-ресурсів. На базі цих результатів можна
запровадити систему вимірювання компетентностей з використанням Moodle. Це
може стати підґрунтям при впровадженні
дуального навчання.
В обговоренні цього питання взяли
участь проф. Н.В. Внукова та доц. В.М. Нефьодов і В.О. Федорова.
У різному було надано інформацію:
1. Представлення до вченого звання
доцента кафедри організації та безпеки

дорожнього руху доц. О.В. Запорожцевої
(доц. В.М. Нефьодов).
2. План роботи методичної ради на
весняний семестр 2019 – 2020 навч. року
(проф. М.Д. Каслін).
3. Розгляд таких документів:
Положення про оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти.
Положення про робочу програму навчальної дисципліни.
Положення про організацію СРС (здобувачів).
Положення про визнання результатів
неформальної та інформальної освіти.
Положення про порядок перезарахування академічних дисциплін, визначення академічної різниці здобувачів вищої освіти.
Положення про підвищення кваліфікації НПП ХНАДУ, інших закладів освіти та
установ усіх форм власності, які проходять
підвищення кваліфікації на базі університету.
4. Затвердження форми силабусу (проф.
М.Д. Каслін).
О.М. Харківська,
секретар методради

12 травня 2020 р.
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 КВЕСТИ

ЛАБОРАТОРІЇ: В СВІТІ НАУКИ
За ініціативи наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та студентської ради в
університеті відбувся щорічний квест
«Лабораторії: в світі науки» серед першокурсників.
За підсумками квесту місця були розділені
таким чином: перше місце виборола команда
дорожньо-будівельного факультету «Дорожники»; друге – команда механічного факультету «Четыре извилины»; третє – команда
факультету транспортних систем «ФТС»;
четверте – команда автомобільного факуль-

тету «Опа-На» і п’яте місце здобула команда
факультету управління та бізнесу «Фикусы».
Під час квесту були задіяні такі лабораторії та кафедри: освітній центр Autodesk
(кафедра інженерної та комп’ютерної графіки); кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (кафедра екології); випробувально-діагностична лабораторія (кафедра
технічної експлуатації та сервісу автомобілів); лабораторія швидкісних автомобілів
(кафедра автомобілів), а також науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій (кафедра фізики).

Висловлюємо велику подяку колективам кафедр і лабораторій, які сприяли нашим учасникам у вирішенні завдань квесту,
а також керівництву університету за допомогу в його організації та проведенні.
Дуже сподіваємося, що цей квест
на обізнаність студентів щодо наукової
спрямованості діючих лабораторій та аудиторій матиме продовження і в наступні роки.
В.Ю. Байдала,
голова наукового товариства
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 ГІДНІСТЬ

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО
ДОБРОВОЛЬЦЯ
Уся прогресивна спільнота України відзначила День
українського добровольця, що
святкується в нашій державі з
2017 р.
Цей важливий день було
встановлено Верховною Радою
України з метою вшанування
мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності
України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного
духу в суспільстві, посиленню
суспільної уваги та турботи до
учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
Дата 14 березня вибрана
не випадково, адже саме в цей
день 2014 р. прямо з Майдану
перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових
Петрівцях, що під Києвом. Внесок першої хвилі добровольців
важко переоцінити, адже на
першому етапі війни Україна
зіткнулася з тим, що далеко не
всі професійні військові були
готові захищати свою державу.
Добровольчі батальйони дали
змогу провести мобілізацію і
підготувати професійну заміну
добробатам.
Варто нагадати, що навіть
побіжний історичний екскурс
свідчить, що феномен добровольства здавна притаманний
українцям. Одним із перших
добровольчих об’єднань на
теренах нашої країни стала
Запорізька Січ – воєнізована
структура з добровольчих ба-

тальйонів, які століттями боронили Україну.
Яскравим прикладом вже
нової історії України є легіон
Українських Січових стрільців,
що теж формувався виключно
на добровольчих засадах. Події
Першої світової війни, протистояння Австро-Угорщини Росії українці вирішили використати задля втілення заповітної
мрії про незалежність України. Тоді до лав Українських
Січових стрільців записалося
майже 20 тисяч добровольців,
але згодом австрійська влада
дозволила лише 2500 воякам
прийняти присягу та утворити
легіон УСС. Тоді у далекому
1914 році, так само як і в 2014,
українські добровольці нічого
не мали: вони були найгірше
озброєні, взуті й одягнені. Але,
попри це, здобули славу найвідважніших вояків.

Новітнім прикладом добровольчого руху є Революція Гідності та початок воєнних дій на
сході України. Тоді тисячі пересічних українських громадян,
кинувши власні справи – навчання і роботу, бізнес і родини, спочатку пішли на майдани
країни, висловлюючи протест
проти антидержавної політики
тодішнього керівництва країни,
а потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєній
до зубів російській армії.
Навесні 2014 р. була зафіксована рекордна явка до військкоматів країни. Відважні добровольці
приходили до військкоматів самі,
не чекаючи на отримання повістки. Сотні чоловіків і жінок, самоорганізувавшися в батальйони,
вирушили на Схід.
Саме завдяки добровольцям – їхній мужності, відданості національним інтересам

і щирому патріотизму, вдалося
зупинити російського агресора,
дати змогу мобілізувати сили в
тилу й озброїти армію. Відтоді
нинішні українські добровольці
є гордістю українського народу.
Загалом у воєнному конфлікті на сході нашої країни брали
участь майже 40 добровольчих
батальйонів. Переважну більшість із них згодом було реорганізовано у військові частини
силових структур.
Велика подяка і шана усім
добровольцям за безмежний
героїзм, мужність і патріотизм, а також за волю до перемоги над агресором.
Хай Ваше життя буде світлим і безхмарним, а Ваша відвага слугуватиме яскравим
прикладом для усіх небайдужих до майбутнього нашої
держави!
Ольга Ожго

12 травня 2020 р.
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 СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

ДІТИ — НАШЕ МАЙБУТНЄ

З найщирішими побажаннями та
величезною вдячністю привітала ректора нашого університету А.М. Туренка з
його 80-річним ювілеєм дружна і єдина в
нашому виші родина Сєрікових, яка має
п’ятьох дітей.
Старший син Кирило, студент другого
курсу автомобільного факультету, та чарівна найменша донечка Меланія вразили
Анатолія Миколайовича не лише щирістю,
красою і відвертістю, але й своїми успіхами та досягненнями.
Родина Сєрікових усіма своїми вчинками показує, що багатодітна сім’я – це
щаслива, достатня і заможна родина, де па-

 ВІТАЄМО
Ігоря Георгійовича Кириченка – декана
механічного факультету.
Сергія Миколайовича Толмачова –
професора кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова.
Бориса Васильовича Савченкова – професора кафедри технології машинобудування
і ремонту машин.
Олександра
Геннадійовича
Гурка – професора кафедри автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Олександра
Володимировича
Архіпова – доцента кафедри інженерної та
комп’ютерної графіки.
Анжелу
Борисівну
Біньковську –
доцента кафедри автоматизації та комп’ю
терно-інтегрованих технологій.
Дмитра Євгеновича Петруковича – доцента кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.
Надію Аваківну Бочарову – доцента кафедри управління та адміністрування.
Світлану Володимирівну Солонську –
доцента кафедри природничих і гуманітарних
дисциплін.
Тамару Мусіївну Грищенко – старшого
викладача кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля.
Володимира Олексійовича Нестеренка – старшого викладача кафедри вищої математики.
Аллу Митрофанівну Лисанову – старшого викладача кафедри економіки і підприємництва.
Миколу Володимировича Кірсанова –
старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту.
Олександру Михайлівну Чаплигіну –
асистента кафедри будівельних і дорожніх
машин ім. А.М. Холодова.

нують любов і повага, а розвиток творчих
здібностей, формування високих духовних
цінностей та моральних якостей понад усе.
Чудове родинне фото з першого сімейного форуму, на якому родина Сєрікових
була нагороджена як найкраща родина
Московського району міста Харкова, буде
ще довгі роки нагадувати Анатолієві Миколайовичу про хвилини приємного спілкування з нашими славними співробітниками – добрими, щирими і відкритими.
Легка й невимушена обстановка, відвертість і доброзичливість супроводжували
урочистий момент привітання та вручення
подарунків.
Радість і приємні слова були взаємними.
Пісня «Катюша» («Расцветали яблони и груши») у виконанні чотирирічної
Меланії Сєрікової вразила ректора до глибини душі. Він згадав свою батьківщину
і юність, а також ті роки, коли його сини
були ще маленькими, та поділився цікавими спогадами.
Георгій Сергійович Сєріков висловив
велику подяку за житло, яке десять років
тому Анатолій Миколайович надав молодій родині тоді ще з трьома дітьми. А Ірина
Олексіївна відзначила, що найменші діти

народилися вже у гуртожитку №7 ХНАДУ
саме завдяки створеним ректором умовам.
Наприкінці зустрічі Анатолій Миколайович по-батьківськи наказав дітям поважати
своїх батьків, і, особливо, як він сказав ласкаво, маму – пишатися та бути схожими на них.
Теплі обійми, поцілунки і гарячі руко
стискання завершили цю незабутню зустріч привітання нашого шановного ректора з його чудовим ювілеєм.
Бажаємо Анатолієві Миколайовичу
ще довгі роки бути керманичем ХНАДУ,
створюючи його співробітникам якісні
умови для праці, життя і розвитку!
Наш кор.

Вітаємо ювілярів

(які народилися у березні – квітні)
Валентину Олегівну Сильченко – асистента кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки.
Наталю Дмитрівну Левченко – заві
дувачку лабораторії кафедри проектування
доріг, геодезії і землеустрою.
Наталію Олександрівну Комишан –
провідного інженера-програміста лабораторії
інноваційних технологій освіти.
Євгена Олександровича Кудінова – інженера-програміста 2 категорії обчислювального центру.
Катерину Миколаївну Ханейчук – інженера 2 категорії кафедри екології.
Валерію Олександрівну Вишневецьку – старшого інспектора військово-мобілізаційного підрозділу.
Тетяну Вікторівну Штефан – бібліотекаря 1 категорії наукової бібліотеки.
Леоніда Валерійовича Максимцова –
фахівця-маркетолога видавництва.
Наталю Сергіївну Босенко – коменданта
гуртожитку №3.
Заміру Хамидівну Мамедову – заві
дувачку виробництва кафе «Формула-3».
Юрія Валентиновича Ластовенка – водія автогосподарства.
Юрія Миколайовича Білоуса – водія автогосподарства.
Віру Леонідівну Подвисоцьку – чергову
гуртожитку №1.
Олену Іллівну Золотарьову – чергову
гуртожитку №1.
Світлану Вікторівну Бовкун – чергову
гуртожитку №2.

Валентину Миколаївну Соколову – чергову гуртожитку №6.
Володимира Петровича Троценка – сторожа відділу охорони.
Віталія Миколайовича Старіченка –
сторожа відділу охорони.
Людмилу Кирилівну Анпілову – сторожа відділу охорони.
Михайла Вікторовича Рекуненка – сторожа відділу охорони.
Марію Григорівну Макарову – кастелянку гуртожитку №6.
Володимира Миколайовича Гаврилюка – столяра 5 розряду будівельної дільниці.
Надію Федорівну Карсакову – прибиральницю навчального корпусу факультету
підготовки іноземних громадян.
Лідію Стефанівну Вакуленко – прибиральницю господарчого відділу.
Ніну Іванівну Кочкіну – прибиральницю
гуртожитку №3.
Ольгу Володимирівну Бабай – прибиральницю гуртожитку №3.
Марину Олексіївну Осмачко – мийницю посуду 2 розряду їдальні.
Бажаємо Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я і сімейного щастя, професійних
успіхів і творчих злетів, великої любові і
радощів буття!
Колектив ХНАДУ
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 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВ’Я
В УКРАЇНІ
Єдина краса – це здоров’я.
Г. Гейне
«Доброго здоров’я!» – так вітаються
наші співвітчизники, а коли прощаються кажуть «Бувайте здорові!», тобто бажають здоров’я і практично ніколи не
замислюються скільки сенсу закладено
у цих словах.
Сьомого квітня уся світова спільнота відзначила Всесвітній день здоров’я, який було
започатковано на честь створення, а точніше – прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 році.
Багатовікова мудрість народу про ключову роль здоров’я в житті людини вкоренилася у нашій суспільній свідомості
висловом: «Буде здоров’я ‒ решта все доВ останній день травня проводиться
Всесвітній день без тютюну, тобто день,
вільний від тютюнового диму, що був
встановлений у 1987 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я і вже став
традиційним. ВООЗ встановила цей
день з метою об’єднання прогресивного
людства для боротьби з тютюновою епідемією. Наразі перед світовою спільнотою стоїть завдання добитися, щоби проблема куріння тютюну зникла назавжди.
Цією акцією ВООЗ застерігає населення планети (курцями є більше половини всього чоловічого населення планети і
майже чверть жіночого) від згубної звички – однієї з найпоширеніших епідемій за
всю історію існування людства – нікотиноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. Існує вислів, що
«крапля нікотину вбиває коня». Деякі учені
вважають, що ця крапля здатна убити не
одного, а трьох коней. Що ж до людей, то
смертельною дозою нікотину для людини
є 50 – 100 млгр. В Україні склалася особливо небезпечна ситуація щодо активного
поширення тютюнопаління у молодіжному середовищі. За даними Європейського
опитування учнівської молоді ESPAD, 63%
опитаної молоді в нашій країні хоча би
один раз у житті курили цигарки, 55% респондентів вказали на те, що їх дуже легко
купити (не дивлячись на закони, які забороняють продаж цигарок дітям до 18 років).
Не менш небезпечним є пасивне куріння,
особливо для дітей та молоді. Саме воно
спричиняє численні бронхіти, пневмонії,
астми, серцево-судинні та неврологічні
ускладнення. Слід враховувати також і тісний зв’язок між курінням та наркоманією –
серед споживачів наркотиків майже 85%
тих, хто вже мав чи має досвід паління.
Останнім часом у світі спостерігається
зростання кількості жінок, які палять. Результати досліджень, проведених у США,
показали, що палять не менше третини всіх
жінок, а кожна четверта вагітна не кидає
палити навіть у цей відповідальний період. Не кращою, а то й набагато сумнішою
є ситуація і в інших країнах, у т.ч. й Укра-

дасться». І дійсно наявність або відсутність
у людини цього найціннішого стану докорінно визначає її повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення.
Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо.
Здорові люди рідко замислюються про те,
як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоби їхнє здоров’я
залишалося міцним і надійним на тривалу
перспективу.
Традиції святкування Всесвітнього дня
здоров’я нерозривно пов’язані з діяльністю всієї системи охорони нашого здоров’я.
Працівники клінік, лікарень і госпіталів ‒
ті, хто так чи інакше з обов’язку професії і
служби надають медико-санітарну допомогу

всім, хто її потребує, якнайкраще розуміють
цінність здоров’я. Профілактика та увага до
нашого власного здоров’я ‒ є основною метою проведених медиками в цей день акцій
та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети, семінари і виступи
фахівців, приурочені до цього Дня, в простій і доступній формі пояснюють нам важливість цієї позитивної ініціативи.
Здоров’я може мати дуже дорогу ціну.
Наразі, як ніколи в інший час, з огляду
на агресивне поширення коронавірусу,
що захопив нашу планету, ми бажаємо
всім хворим ‒ якнайшвидшого одужання, медикам ‒ хорошої матеріальної і
технічної бази, всім нам ‒ бути здоровими і життєрадісними!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮНУ

їні. Незважаючи на застереження медиків,
багато майбутніх матерів не замислюються
над тим, що від їхніх шкідливих звичок залежить рівень здоров’я наступного покоління. Останні наукові дослідження дають
підстави стверджувати, що куріння вагітних жінок підвищує ризик розвитку наркотичної залежності у їхніх майбутніх дітей.
Тютюн є четвертим за значущістю чинником, що спричиняє зростання захворюваності в усьому світі. Витрати, пов’язані
з тютюнопалінням, завдають нищівного
удару економіці. Крім величезних витрат
громадської охорони здоров’я на лікування
хвороб, викликаних палінням, тютюн забирає у людей найпродуктивніший період
їхнього життя (45 – 54 рр.), позбавляючи
родину годувальника, а державу – здорової
робочої сили. До того ж курці упродовж
свого життя хворіють значно частіше, ніж
люди, які ведуть здоровий спосіб життя.
Тютюн є другою за значущістю причиною смертності у світі. Нині кожна десята
доросла людина на нашій планеті помирає
саме від паління (майже 5 млн летальних
випадків на рік). При збереженні подібних
тенденцій у найближчі 10 років тютюнопаління буде щорічно приводити до 10 млн
передчасних смертей. Половина сучасних
курців (650 млн осіб), зрештою, загинуть
саме від тютюну.
У вересні 2012 р. Україна ввела повну
заборону на рекламу цигарок. На місці реклами смерті з’явилася соціальна реклама,
привертаючи увагу суспільства до проблеми

тютюнопаління. Нині важливим чинником є
підтримка законодавства, спрямованого на захист населення від негативного впливу тютюнового диму; інформування громадян про місця, вільні від тютюнового диму; привернення
уваги різних верств суспільства до проблеми
паління, у т.ч. і пасивного; пропаганда відмови від паління і популяризація здорового способу життя людини, яка не палить.
Широке інформування суспільства
про шкідливий і згубний вплив тютюну на
здоров’я курця та оточуючих його людей
здатне позитивно вплинути на самосвідомість безлічі курців. Завдяки хорошій обізнаності населення про шкоду паління для
здоров’я та доступні методи позбавлення
від цієї шкідливої звички багато громадян
прагнуть позбутися згубної нікотинової залежності.
Наразі відомо багато ефективних методів лікування тютюнозалежності, а також
засобів, які замінюють нікотин. При бажанні можна знайти можливість назавжди залишити цю згубну звичку. Доброю новиною
є те, що людина одержує суттєві шанси поліпшити здоров’я, кинувши палити у будьякому віці. Молоді люди віком 30 – 35 років,
які кинуть палити сьогодні, житимуть так
само довго, як і ті, хто ніколи не палив.
Тож будьте здорові і насолоджуйтеся
повноцінним життям!
Ж.Д. Кравченко,
заст. гол. лікаря
з ОМР КНП «МСЛ» ХМР,
лікар-терапевт ХНАДУ
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 НАШІ ВІТАННЯ

НА ВІСТРІ ЗАХОПЛЕННЯ
& НЕСПРИЙНЯТТЯ
Проблематикою людяності, справжніх цінностей та ідеалів опікувалися
видатні особистості епохи Ренесансу, але
актуальні вони і дотепер, адже відповіді – чіткої та зрозумілої, узагальненої та
прийнятної для всіх, так і не знайдено.
На мій погляд, питання благочестивих
якостей людини – це особистий вибір кожного. Саме тому ці теми дуже часто стають
об’єктами маніпулювань, особливо коли
справа доходить до відомих постатей. Творчий і життєвий шлях митця завжди привертав увагу великої кількості як фанатів (прихильників), так і недоброзичливців. Відтак
ми маємо велику кількість скандалів, суперечок і різноманітних чуток на будь-який
смак і фантазію. Це можна добре побачити
на прикладі видатного українського письменника і художника Тараса Григоровича
Шевченка.
Ще в далекому двотисячному році
Олесь Бузина написав книгу «Ангел Тарас
Шевченко», що є продовженням його уже
скандального так званого бестселера «Вурдалак Тарас Шевченко», в якій він нібито
знищив і розвіяв культ Шевченка. Пізніше
на телеканалі 1+1 вийшов фільм про життя
і творчість Т.Г. Шевченка. Якби я перед пе-

реглядом стрічки не прочитав опус Бузини,
то, мабуть, сказав би, що фільм непоганий,
навіть з точки зору оцінювання рівня журналістики, яка в пострадянських країнах
фактично вмерла, так і не народившись
(моя особиста думка). Але, якщо порівняти творчість одіозного Бузини та фільм, то
виникає враження, що фільм є відповіддю
нині покійному Бузині. Тому, на мій скромний погляд, фільм мав би називатися не
«Таємниці генія Шевченка», а на кшталт
«Відповідь померлому українофобу», бо це
вже не розповідь про життя поета, а (як на
мене) продовження дискусій навколо кулуарних чуток і скандалів.
Заради справедливості варто зазначити, що фільм значно більше схожий на
журналістику, ніж «творіння» Бузини, який
просто зібрав усі чутки докупи і назвав це
публіцистикою.
Безумовно, сперечатися щодо геніальності особистості майстра пера і пензля Тараса Шевченка можна вічно, адже
саме в суперечці народжується істина, а
це і має бути найголовнішим досягненням в історії кожного народу.
Олексій Волинцев,
староста гр. АА-11

 АВТОГОНКИ

КУБОК ХАРКОВА 2020

У Харкові пройшли гонки ветеранів
автомобільного спорту, на які організатори запросили і наш університет.
Цей проект створений не для того,
щоби боротися за секунди і гнатися за
медалями, це зустріч людей, які є легендами автоспорту. У цьогорічних гонках
взяли участь лише чемпіони України в
одній з дисциплін та майстри і ветерани
спорту старше 60 років із Києва, Одеси,
Дніпра, Кременчука, Ужгорода, Черкас і
Харкова.
Автогонка «Кубок Харкова 2020» пройшла на спортивному полі «Автоград».
Як сказав президент автоклубу «Харків»
Олексій Бесєдін, цьогоріч у Харкові пройшло найбільше гонок в Україні з різних
видів автоспорту (крос, ралі, позашляховий

спорт, дрифт, дрег-рейсинг та ін.). Також
Харків – єдине місто, де проходить ралі на
ретро-автомобілях.
Принагідно зазначимо, що погодні
умови дуже довго не дозволяли організувати і провести ці унікальні спортивні
змагання, які декілька разів переносилися
через відсутність снігу. Проте і організатори, і учасники все ж дочекалися його, і
видовищні гонки цієї зими, де змагалися
найтитулованіші автоспортсмени України,
відбулися.
У цей день залюбки згадали молодість
найстарший учасник заходу 83-річний майстер спорту Анатолій Кулинич, майстри
спорту міжнародного класу Олександр
Салюк, Леонід Леонов, Олександр Медведченко та Юрій Сєров.

Принагідно колектив кафедри українознавства щиросердно вітає з перемогою на обласному етапі Х Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса
Шевченка студента автомобільного
факультету Олексія Волинцева, який виборов почесне друге місце. Також дякуємо батькам, які підтримали сина у його
прагненні обрати для вступу саме наш
університет.
Н.В. Нікуліна,
зав. каф. українознавства

Один з організаторів змагань, майстер
спорту з автомобільного спорту Микола
Чмих зазначив, що це перші всеукраїнські
змагання з ветеранського автоспорту. Пілоти змагалися на двох авто «ВАЗ-2108»
спортивної специфікації. Як повідомив
Олександр Крюков, який і запросив наш
університет відвідати цей унікальний захід, «Кубок Харкова 2020» зібрав легенд
автоспорту, його наставників. Віце-президент Автомобільної федерації України
Олександр Фельдман розповів, що гонка
була дуже видовищною, пілоти змагалися
на льоду на швидкості понад 100 км/год.
«Траса побудована таким чином, щоб глядачеві було максимально цікаво. Це загальний старт двох автомобілів. Це лід, по
якому складно йти, а машини на такій трасі
змагалися», – сказав Олександр Фельдман.
Погода дещо поступилася і дала можливість повністю зануритися у цю приголомшливу атмосферу гонки та отримати відчуття
гордості за свою країну і місто, яке зібрало
кращих з кращих. Ми були єдиними представниками вишів Харкова, які стали свідками такого видовищного і масштабного заходу. Тож викладачі та студенти факультетів
транспортних систем, автомобільного і механічного залюбки поспілкувалися з легендарними гонщиками. А напередодні цих гонок
студенти ФТС взяли участь у конференції,
присвяченій першим зимовим перегонам, де
вони дізналися багато нового не лише про
безпеку дорожнього руху, але й про викрутаси і спритність найкращих гонщиків.
Велике спасибі О.В. Крюкову за запрошення і можливість поспілкуватися
з легендарними гонщиками, які творили
історію автоспорту нашої країни.
А.В. Коваленко,
відповідальна за профроботу
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 ХНАДУ СПОРТИВНИЙ

ВОЛЕЙБОЛ

Нещодавно у спортивній залі головного корпусу пройшла Спартакіада
«Здоров’я» з волейболу, де взяли участь
чотири команди.
За підсумками цих змагань місця розподілилися таким чином: перше місце виборов ФУБ, друге – ФТС, третє – ДБФ і
четверте місце дісталося МФ.
Щиро вітаємо переможців і зичимо
усім подальших успіхів у спорті!
А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС

ТХЕКВОНДО

БАСКЕТБОЛ

У спортивному комплексі ХНУ «Каразінський» відбувся 22-й міжнародний
турнір ветеранів «Відкритий Кубок Харкова пам’яті ЗТУ Ф.М. Маргуліса».
У двох категоріях 40+ та 50+ змагалися
вісім команд, по чотири в кожній віковій
групі.
Цьогоріч на змагання зібралися досить
сильні та рівні команди.
За результатами триденних баталій
збірна Харкова зайняла друге місце.
У складі збірної команди Харкова у категорії 50+ брав участь і майстер спорту,
викладач кафедри фізичного виховання та
спорту В.І. Бондаренко.
Бажаємо Вікторові Івановичу міцного здоров’я та успіхів на спортивному
олімпі.
Газета «Автодорожник» видається з 1931 року. Засновник – колектив Харківського
навчально-науково-виробничого комплексу
з автомобільно-дорожньої освіти.
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Бронзовим призером XV Уні�версіади України нещодавно стала команда нашого університету
з тхеквондо у складі студентів
механічного факультету на чолі
із заслуженим тренером України
В.І. Шевченком.
Чемпіонський титул на цих
змаганнях виборола Анастасія Задорожна, срібними призерами стали Єлизавета Лючкова і Владислав
Функиндорф, а бронзовим призером  – Іван Макушенко.
Палко вітаємо Віктора Івановича і команду наших тхеквондистів з гідною перемогою та
бажаємо їм подальших успіхів у
спорті і навчанні.

ВIЛЬНА БОРОТЬБА

Нещодавно в Харкові у спорткомплексі «Політехнік» пройшов великий
відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків, присвячений пам’яті майстра спорту Ованеса
Саакяна.
У цьому турнірі взяли участь понад 150
борців з України, Грузії, Вірменії, Росії,
Молдови та Румунії. У складі збірної Укра-

їни у ваговій категорії до 79 кг і 86 кг взяли участь і вихованці тренера з боротьби
Р.А. Алієва студенти Мухаммед Алієв
(ФТС), який посів перше місце, та Гліб
Грінченко (МФ), який виборов друге місце.
Бажаємо нашим борцям великих
успіхів у спорті та навчанні.
СК «Автодорожник»

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори
публікацій. Думки авторів публікацій у нашому виданні не завжди збігаються з точкою зору
редакції. Матеріали і фотознімки, передані до редакції, не рецензуються і не повертаються.
Редакція не має змоги листуватися з кореспондентами.

