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

 ВІТАЄМО

ВІТАЄМО УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЗАГАЛ 
З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ  
І КОЛЕГИ!

Щиро вітаю усіх Вас з початком но-
вого навчального року, що спрадавна 
знаменує мудрість, добро і гуманізм. 

Наразі новітні освіта, наука і культура 
є славною візитівкою нашої рідної Харків-
щини, бо кожен п’ятий харків’янин нині 
або навчається, або ж передає свої досвід 
і знання молодому поколінню. Вища освіта 
завжди була, є і буде основною функцією 
нашої держави, найважливішою цінністю 
кожної людини. І саме освіта, як невід’ємна 
складова життєдіяльності суспільства, 
об’єднує всі його покоління. 

Сьогодні для усіх нас – освітян, голо-
вним завданням є домогтися того, щоби 
кожен юнак і дівчина розглядали прагнення 
до відмінного навчання як найважливішу 

умову своєї активної участі в науково-тех-
нічному поступі нашого університету, сус-
пільному житті та гармонійному розвитку 
особистості. Саме на це й спрямовані зу-
силля потужного професорсько-викладаць-
кого складу, студентського самоврядування 
та усієї університетської спільноти нашого 
сучасного технічного закладу вищої осві-
ти. Для викладачів це означає, що кожне 
досягнення наших науковців має знаходи-
ти цілковите відображення у навчальному 
процесі. А для студентів – це прекрасний 
стимул до навчання та науково-дослідної 
діяльності. 

Посвячення у студенти Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету – це виняткова подія у само-
стійному житті кожного першокурсника, 
бо студентські роки – найчудовіший та 
найцікавіший час, з якого розпочинаєть-
ся світла дорога до оволодіння навичками 
обраного фаху, цікавих починань і нових 
звершень. Ваше свідоме та відповідальне 
ставлення до навчання, наполегливість і за-
взятість – це ваш шлях до самодостатності 
та кар’єрного зростання, що є запорукою 
вашого успіху і вашого щастя у професій-
ному житті.

Шановні колеги і студенти! 
Щиросердно бажаю, щоб цей новий на-

вчальний рік – рік 30-річчя Незалежності 
України, став для усіх нас роком високої 
творчої наснаги, плідної праці та успішно-
го навчання в інтересах нашої загальноуні-
верситетської справи.

Зичу всім Вам відчути і пізнати радість 
відкриттів, звитяжну силу гуманізму і най-
цінніших людських чеснот.  

Нехай цей першовересневий день 
принесе піднесений настрій на кожен 
факультет, у кожен відділ і підрозділ, у 
кожну групу і кімнату гуртожитку нашої 
рідної alma mater.

Зі святом Вас! 
 В.О. Богомолов,

ректор ХНАДУ, професор
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ТИ У НАС ЄДИНА…ТИ У НАС ЄДИНА…

 ДО 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Двадцять четвертого серпня ми від-
святкували особливу дату – тридцяту 
річницю незалежності нашої України. 
Це день, коли 1991 року Верховна Рада 
ухвалила історичний документ – Акт 
проголошення незалежності країни, тоб-
то повної незалежності від колишнього 
Союзу і тоталітарної системи. 

Незалежність і воля закладені у нашого 
народу на генетичному рівні. Тому це день, 
коли прогресивна спільнота нашої держа-
ви вшановує пам’ять як героїв минулого 
України – тих, хто воював і помер, щоб 
забезпечити країні таку жадану ними не-
залежність, так і сучасних героїв, які про-
довжують відстоювати кордони, єдність та 
унікальність нашої країни. 

До 30-річчя незалежності за координа-
ції Міністерства культури та інформаційної 
політики України була підготовлена кон-
цепція єдиного спеціального логотипу – 
квітки, що символізує єдину країну, націю 
і незалежність. Для кожної області України 
розроблено свою унікальну квітку – лого-
тип у кольорах конкретного регіону. Квіт-
ка – сакральний образ, що розкриває ідею 
нашої держави. Вона росте і квітне, поєд-
нуючи у собі розмаїття символів. Святкові 
урочистості з нагоди 30-річчя незалежності 
України відбулися по всій країні упродовж 
трьох днів за участю політиків і світових 
лідерів, депутатського корпусу, дипломатів 
і громадських діячів.

Встановлення святкування дати неза-
лежності має свою історію. Шістнадцятого 
липня 1990 р. Верховною Радою Україн-
ської Республіки була прийнята Декларація 
про державний суверенітет України – доку-
мент про проголошення державного сувере-
нітету України. Одночасно того ж дня  Вер-
ховна Рада ухвалила постанову «Про День 
проголошення незалежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 р. Верховна 
Рада Української Республіки ухвалила Акт 
проголошення незалежності України, який 
на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 
1991 р. підтвердив український народ, ви-
никла потреба змінити дату святкування 
Дня незалежності України. 

20 лютого 1992 р. Верховна Рада Украї-
ни ухвалила нову постанову «Про День не-
залежності України».

Отже, датою утворення сучасної не-
залежної української держави вважають  
24 серпня 1991 року.

У своєму прагненні мати незалежність 
наша країна та її народ пройшли, з одного 
боку, славетний і героїчний, а з іншого – 
тернистий і трагічний шлях. Це відбува-
лося упродовж понад тисячолітню історію, 
починаючи з перших досить розвинених 
і відомих у світі ще у VIII ст. державних 
утворень слов’ян, що стали основою для 
появи на історичній мапі Руської Землі або 
Русі, як тоді називали новостворену у ІХ ст. 
потужну державу Київську Русь. 

Традиції українського державотворен-
ня продовжували могутня Галицько-Во-
линська держава (що при Данилі Галиць-
кому з 1253 р. набула статусу королівства 
і проіснувала до 1340-х років), Литовсько-
Руська держава, Запорізька Січ і Гетьман-
щина. Відродити втрачену в кінці XVIII ст. 
державність намагалися упродовж  1917 – 
1919 рр. за часів УНР та ЗУНР, Гетьманату 
Павла Скоропадського та Директорії. 

Але через зовнішні та внутрішні факто-
ри 5 лютого 1919 р. майже на всій території 
України встановлюється радянська влада, а 
з липня 1919 р. Східна Галичина опиняєть-
ся під польською окупацією.

Із давніх-давен наша держава та її на-
селення завжди були ласим шматком для ін-
ших іноземних держав, що претендували на 

її територію. Через різні причини українські 
території впродовж століть були підвладні 
Московській державі, Польщі, Туреччині, 
Угорщині, Румунії тощо. Із кінця ХVIII ст. 
Україна перебувала в основному під контро-
лем Російської імперії, хоча західні частини 
контролювалися Австро-Угорською імпері-
єю. Під час та після Першої світової війни 
українці намагалися втекти від російського 
контролю. Але це їм не вдалося зробити. 
Попри потужний опір, радянська влада зро-
била все можливе, використовуючи найагре-
сивніші засоби, зокрема й «червоний терор» 
та геноцид проти українського населення, 
щоб утримати Україну у складі Радянського 
Союзу і використовувати її потенціал. 

Коли у 1980-х роках Радянський Союз 
почав слабшати, українці знову спробува-
ли здобути незалежність. І це їм вдалося. 
Україна проголошена суверенною і неза-
лежною державою. Але Росія й надалі на-
магалася повністю контролювати життя 
українців. Перша спроба повністю позба-
витися російської залежності відбулася під 
час Помаранчевої революції 2004 р., але 
стара система не дозволила цього зроби-
ти. Лише трагічні події Революції гідності 
кінця 2013 р. – початку 2014 р. дали мож-
ливість поступово позбавлятися нашій дер-
жаві та українцям російської залежності, її 
впливу і ставати, нарешті, дійсно незалеж-
ною європейською державою. 

У складних умовах гібридної війни Ро-
сії проти України, анексії Криму та окупації 
частини території Донбасу Російською Фе-
дерацією, світової пандемії та внутрішньо-
го супротиву прихильників старої системи 
наша країна продовжує державотворчий 
процес за підтримки світової демократич-
ної спільноти. 

Слова Президента України під час 
його пресконференції про те, що «ми все 
одно будемо квітучою країною й точно 
розквітнемо» відображають прагнення 
усього українського народу. 

Н.П. Олешко, 
доц. каф. українознавства

Люблю тебе, моя країно, у світанках,
Люблю у ясних променях на ґанку,
Люблю і взимку й навесні
Від вечора і до самого ранку!

Ціную твої кольори барвисті,
Озера і джерела чисті,
Ціную кожен літній день, 

осіннє жовте листя

Й горобину 
в червоному намисті!

Пишаюся твоїми щедрими дарами,
І хлібом запашним, зеленими ланами,
І вірю у щасливе, радісне майбутнє,
Що вистраждане довгими роками!

Наталія Олешко

ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МОЯ КРАЇНО!
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 ГОТУЄМОСЯ ДО АКРЕДИТАЦІЇ

РІК ЗДОБУТКІВ І ПЛІДНОЇ ПРАЦІ
Увесь 2020 – 2021 навчальний рік 

для викладачів і студентів кафедри ме-
неджменту пройшов у напруженій роботі 
з підвищення якості вищої освіти, а та-
кож навчально-методичної та наукової 
роботи. 

Зокрема, колективом нашої кафедри 
були доопрацьовані та оновлені освітні 
програми за усіма рівнями освіти (бака-
лаврської, магістерської та підготовки 
докторів філософії). Проведено шосту Все-
українську науково-практичну конферен-
цію здобувачів вищої освіти та молодих 
учених «Сучасні напрямки розвитку еко-
номіки і менеджменту на підприємствах 
України» та першу науково-методичну 
інтернет-конференцію «Вища освіта за 
новими стандартами: виклики у контексті 
діджиталізації та інтеграції в міжнародний 
економічний простір». Також викладачі та 
аспіранти брали участь у міжнародному 
підвищенні кваліфікації тощо.

Особлива увага була приділена удоско-
наленню підготовки докторів філософії за 
освітньо-науковою програмою «Менедж-
мент».

Усередині червня відбулося спільне 
засідання проєктної групи ОНП та стейк-
холдерів – членів наукової спільноти, аспі-
рантів і випускників програми. Я особисто 
як гарант ОНП «Менеджмент» та члени 
проєктної групи проф. В.Г. Шинкаренко і 
доц. І.В. Федотова надали для обговорен-
ня проєкт освітньо-наукової програми. В 
обговоренні ОНП взяли участь завідувач-
ка кафедри менеджменту Національного 
транспортного університету проф. О.М. Ло- 
жачевська, завідувачка кафедри менедж-
менту та економіки морського транспор-
ту Національного університету «Одеська 
морська академія» проф. Л.Л. Сотничен-
ко, завідувачка кафедри менеджменту  та 
публічного адміністрування Харківського 
національного університету будівництва 
та архітектури проф. Н.Е. Аванесова, ас-
піранти 3-го та 4-го років навчання Оксана 
Ковальова та Анастасія Овчаренко, а також 
випускниця спеціальності доц. Ю.О. Су-
кач. Під час обговорення було висловлено 
зауваження і пропозиції щодо переліку 
освітніх компонентів (запропоновано до 

обов’язкових компонентів додати «Управ-
ління конкурентоспроможністю на авто-
мобільному транспорті» та більшою мірою 
відобразити фокус програми на підготовку 
фахівців саме для автомобільного тран-
спорту). Ці зауваження будуть враховані 
при внесенні змін у ОНП «Менеджмент» 
2022 року. 

На третьому освітньо-науковому рівні 
підготовки доктора філософії дуже важливо 
постійно підвищувати свою кваліфікацію 
та знайомитися із зарубіжним досвідом. 
Аспірантка Оксана Ковальова брала участь 
у міжнародному підвищенні кваліфікації 
для магістрів, аспірантів та ад’юнктів за 
темою: «Використання можливостей хмар-
них сервісів для магістрів та аспірантів», 
що проходив у травні в м. Люблін (Респу-
бліка Польща). Організатором онлайн ве-
бінару є Науково-дослідний інститут Лю-
блінського науково-технологічного парку 
та IESF Міжнародна фундація науковців і 
освітян. За результатами проходження між-
народного підвищення кваліфікації Оксана 
Ковальова отримала відповідний сертифі-
кат, що підтверджує міжнародний досвід 
учасника і враховується під час ліцензуван-
ня та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Традиційно студенти кафедри менедж-
менту беруть активну участь у Всеукра-
їнському конкурсі студентських наукових 
робіт та виборюють призові місця за еко-

номічними напрямами. Так, у 2020 – 2021 
навчальному році вісім студентів стали пе-
реможцями цього конкурсу. Два дипломи 
першого ступеня вибороли студентки Дар’я 
Буткова  (кер. проф. В.Г. Шинкаренко) та 
Юлія Бодра (кер. доц. Я.В. Догадайло). 
Наші студенти здобули також чотири ди-
пломи третього ступеня. Це – Олена Чіпі-
ленко (кер. проф. О.М. Криворучко), Вікто-
рія Єрьоміна та Євген Масалов (кер. проф. 
І.В. Федотова), а також Вікторія Філатова 
(кер. проф. В.Г. Шинкаренко). Ще два сту-
денти нагороджені почесними грамотами.

Третій рік поспіль здобувачі вищої осві-
ти нашої кафедри беруть участь у щорічно-
му віртуальному бізнес-турнірі «Стратегія 
фірми», в якому вони  упродовж майже двох 
місяців є керівниками віртуальної компанії 
з однаковим первісним капіталом, що на-
рощується завдяки реалізації власно розро-
бленій ними стратегії розвитку компанії під 
час змагання з такими ж учасниками з різ-
них регіонів України та інших країн світу. 
Керує цією роботою діючий сертифікова-
ний тренер у середовищі бізнес-симуляції 
ViAL+ доц. Я.В. Догадайло. 

Для колективу нашої кафедри 2021 рік 
виявився найбільш плідним. Саме цьогоріч 
Олена Чіпіленко, Євген Глоба та Вікторія 
Філатова вперше взяли участь в онлайн біз-
нес-турнірі, гідно впоралися з обов’язками 
власника бізнесу і у запеклій конкурент-
ній боротьбі (707 команд і 1087 учасників) 
успішно пройшли до півфіналу та фіналу, 
отримавши відповідні сертифікати.

Здобувачка вищої освіти групи 
Е-32т1-18 Вікторія Філатова пройшла не 
лише до півфіналу, але і у фінал, в якому 
взяла активну участь та показала гідні ре-
зультати, що були підтверджені дипломом 
лауреата. 

Участь у VIII Всеукраїнському біз-
нес-турнірі «Стратегія фірми – 2021» 
дозволила розвинути навички soft skills, 
що затребувані в майбутньому: вмін-
ня аналізувати та знаходити рішення у 
складних ситуаціях і критичне мислен-
ня, креативність і емоційний інтелект, а 
також когнітивна еластичність та інші 
важливі управлінські й лідерські якості.

О.М. Криворучко,  
завідувачка кафедри менеджменту
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 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
Закінчилось ще одне літо, наповне-

не пекучим сонцем, смаком дозрілих 
фруктів і приємними сюрпризами. Саме 
у ці першовересневі дні заклади вищої 
освіти привітно відкривають свої двері 
студентам, які налаштовують себе на на-
вчання. От і наш університет за устале-
ною традицією, а разом з ним і корифей 
серед усіх факультетів – автомобільний, 
зустрічає своїх першокурсників.

Навчання на автомобільному факуль-
теті не обмежується лише лекціями, ви-
вченням теоретичних основ фаху і сесіями 
наприкінці семестру. Багато цікавого ми 
дізнаємося під час практичних занять, що 
проходять в наших лабораторіях. На базі 
кафедри технічної експлуатації та сервісу 
автомобілів діють випробувально-аналі-
тична лабораторія з дослідження палива 
та експлуатаційних матеріалів, випробу-
вально-діагностична лабораторія та ла-
бораторія експертизи транспорту, а також 
академія BOSСH, що сприяє науково-тех-
нічному розвитку та удосконаленню освіт-
нього процесу. 

Пишається наш факультет і лаборато-
рією швидкісних автомобілів, що є показо-
вою візитівкою ХНАДУ. За майже сімдесят 
років тут було спроєктовано і виготовлено 
35 гоночних автомобілів та встановлено 
49 рекордів швидкості (16 з яких на час 
заїздів перевищили світові досягнення). 
Останнє надбання лабораторії – автомо-
біль «ХАДІ-34» – занесений до Книги ре-
кордів України як найенергоефективніший 
автомобіль країни. На «ХАДІ-34» команда 
студентів-гонщиків шість разів (2010 – 
2017 рр.) брала участь у міжнародних 
змаганнях «Shell Eco-marathon». У 2011 р. 
автомобіль «ХАДІ-34» встановив рекорд 
України з паливної енергоефективності, 
подолавши на 1 л пального 575 кілометрів. 

Окрім наукової діяльності, на факульте-
ті підтримується і цінується активна участь 
студентів у житті університету. Щороку ми 
беремо участь у культурно-мистецьких, 
розважальних і спортивних заходах. Окре-
мі конкурси і змагання організовуються 
саме для вас, першокурсники. Навчаючись 
на нашому факультеті, під керівництвом 
кваліфікованих викладачів ви досконало 
вивчите будову автомобіля, ознайомитеся з 

тонкощами його експлуатації та ремонту, а 
також будете проводити цікаві експеримен-
ти під час лабораторних занять.

Дуже сподіваємося на те, що усі ви, ша-
новні першокурсники, обрали усвідомлено 
саме ту спеціальність, яку будете старанно 
опановувати. 

Упродовж п’яти років пліч-о-пліч ви бу-
дете іти зі своїми одногрупниками. Нама-
гайтеся зберегти теплі та дружні стосунки 
з ними під час навчання, адже університет-
ські друзі – це друзі на все життя. 

Щодо минулого навчального року, то 
він був нелегким, але цікавим. У звичний 
для усіх нас навчальний процес свої ко-
рективи вніс COVID-19. Але кожен із нас 
пройшов його впевнено, адже без бажання 
навчатися, нічого б у нас не вийшло. 

Цього навчального року знову було про-
довжено карантин, який перекроїв усе, бо 
пристосування то до очного, то до дистанцій-
ного навчання далося багатьом нелегко. Але 
будь-яку непередбачувану ситуацію можна 
змінити, якщо займатися чимось корисним у 

вільний для себе час. Наприклад, більшість 
студентів нашого факультету займаються 
спортом та відвідують різні гуртки.

Якщо ж у вас виникнуть якісь запитан-
ня, то завжди можна звернутися до студент-
ської ради, свого куратора або до співробіт-
ників деканату, які завжди допоможуть і 
дадуть відповіді на всі ваші запитання.

Шановні першокурсники, щойно ви ста-
ли студентами автомобільного факультету. 
Відтепер кожен з вас з гордістю може на-
зивати себе автомобілістом не за наявністю 
водійського посвідчення чи автомобіля, а за 
покликом серця. Дуже віримо, що усі ви бу-
дете гідно носити звання студента ХНАДУ  
та відстоювати честь університету на ре-
гіональних, всеукраїнських і міжнародних 
олімпіадах, конкурсах і змаганнях.

Бажаємо, щоб наступні п’ять років 
стали для вас дійсно неповторними. Не-
хай вони будуть найцікавішими, неза-
бутніми і захоплюючими! 

Максим Кошалковський,
студкор АФ
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 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

СВІТ НЕОБМЕЖЕНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Вірте в себе! Вірте в свої здібності! 
Без скромної, але достатньої 

впевненості  в своїх силах,  
ви не зможете бути 

успішним або щасливим. 
Норман Вінсент Піл

Першокурсник – таке звичайне сло-
во, але наскільки глибоке асоціативне 
значення приховане у ньому. У кожно-
го воно своє, суто особисте: молодість і 
свобода, початок дорослого самостійного 
життя і перші злети й падіння. Але усіх 
об’єднує наш рідний університет.

Щороку перед сотнями юнаків і дівчат 
відкриваються двері дорожньо-будівельно-
го факультету, який стане рідним на най-
ближчі роки, а то й на все життя, адже час-
то в коридорах факультету можна зустріти 
випускників минулих років. Вони також 
колись були першокурсниками, які шукали 
свою аудиторію і хвилювалися під час скла-
дання іспитів, а згодом, вже як випускни-
ки ХНАДУ, по-доброму згадували яскраві 
миті студентського життя.

Дорожньо-будівельний факультет об’єд- 
нує навколо себе усіх, без кого неможли-
ва робота жодної магістралі: дорожників і 
мостовиків, геодезистів та екологів. Кожна 
кафедра факультету здійснює висококвалі-
фіковану підготовку майбутніх фахівців за 
своєю спеціальністю і при кожній діє лабо-
раторія, на базі якої проводяться відповідні 
роботи з різних предметів.

Кожен студент ДБФ має унікальну мож-
ливість самореалізуватися у будь-якому виді 
діяльності: це і науково-дослідницька робо-
та на чолі з науковим керівником, і заняття 
спортом та участь у художній самодіяль-
ності. А ще університетське життя дозволяє 
розвивати управлінські та організаторські 
якості. Студенти також активно залучаються 
до організації і проведення різних культур-
но-масових заходів. Найактивніші ж пред-
ставники студентського загалу очолюють  
студради факультетів або університету.

За сумлінне навчання, активну гро-
мадську та наукову роботу, а також творчі 
здобутки студенти отримують підвищену 
стипендію чи іменні стипендії Президента 
України. І традиційно кожного року серед 
найкращих обираються ті, хто отримують 
Почесний знак «Відмінник ХНАДУ». 

Кажуть, що студентські роки одні з най-
кращих у житті людини. Можливо це й так, 
з упевненістю можна буде сказати, коли 
пройде достатньо часу, щоб робити певні 

висновки. Але, безумовно, саме в універ-
ситеті ми проходимо одну з перших шкіл 
життя. Для більшості вступ до університе-
ту пов’язаний з переїздом у велике місто, 
часто далеко від родини, де все нове й не-
звідане. Це робить нас сміливішими, само-
стійнішими та організованішими. 

Вступивши до університету, ми потра-
пляємо в інший світ, у якому ми знаходимо 
нових друзів і колег. Інколи ця дружба стає 
довжиною в життя, адже за чотири-п’ять 
років навчання пліч-о-пліч стається не 
одна ситуація, яка перевіряє нашу дружбу 
на міцність, чесність і надійність. 

Наразі спостерігається дивна тенден-
ція, коли абітурієнти здебільшого обира-
ють майбутню професію зовсім нічого про 
неї не знаючи, і вступають до навчального 
закладу лиш би отримати вищу освіту. Але 
радує те, що, спілкуючись зі студентами 
молодших курсів, вони відзначають, що з 
опануванням нових навчальних дисциплін, 
котрі максимально розкривають суть май-
бутньої професії, є розуміння того, що ви-
бір було зроблено правильно. 

Дивлячись на нинішніх абітурієнтів і 
першокурсників, починаєш згадувати себе 
у ті перші роки навчання. Хоч і досить не-
багато часу пройшло з того моменту, але 
коли ти вже майже магістр, то мимоволі ду-
маєш наскільки давно все було. 

Хочу звернутися до першокурсників, 
які читатимуть цей випуск нашого «Ав-
тодорожника»: «Не прогавте свій шанс, 
використовуйте всі можливості, які дає 
вам життя, адже воно у нас одне. Тож не 
змарнуйте його. Сумлінно навчайтеся, бо, 
як говорить народна мудрість, «Знання за 
плечима не носити». І повірте, саме знання 

відкривають перед вами двері необмеже-
них можливостей».

Скоріш за все це моя остання стаття 
на сторінках нашої газети, адже, як і перед 
усіма цьогорічними випускниками, переді 
мною також відкривається новий – профе-
сійний шлях. Тож, користуючись нагодою, 
хочу подякувати усім викладачам, які пе-
редавали свої знання упродовж цих п’яти 
неймовірно насичених і напрочуд цікавих 
років мого навчання в ХНАДУ. 

Бажаю усім викладачам, співробіт-
никам і студентам міцного здоров’я і 
особистого щастя, легкого викладання 
і навчання. І щоби цей новий навчаль-
ний рік усі ви зустрічалися на заняттях 
саме в стінах рідного університету, а не 
в Zoomi!

Ярослава Насоненко,
студкор ДБФ



6 АВТОДОРОЖНИК 26 серпня 2021 р.

Напередодні посвячення цьогорічних 
першокурсників у студенти нашого уні-
верситету ми звернулися до другокурс-
ників поділитися своїми враженнями від 
навчання упродовж минулого року. 

На запитання «Чи подобається тобі на-
вчання та як ти проводиш свій вільний час 
упродовж навчального року?» Сергій Тка-
ченко (гр. М-21) відповів, що він із задово-
ленням ходить на лекції та охоче відвідує 
додаткові заняття з проєкційного моделю-
вання. 

– Знання, котрі нині здобуваю, дуже 
цінні, адже я зацікавлений у своїй спеці-
альності. Окрім навчання, свій вільний час 
я присвячую веб-дизайну та малюванню, а 
ще інколи працюю фрилансером тому, що 
мені дійсно подобається займатися улюбле-
ною справою, – говорить Сергій.

Андрій Балабай (гр. Мк-21), відповіда-
ючи на це ж запитання, сказав, що навчання 
цьогоріч проходило переважно дистанцій-
но. Коли випадала нагода, крім навчання, 
він займався волейболом.

Для Юлії Щербініної (гр. Мк-21) навча-
тися на першому курсі було не складно, але 
іноді виснажливо. Упродовж навчального 
року вона багато читала, відвідувала різні 
курси та активно займалася спортом.

Артемові Стефанциву (гр. Мк-21) на-
вчатися було важкувато через безліч до-
машніх завдань та інших навантажень, але 
в цілому він пройшов цей рік добре. Крім 
навчання, він займався саморозвитком, 
освоюючи суміжні галузі, та підробітком. 

На запитання «Яким видам діяльності 
ви надаєте перевагу?» наші другокурсники 
відповіли так.

Сергій Ткаченко:
– Я надаю перевагу продуктивності та 

кінцевому результату, тож з кожним днем 
намагаюся підвищити ці складові моєї пра-
ці, удосконалюючи вже набуті знання.

Юлія Щербініна: 
– Мені подобається веб-дизайн і дуже 

добре, що моя спеціальність дає старт у 
цьому напрямку.

Артем Стефанцив:
– Я дуже різностороння людина, тому 

щось окреме не можу виділити, але моя 

 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШИХ РУКАХ

майбутня спеціальність допомагає прийня-
ти вірні рішення.

Поцікавилися ми і тим, хто наразі до-
помагає їм з вирішенням нагальних питань.

Сергій Ткаченко відповів, що такі пи-
тання вирішує, звісно, куратор групи, який 
упродовж року уважно вивчав нас, відві-
дував пари, слідкуючи за нашою успіш-
ністю, та допомагав у вирішенні будь-яких 
питань, які виникали у моїх одногрупників. 
Нам дійсно дуже повезло з куратором. 

А от Юлія Щербініна з першого курсу 
виконує обов’язки старости групи, тому з 
усіх питань зазвичай звертаються до неї, 
які вона також намагається вирішувати ра-
зом з куратором, який дуже допомагає.

Артемові Стефанциву з усіма питан-
нями, що виникали упродовж навчального 
року, допомагав староста групи.

Поцікавилися ми у наших другокурсни-
ків і тим, яким вони бачать своє майбутнє?

Сергій Ткаченко відповів так:
– На жаль, я ще не зовсім зорієнтувався 

у яке русло спрямувати потік своїх знань: 
присвятити себе фрилансу чи праці в ко-
лективі, адже я достатньо комунікабельний 

і звик до постійного спілкування з людьми. 
Це щось подібне до праці фотографів, які 
спочатку фотографують людину, налаго-
джують з нею контакт, спілкуються, а потім 
вже редагують фотографії.

Андрій Балабай планує стати розробни-
ком ігор або працювати на фрилансі.

Юлія Щербініна уявляє своє майбутнє 
насиченим і відповідальним – таким, яким 
власне вона насправді й хоче бачити.

Артем Стефанцив своє майбутнє уявляє 
різноплановим, не обмежуючись чимось 
рутинним.

Насправді студенти механічного фа-
культету дійсно дуже різнобічні люди, які 
захоплюються усим і одразу. А спеціаль-
ності, за якими вони наразі здобувають 
вищу освіту, допомагають їм стати затребу-
ваними на ринку праці фахівцями. І, мож-
ливо, в майбутньому хтось із них перевер-
шить навіть самого Ілона Маска...

Тож, шановні наші першокурсники, 
відкривайте для себе нові обрії, впевнено 
крокуйте до омріяної мети і пам’ятайте, 
що ваше майбутнє у ваших руках!

Олександра Смолєнцева, студкор МФ



7АВТОДОРОЖНИК26 серпня 2021 р.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА ФУБ
 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

Студентське життя, безумовно, най-
краща пора. Саме студентські роки 
найцікавіші та незабутні. Цей час напо-
внений новими враженнями й знайом-
ствами і, звісно ж, здобутими знаннями. 
Тому ми – дружна родина ХНАДУ – го-
тові зустрічати наших першокурсників 
у стінах рідного університету і надати 
можливість отримати не лише вищу 
освіту, але й захоплюючі та неперевер-
шені миті студентського дозвілля.

Кожен студент факультету управління 
та бізнесу має змогу вибрати свій напрям: 
заняття науковою діяльністю чи спортом, 
активну участь у студентському самовря-
дуванні чи культурно-масових заходах. 
Традиційно студенти нашого факультету 
мають стабільно високі досягнення в на-
уковій і дослідницькій діяльності, щороку 
виборюючи призові місця в різних конфе-
ренціях, олімпіадах і конкурсах, що дає їм 
можливість отримати додаткові бали під 
час сесії. В нашому університеті вирує і 
спортивне життя, тож всі бажаючі залюбки 
займаються у секціях з футболу і волейбо-
лу, черлідингу і армреслінгу, греко-рим-
ської боротьби і боксу, плавання і кросфіту, 
легкої атлетики і аеробіки та інших.

Традиційно до професійних та інших 
свят (День працівників автомобільного 
транспорту і дорожнього господарства, 
8 Березня, День усіх закоханих, День 
пам’яті та примирення, Дебют першокурс-
ників, Новий рік тощо) в університеті про-
ходять тематичні заходи, цікаві концерти і 
шоу-програми. Наші студенти дуже активні 
й талановиті тому з великим задоволенням 
беруть у цих культурно-масових заходах 
активну участь.

Невід’ємним осередком життєдіяльнос-
ті університету є студентська рада ХНАДУ 
та кожного факультету окремо. Тут нам 
також є чим пишатися, адже кожного року 
команда активних студентів розробляє та 
втілює в життя безліч неймовірних, ціка-
вих і грандіозних проєктів, серед яких: 
«Міс і Містер ХНАДУ», тематичні вечірки 
(«Назад у 90-ті», «Нульові»), турніри з кі-
берспорту та боулінгу тощо. Також ми бе-
ремо активну участь у благодійних заходах: 
поїздки до притулку тварин, під час яких 
кожен студент має нагоду вигуляти і наго-
дувати свого улюбленця; благодійний кіно-
вечір, зібрані кошти з якого ми передаємо 
до дитячого будинку, тощо. І це ще точно 
не кінець, бо надалі ми плануємо вражати і 
зацікавлювати наших студентів неймовірно 
захоплюючими заходами. Якщо ви заціка-
вилися цією інформацією – долучайтеся до 
нашої команди.

Звісно, що всі події не обходяться 
без підтримки ректорату, деканатів і на-
ших неперевершених викладачів та ку-
раторів. Завдяки їм ми можемо втілити 
в життя всі наші найамбітніші плани і 
мрії.

За це ми усім їм дуже вдячні!
Віолетта Павленко,

 Дар’я Чупета, 
члени студради ФУБ
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Дорогі першокурсники, щойно ви 
зробили серйозний вибір, від якого зале-
жатимуть ваші подальші перспективи, 
працевлаштування, самореалізація і  
майбутнє професійне життя. Я особисто 
рівно два роки тому також перебувала 
в такому ж стані. І, обравши факультет 
транспортних систем, зараз можу сказа-
ти абсолютно впевнено: я вчинила пра-
вильно! 

Бути першокурсником – найочікувані-
ший момент для кожної молодої людини, 
адже попереду так багато можливостей, 
знайомств і нових відкриттів. За шаленим 
вирем подій не встигаєш помітити, як вли-
ваєшся в атмосферу університету, стаєш 
його невід’ємною частиною. Здається, зо-
всім недавно було поселення до гуртожит-
ку, перші пари у величезних аудиторіях, 
ходіння з корпусу в корпус і несподівано 
настає останній рік навчання.

Студентство – абсолютно новий етап 
життя для кожної людини. Багато  що в ньо-
му дивує і розриває шаблони, а іноді навіть 
здається нереальним. Але усе це рухає нас 
вперед і розвиває, змінюючи все навколо. 
І доки студенти старших курсів з теплом 
згадують свої перші семестри, радимо цьо-
горічним першокурсникам не боятися по-
ринути у цей напрочуд цікавий світ.

Повірте, усі студенти нашого універси-
тету також колись були першокурсниками, 
які розгублено блукали коридорами, забу-
вали розклад занять і боялися незрозумілої 
для них сесії. Але роки йдуть і більшість 
випускників нашого вишу згадують свої 
студентські роки з ностальгією, бо з самого 
початку досить швидко занурилися в освіт-
ній процес.

Колектив нашого університету – це 
згуртована й дружна родина. Тож усім пер-
шокурсникам, у тому числі й факультету 
транспортних систем, боятися навчання не 
варто, адже поруч будуть декан Ю.О. Беке-
тов, його заступниця Т.В. Ярмак, співробіт-
ники деканату і викладачі, куратори груп і 
старшокурсники, які завжди готові прийти 
на допомогу. 

Вам, дорогі першокурсники, належить 
дізнатися багато чого нового, адже студент-
ські роки – це не тільки лекції, це точно 
не про наш ХНАДУ. На вас чекають різні 
освітньо-наукові та культурно-мистецькі 
заходи, квести і вікторини, екскурсії і від-
починок на природі. Після першого зна-

 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

ВІТАЄМО ЗІ ВСТУПОМ НА ФТС

йомства з університетом кожен з нас так 
чи інакше з головою поринає в студентське 
життя. Тож нудьгувати у вас точно не ви-
йде.

Перший рік навчання – це вкрай ціка-
во і водночас важко. Організація переве-
зень, транспортні системи та організація 
і регулювання дорожнього руху – ось ті 
напрямки, в яких ви будете рухатися і на-
биратися знань. Крім того, в нашому уні-
верситеті проводяться наукові конференції 
та олімпіади, участь у яких дозволить вам 
покращити знання з обраної спеціальності, 
надасть впевненості у собі та своїх силах. 
Будьте готові до наполегливої праці і у вас 
обов’язково все вийде. 

Особливі привілеї заслужили наші від-
мінники навчання, які, окрім підвищеної 
стипендії, користуються повагою викла-
дачів і студентів, а також мають переваги 
під час працевлаштування. Тож майте це на 
увазі і не втрачайте свій шанс.

Складайте кожну сесію на «відмін-
но», беріть активну участь у науковому, 
громадському і культурному житті уні-
верситету та, найголовніше, – самовдос-
коналюйтеся і ви впевнено досягнете 
професійних височин. 

Успіхів і наснаги вам у навчанні! 

Юлія Карягіна,
 студкор ФТС 
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 ВАМ, ПЕРШОКУРСНИКИ!

Роздумуючи, що саме мені хотілось би 
сказати та які думки скерувати до цього-
річних першокурсників – моїх ровесни-
ків, мимоволі прийшли спогади про мій 
одинадцятий клас. 

Я згадав ту бурхливу весну, останню в 
шкільних стінах, згадав як хвилювався перед 
ЗНО, але не через те, що боявся погано склас-
ти іспити. Запорукою гідного результату слу-
гувала плідна праця, моя та моїх репетиторів, 
і наші сподівання виправдались. Мене ж бен-
тежило інше, той факт, що після екзаменів 
почнеться нове життя, настільки незвідане й 
відмінне від звичного, що його навіть уявити 
було важко. Та час плине вперед, зверхньо 
нехтуючи нашими ваганнями. Приблизно 
саме так я й хотів розпочати своє звернення 
до першокурсників, адже впевнений, що 
більшість відчували щось подібне. Поговорі-
мо краще про те, що ж чекає вас попереду.

Розповісти вам про буденні речі або на-
гальні моменти буде блюзнірством, куди 
краще надати поради чи то орієнтир у вашо-
му переродженні в студентів, бо тільки так 
можна сподіватися, що вам вистачить сил 
пройти цей тернистий шлях та не стати бай-
дужими й надломленими визискувачами, які 
пустять все напризволяще, а стати «людь-
ми» з усією притаманною цьому слову ве-
личчю. 

У нашому університеті вас чекає купа 
нового та безліч різних подій, можливостей 
і вибору. Маю на увазі не лише добросовісне 

навчання, хоча воно і займе левову частку 
вашого часу. У вас будуть нові знайомства, 
участь у різних заходах і виступи на олімпі-
адах, у декого – проживання в гуртожитку, 
можливо хтось розпочне працювати. Усього 
охопити я і сам ще не встиг, але точно знаю, 
що більшість з цього для вас буде вперше. 
Наразі багатьом з вас може здатися, що ви 
рухаєтесь у цілковитій пітьмі, а турботам 
немає кінця, і все, що ви робите, «сізіфова 
праця». У декого, ясна річ, будуть опускати-
ся руки – так завжди буває під час карди-
нальних змін. Але не зупиняйтеся, адже ви 
здобуваєте безцінний досвід, ставте собі цілі 
та крокуйте до їх виконання. У моменти від-
чаю не забувайте задля чого ви обрали свій 
шлях, пам’ятайте свої перемоги, те, що вас 
надихало і тих, хто вас завжди підтримує. 
Найцінніше, що у нас з вами є, – це наша 
молодість – час, який потрібно цінувати і 
який дає нам робити свої перші самостійні 
кроки, не лякаючись витрачати спроби ще і 
ще раз розпочати нову справу. Повірте, часу 
у нас ще вдосталь.

Я в кімнаті сам на сам про себе зчитую текст лекцій.
Навчання – цілий океан, лунає гурт «Океан Ельзи».
Знов гризу граніт науки, а поезія – без теми,
Щоб вам вислати вірша мені і приводу не треба. 

Перший раз пишу в газету, може там в нагоді стане,
Може візьмуть друкувати, місце знайдеться на шпальті.
Там з’явитися з рядками, певно, непогано буде?
Але не забрати суті: в другу чергу я поет, 
в першу ж чергу – другокурсник. 

Через це не стану дарма час й чорнила марнувати, 
Вірші не моя прикраса, вони мають надихати. 
Ціль – студентськими руками будувать світле майбутнє,
Ціль – самому не зламатись, плідна праця дасть здобутки. 

Я в кімнаті сам на сам про себе зчитую текст лекцій.
Навчання – цілий океан, до нього склянка чаю зверху. 
Знов гризу граніт науки, а поезія – sim-карта…
Я в кімнаті сам на сам спілкуюсь в римах з читачами.

Денис Мирошник

         РОЗДУМИ         

Для кожного з вас розпочинається до-
росле життя і найголовніше, що ви отримає-
те в університеті – це безмежна свобода ви-
бору думок, дій і вчинків. Але разом з нею 
ви отримаєте й безмежну відповідальність, 
тож не заплутайтеся в цьому новому для вас 
соціумі, не загрузніть в дрібницях. І ще одна 
слушна порада: щоб там не сталося – за до-
помогою завжди можна звернутися до кура-
тора чи в рідний деканат. 

Шкода, що багате на сонячні промені 
літо і відпочинок, щоби набратися сил перед 
безсонними ночами, фактично вже позаду. 
Наразі усі ви вже пливете через «чорне море, 
повне чорних кав», де ви точно не одні. По-
руч з вами завжди будуть і є ваші старші то-
вариші, які готові дати слушні поради. 

Старшокурсники та нинішні друго-
курсники, які лише тогоріч поповнили 
лави студентського загалу ХНАДУ, серед 
яких і я, бажаємо вам попутного вітру!  

Денис Мирошник,
гр. ДГ-21-20

ПОПУТНОГО ВІТРУ
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 ОФІЦІЙНО

 ВІТАЄМО!

МЕТОДИЧНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ

Вітаємо ювілярів
(які народилися у липні – серпні)

Олену Миколаївну Шершенюк – дирек-
торку Центру освітніх послуг.

Тетяну Борисівну Нікітіну – завідувачку 
кафедри природничих і гуманітарних дисциплін.

Володимира Анатолійовича Корогодсько-
го – професора кафедри двигунів внутрішнього 
згоряння.

Олександра Олексійовича Рідкозубова – 
доцента кафедри будівництва та експлуатації ав-
томобільних доріг ім. О.К. Біруля.

Віту Василівну Даценко – доцента кафедри 
технології дорожньо-будівельних матеріалів і хі-
мії ім. М.І. Волкова.

Тетяну Олександрівну Ненастіну – доцен-
та кафедри технології дорожньо-будівельних ма-
теріалів і хімії ім. М.І. Волкова.

Григорія Аврамовича Авруніна – до-
цента кафедри будівельних і дорожніх машин  
ім. А.М. Холодова.

Олександра Олександровича Рєзнікова – 
доцента кафедри будівельних і дорожніх машин 
ім. А.М. Холодова.

Євгена Олександровича Чаплигіна – до-
цента кафедри фізики.

Олександру Олександрівну Орду – доцен-
та кафедри транспортних технологій.

Ольгу Олександрівну Холодову – доцента 
кафедри  організації та безпеки дорожнього руху.

Ганну Анатоліївну Плєхову – доцента ка-
федри інформатики і прикладної математики.

Юлію Володимирівну Бугаєвську – доцен-
та кафедри українознавства.

Олену Євгеніївну Сук – старшу викладач-
ку кафедри філософії та педагогіки професійної 
підготовки.

Олександра Юрійовича Романенка – ви-
кладача кафедри  фізичного виховання та спорту.

Олену Миколаївну Харківську – заступ-
ницю начальника навчального відділу.

Наталію Гаврилівну Гончарову – завіду-
вачку лабораторії кафедри технології дорожньо-
будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова.

Віктора Васильовича Редька – завідувача 
лабораторії кафедри деталей машин та теорії ме-
ханізмів і машин.

Євгенія Васильовича Волянського – май-
стра виробничого навчання ЛША кафедри авто-
мобілів. 

Віктора Івановича Плигуна – старшого 
лаборанта з вищої освіти кафедри інженерної та 
комп’ютерної графіки.

Артема Олександровича Назарова – за-
ступника директора видавництва.

Марину Олександрівну Власенко – про-
відну фахівчиню навчального відділу.  

Людмилу Миколаївну Сігалову – провід-
ну фахівчиню з обслуговування інформаційних 
систем інформаційно-обчислювального центру.

Світлану Михайлівну Ткаченко – фахівчи-
ню видавничої справи видавництва.

Андрія Сергійовича Мелешка – фахівця 
видавничої справи видавництва.

Анастасію Ярославівну Горбунову – стар-
шу лаборантку інформаційно-обчислювального 
центру. 

Галину Яківну Зуб – інженера-програміста 
1 категорії інформаційно-обчислювального центру.

Людмилу Олексіївну Шуммер – інженера-
програміста 1 категорії лабораторії інформацій-
них технологій і обчислень.  

Ольгу Олегівну Галіч – інженера групи із 
забезпечення публічних закупівель.

Олександра Миколайовича Окушка – 
оператора з обробки інформації та програмного 

забезпечення інформаційно-обчислювального 
центру.

Дмитра Анатолійовича Коваленка – опе-
ратора з обробки інформації та програмного 
забезпечення інформаційно-обчислювального 
центру.

Віру Іванівну Грищенко – диспетчерку де-
канату факультету управління та бізнесу.

Ірину Олександрівну Бондар – адміністра-
тора зали їдальні.

Тетяну Анатоліївну Третьякову – буфет-
ницю 4 розряду їдальні.

Маргариту Олександрівну Шевченко – 
кастелянку гуртожитку №5.

Валентину Миколаївну Фесенко – старшу 
комірницю відділу матеріально-технічного по-
стачання.  

Валентину Миколаївну Семенко – чергову 
гуртожитку №3.

Раїсу Іванівну Потоскаєву – чергову гурто-
житку №6.

Марію Опанасівну Потьомкіну – чергову 
гуртожитку №6.

Олександра Леонідовича Устенка – токаря 
5 розряду ремонтної майстерні.  

Ігоря Вікторовича В’юнника – столяра 
3 розряду гуртожитків №1 і  №3.

Михайла Вадимовича Ніколаєва – столяра 
3 розряду гуртожитку №5.

Андрія Володимировича Корулика – слю-
саря-сантехніка 3 розряду гуртожитку №1.  

Наталію Михайлівну Шевякову – приби-
ральницю господарчого відділу.  

Антоніну Михайлівну Жирову – приби-
ральницю навчального корпусу факультету під-
готовки іноземних громадян.

Євгенію Павлівну Булгакову – двірницю 
навчального корпусу факультету управління та 
бізнесу.

Валентину Анатоліївну Шиленко – мий-
ницю посуду 2 розряду їдальні.

Бажаємо Вам, шановні ювіляри, міцного 
здоров’я і натхненної творчої праці, професій-
них здобутків і успіхів на освітянській ниві, ро-
динних гараздів і чудового святкового настрою.

Колектив ХНАДУ

Наприкінці червня під орудою голови 
 методради проф. А.Г. Батракової відбулося 
планове засідання методичної ради, де було 
розглянуто такі питання.

1. Підcумки акредитації PhD (ОНП) програм 
навчання: автомобільний транспорт, екологічна 
безпека, транспортні системи.

Заслухавши та обговоривши інформацію на-
чальника відділу акредитації, стандартизації та 
якості навчання А.І. Коробка і гарантів освітніх 
програм проф. Н.В. Внукову та  Є.В. Нагорного, а 
також доц. Д.М. Леонтьєва методрада відзначає, 
що в експертних груп склалося загальне позитивне 
враження від освітньо-наукових програм, що акре-
дитувалися. ОНП за всіма параметрами відповіда-
ють критеріям акредитації. Під час проведення 
акредитаційної експертизи експертними групами 
не було виявлено критичних недоліків, які могли б 
стати причиною незабезпечення програмних ре-
зультатів навчання. ОНП спрямовані на підготовку 
висококваліфікованих докторів філософії, що ста-
ло можливо завдяки забезпеченню висококваліфі-
кованими людськими ресурсами та матеріально-
технічною базою. У ЗВО створено сприятливе 
середовище не лише для проведення досліджень, 
але й для безпечного та комфортного забезпечення 
їх побутових, психологічних і соціальних потреб.

В обговоренні першого питання взяли участь 
проф. А.Г. Батракова і В.Г. Шинкаренко та доц. 
В.В. Маляр.

2. Про дотримання вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності за ОП, що акре-
дитуватимуться у 2021 – 2022 н.р.

Заслухавши та обговоривши доповідь на-
чальника відділу акредитації, стандартизації та 
якості навчання А.І. Коробка, методрада відзна-
чає, що змінилися деякі вимоги Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності за освітніми 
програмами. Зокрема, зараз ліцензуються рівні 
освіти бакалавр, магістр і доктор філософії; під-
готовка іноземних здобувачів здійснюється в 
межах ліцензованих обсягів; викладачі та здобу-
вачі повинні мати вільний доступ до інтернету в 
університеті; 25% аудиторій повинні мати муль-
тимедійне обладнання тощо.

В обговоренні цього питання взяли участь 
проф. А.Г. Батракова та доц. О.О. Догадайло.

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

ра кафедри автомобільної електроніки О.П. Смир-
нова (доц. С.І. Поваляєв).

2.  Представлення до вченого звання доцента 
кафедри автомобілів О.О. Ярити (доц. С.І. Пова-
ляєв).

3. Представлення до вченого звання професо-
ра кафедри БДМ В.М. Супонєва (доц. Ю.В. Рука-
вишніков).

4. Про отримання дозволу на публікацію 
 таких підручників:

– «Основи біржової діяльності». Автор:  
Д.О. Приходько; 

– «Математичне програмування та елементи 
теорії «Дослідження операцій». Автори: В.М. Ко-
лодяжний, А.І. Левтеров, Г.А. Плєхова;

а також навчального посібника:
– «Автомобіль. Теорія та експлуатаційні влас-

тивості». Автори: С.М. Шуклінов, М.М. Альокса 
(доц. В.О. Федорова).

5. Про виконання плану роботи методичної 
ради та методичних комісій факультетів у 2020 – 
2021 н.р. (проф. А.Г. Батракова).

6. Затвердження ОП набору 2021 р. (доц.  
А.І. Коробко). 

7. Про організацію науково-педагогічної 
практики з підготовки докторів філософії (доц. 
С.М. Краснов).

8. Розгляд Положення про вебсайт ХНАДУ 
(проф. А.Г. Батракова).

О.М. Харківська, 
секретар методради
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Закінчення на с. 12

У 2021 році кафедра комп’ютерних 
технологій і мехатроніки успішно про-
йшла акредитацію освітньої програ-
ми «Програмне забезпечення систем» 
першого (бакалаврського) рівня спеці-
альності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення», за якою здійснюється під-
готовка IT-фахівців. 

Гарантом освітньої програми виступив 
завідувач нашої кафедри професор О.Я. Ні-
конов. Провідними стейкхолдерами висту-
пили Інститут проблем машинобудування 
ім. А.М. Підгорного Національної академії 
наук України, міжнародна ІТ-компанія NIX 
Solutions, ІТ-компанія QCode.

Однією із першочергових проблем сис-
теми підготовки IT-фахівців є підвищення 
рівня освіти шляхом запровадження досить 
істотних якісних змін та її модернізації від-
повідно до сучасних вимог і тенденцій. Для 
її вирішення заклади вищої освіти постійно 
удосконалюють освітньо-професійні програ-
ми підготовки здобувачів вищої освіти за сво-
їми спеціальностями. У рамках кожної освіт-
ньо-професійної програми формулюються 
інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) 
компетентності, а також програмні результа-
ти навчання здобувачів вищої освіти.

Метою моніторингу і періодичного пе-
регляду освітньої програми «Програмне 
забезпечення систем» спеціальності 121 
«Інженерія програмного забезпечення» є 
підтвердження її актуальності з урахуван-
ням світових тенденцій розвитку галузі 
знань, затребуваності на ринку праці, під-
вищення якості та результативності орга-
нізації освітнього процесу, а також задо-
волення потреб здобувачів вищої освіти і 
працедавців. 

Моніторинг і періодичний перегляд 
освітньої програми відбувається за участю 
зацікавлених сторін (студентів, працедав-
ців, науково-педагогічних працівників та  
стейкхолдерів) і передбачає проведення 
відповідних процедур, пов’язаних зі збо-
ром й аналізом інформації щодо змістов-
ності та організації освітнього процесу. 

Перегляд (удосконалення) освітніх про-
грам у ХНАДУ здійснюється у формах 
оновлення або модернізації згідно з Поло-
женням про освітні програми. 

Підставою для оновлення освітніх про-
грам можуть бути: 

– ініціатива і пропозиції гаранта освіт-
ньої програми та/або вченої ради і/або на-
вчально-педагогічних працівників, які її 
реалізують; 

– результати оцінювання якості; 
– об’єктивні зміни інфраструктурного, 

кадрового характеру і/або інших ресурсних 
умов реалізації освітньої програми. 

Усі оновлення відображаються у відповід-
них структурних елементах освітньої програ-
ми – навчальному плані, робочих програмах на-
вчальних дисциплін, програмах практик тощо. 

Модернізація освітньої програми має 
на меті більш значну зміну в її змісті та 
умовах реалізації, ніж при плановому онов-
ленні, і може стосуватися також мети (місії) 
програмних навчальних результатів. 

Перше корегування освітньої програми 
«Програмне забезпечення систем» відбуло-
ся з прийняттям Стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» (Наказ №1166 від 29.10.18 р.). 

Були внесені зміни у фахові компетент-
ності та програмні результати навчання від-
повідно до прийнятого стандарту. 

Здобувачі вищої освіти залучені до про-
цесу періодичного перегляду освітньої про-
грами та інших процедур забезпечення її 
якості таким чином: проведення опитувань 
щодо змісту конкретних дисциплін; робочі 
наради зі здобувачами вищої освіти різних 
курсів; проведення вибіркового опитування 
серед учасників певних процесів.

Наразі в ХНАДУ проводяться постійні 
опитування студентів щодо якості навчан-
ня. Щорічно проводяться анонімні анкету-
вання студентів 1 – 5 курсів денної форми 
навчання «Викладач очима студентів», що 
передбачає опитування про рівень викла-
дання навчальних дисциплін, якість про-
ведення викладачами занять, використан-
ня ними інноваційних технологій, вміння 
встановити контакт зі студентами тощо. 

На сайті університету розміщені опи-
тувальники для студентів. Результати ан-
кетувань доводяться до відома викладачів, 
обговорюються на засіданнях методичної 
ради ХНАДУ, методичних рад факультетів 
та засіданнях кафедр, що дає можливість 
визначити напрями покращення роботи ви-
кладачів і кураторів. На цій основі власне 
і проходить корегування освітніх програм. 

Так, за результатами опитування здобу-
вачів вищої освіти були внесені такі зміни 
та доповнення до освітньої програми «Про-
грамне забезпечення систем» першого (ба-
калаврського) рівня. 

Для удосконалення викладання дисци-
плін «Крос-платформне програмування» та 
«Програмування в ОС Android» у 2019 р.  
введено викладання дисципліни «Мова 
програмування Java». 
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ЩО ТАКЕ ПЕДАГОГІКА  
І ХТО ТАКИЙ ПЕДАГОГ?

 ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Закінчення. Початок на с. 11

Рівень розвитку системи 
освіти будь-якої країни за-
вжди є не наслідком, а при-
чиною її  економічних успіхів. 
Уже давно треба усвідомити 
на всіх рівнях управління, 
що наука повинна розвива-
тися швидше ніж економіка, 
а освіта – швидше ніж наука. 
Саме такий стан речей є зако-
ном прогресивного розвитку 
суспільства. 

Однією з ключових фігур  
вищої школи є викладач. Ака- 
демік С.У. Гончаренко в «Укра-
їнському педагогічному слов-
нику» дає визначення викла-
дача – у широкому розумінні 
слова – як працівника вищої, 
середньої спеціальної або за-
гальноосвітньої школи, який 
викладає якийсь навчальний 
предмет; у вузькому – штатна 
посада у закладах вищої чи се-
редньої освіти. Ми ж вважаємо, 
що викладач сьогодні – це не 
просто фахівець своєї справи чи 
просто штатна одиниця. Це, пе-
редусім, ефективний менеджер 
навчального процесу, головним 
завданням якого є навчити вчи-
тися упродовж усього життя, 
допомогти розвинути креативне 
мислення, без чого сучасний ви-

пускник будь-якого вишу країни 
не може бути конкурентоспро-
можним на новітньому ринку 
праці.

Взагалі визначення педаго-
га і педагогіки беруть свій поча-
ток ще із Стародавньої Греції. 
Педагогіка – слово грецького 
походження (paidos – дитя й 
ago – веду, виховую). Таким 
чином, педагогіка в буквально-
му перекладі з грецької означає 
дітоводіння або мистецтво ви-
ховання. У Стародавній Греції 
педагогом міг бути лише раб, 
який був приставлений до учня,   
супроводжував його та прислу-
говував йому на заняттях упро-
довж усього дня.

До речі, таке слово як «шко-
ла» у перекладі з латини означає 
«дозвілля», а дозвілля завжди 
пов’язане із чимось приємним, 
саме тому, власне, і потрібно 
робити пізнавальний процес 

для його учасників приємним 
і корисним. А слово «студент» 
у перекладі з латини означає 
«той, хто старанно вчиться». 

Ще й досі педагоги спере-
чаються щодо визначення суті 
слова «викладач». Наразі у сві-
ті дуже популярним є погляд 
на викладача як на художника: 
його діяльність вважається на-

стільки складною, що взагалі 
не може бути систематизова-
ною. Під час занять викладач 
отримує величезну кількість 
інформації, на яку необхідно 
миттєво реагувати. Саме тому 
викладацька діяльність є імо-
вірніше мистецтвом, що потре-
бує інтуїтивного сприйняття, 
постійної творчості та імпрові-
зації. Ці якості можуть прояви-
тися тільки за умови відходу від 
формальних правил та алгорит-
мів педагогічної поведінки.

Найкращою ілюстрацією 
педагогічного процесу та осо-
бистості самого педагога, на 
нашу думку, є римовані поба-
жання того, хто навчається:

 ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
У 2020 р. до блоку вибіркових дисци-

плін було введено «Стилістику наукового 
тексту», що передбачає навчання студентів 
підготовці та написанню наукових робіт і 
дотриманню принципів академічної добро-
чесності. 

Сучасний спеціаліст у галузі розробки 
програмного забезпечення повинен мати 
добру теоретичну підготовку та практичні 
навички розробки, тобто Hard skills. Саме 
ці знання і навички сприяють постійному 
професійному зростанню сучасного фа-
хівця. Їхньому професійному зростанню 
 сприяють також вміння працювати в коман-
ді та вирішувати конфлікти або не створю-
вати їх, вміти відстоювати свою точку зору і 
представляти результати своєї роботи, воло-
діти комунікаційними навичками та вміння 
планувати. Все це і є Soft skills, які роблять 
спеціаліста цінним і конкурентним на рин-
ку праці. Тому в 2020 р. до блоку вибірко-
вих дисциплін було введено «Soft skills».

Як правило, в онлайн опитуванні беруть 
участь не лише здобувачі та працедавці, 
але й представники академічної спільноти 
із різних закладів України. Всі пропозиції 
ретельно опрацьовуються, узагальнюються 
і виносяться на обговорення.

Щороку відділ організації сприяння 
працевлаштуванню студентів нашого уні-
верситету проводить Ярмарок вакансій, де 
шляхом опитування збираються пропозиції 
від працедавців, що потім враховуються 

при перегляді освітніх програм, до яких ка-
федри вносять актуальні зміни. 

Також відбуваються зустрічі з праце-
давцями на базі підприємств галузі. 

За сприяння IT-Cluster м. Харкова в 
2020 р. були проведені засідання робочих 
груп у рамках двох нових освітніх проєктів. 
Зокрема, робоча група проєкту «Популя-
ризація неформальної освіти» обговорила 
плани щодо реалізації однієї з основних 
цілей кластера – сприяти якісній освіті май-
бутніх IT-фахівців для компаній – учасників 
Kharkiv IT-Cluster. А робоча група проєкту 
«Адаптація програм закладів вищої освіти» 
обговорила перші кроки з адаптації програм 
вишів під сучасні робочі реалії. 

Зустріч робочих груп допомогла визна-
чити основні вектори розвитку проєктів і 
сформувати уявлення про подальшу їхню 
роботу. Демонструючи власні стартапи, 
студенти та викладачі отримали конкретні 
пропозиції фахівців щодо вдосконалення 
існуючих розробок і реалізації нових акту-
альних проєктів.

У квітні 2021 р. декан механічного фа-
культету проф. І.Г. Кириченко і завідувач 
кафедри комп’ютерних технологій і меха-
троніки проф. О.Я. Ніконов провели плідну 
зустріч з директором IT-компанії «Telesens 
International Ltd», співзасновником На-
вчально-науково-виробничого комплексу 
«Силіконова долина» та Харківського IT-
Cluster Е.Ю. Рубіним  і директором Теле-
сенс Академії М. Косенко. Під час цієї 
зустрічі обговорювалися питання удоско-

налення освітньої програми «Програмне 
забезпечення систем» у рамках подальшо-
го розвитку співпраці університету та ІТ-
бізнесу.

Як бачимо, процес модернізації освіт-
ніх програм досить тривалий і трудо-
місткий, але результат урахування поба-
жань стейкхолдерів дозволив впевнено 
відстоювати наше право на підготовку 
бакалаврів спеціальності 121 «Інженерія 
програмного забезпечення».

О.Б. Маций, 
доц. каф. КТМ

«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня, чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха – поймут все без труда.
Слова порой запутаны, пример же – никогда.
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ.
И если все мне рассказать, я выучу урок.
Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить и умным словесам.
Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет.
Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет».

В.В. Бондаренко,   
проф. каф. філософії та педагогіки професійної підготовки
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 ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ

ЗАГАРТОВАНИЙ ДОБРИМ СЛОВОМ  
І ВТІШЕНИЙ РІДНИМ КРАЄМ

Раз добром нагріте серце –  
вік не охолоне.
Т.Г. Шевченко

У червні на малій бать-
ківщині нашого незабутнього 
колеги В.І. Ковальова в селі 
Мартове Чугуївського району 
на Харківщині відбувся його 
творчий вечір-звіт перед зем-
ляками з нагоди його 75-річ-
ного ювілею. 

У культурно-спортивному 
комплексі імені І.С. Добрян-
ського зібралися мешканці 
села, однокласники та друзі 
дитинства Валерія Івановича, а 
також місцева молодь. Валерій 
Іванович розповів про свій жит-
тєвий шлях, роботу в ХНАДУ 
та про літературну творчість. 
За приблизними підрахунками 
через його душу і серце про-
йшли понад 20 тисяч учнів 
технікумів, де він працював, та 
незліченна кількість студентів 
ХАДІ – ХНАДУ, де він викла-
дав на кафедрі українознавства 
і стояв у витоків утвердження 
нашого колективу. 

Зі сцени КСК прозвучали гу-
мористичні вірші і прозові твори 
автора та його пісні. Розповіді су-
проводжувалися де монстрацією 
фотосвітлин і відеороликів та 
аудіозаписами. Цікавими були 
гумористичні спогади шанова-
ного нами Валерія Івановича 
про дитячі та юнацькі роки, зо-
крема про новорічний концерт 

1962 року, в якому 16-річний 
школяр Валерій Ковальов брав 
участь як музикант-контрабасист 
сільського естрадного оркестру. 
Валерій Іванович і його шкіль-
ний друг та однокурсник педа-
гогічного училища М.В. Кор - 
нейко пригадали роки навчан-
ня в училищі, виконавши пісні, 
котрі вони співали там понад 
55 років тому. 

Зустріч пройшла в теплій, 
дружній і надзвичайно до-
брозичливій атмосфері. Для 
багатьох присутніх на заході 
молодих людей було новітнім 
відкриттям те, що в їхньому 
селі жив і навчався у Мартів-
ській середній школі майбутній 
кандидат історичних наук, до-
цент ХНАДУ, лауреат літера-
турно-мистецької та краєзнав-
чої премії імені П.В. Василенка 
(до речі, Петро Пантелійович 
Василенко також мартівчанин 
і співець Печенізького краю), 
лауреат обласного літературно-
го конкурсу імені О.С. Масель-
ського Валерій Ковальов. У фоє 
культурно-спортивного комп-
лексу декілька днів поспіль ще  
була розгорнута виставка фо-
торобіт В.І. Ковальова, зробле-
них від початку 1960-х років і 
до сьогодення. На фото – рідні 
і друзі фотоаматора, домаш-
ні улюбленці, краєвиди Хар-
ківщини і Заполяр’я, Криму і 
США, де наш Валерій Іванович 

неодноразово бував і прові-
дував родину, яка там мешкає. 

Безперечно і традиційно, 
що після творчої зустрічі був 

влаштований невеликий фур-
шет, де звучали спогади дитин-
ства і згадки про шкільних дру-
зів, а також звучали побажання 
ювілярові доброго здоров’я і 
нових творчих успіхів. 

Колектив кафедри укра-
їнознавства щонайщиріше 
приєднується до привітань 
колеги, який неодноразово 
давав усім нам зрозуміти – 
пенсія не вирок, а благодат-
ний час для вдосконалення 
і розповсюдження своїх  упо-
добань в ім’я і на добробут 
України та рідного краю.

Н.В. Нікуліна, 
завідувачка кафедри 

українознавства 
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 ПОРАДИ ЛІКАРІВ

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
Доволі швидко промайнуло веселе 

безтурботне дитинство, коли всі про-
блеми і турботи цілком покладалися на 
батьківські плечі.

Відтепер ви – студенти ХНАДУ. По-
вірте, це дійсно правильний шлях до 
успіху, адже у вас є всі підстави здобути 
якісну освіту.

Сподіваємося, що усі ви усвідомлено 
обрали саме наш заклад вищої освіти, а 
отже, і свій майбутній фах, про який мрі-
яли з дитинства. 

Для вас починається нове, доросле жит-
тя, сповнене студентськими буднями і ра-
дощами перших побачень. Багато хто з вас 
виявився наодинці з цим новим, незвіда-
ним життям, коли поруч немає дбайливих 
батьків і всі нагальні питання та проблеми 
доведеться вирішувати самотужки.

Чи зможете ви бути самостійними і чи 
впораєтеся з цією новизною?

Впоратися з навчальним навантажен-
ням, поліпшити роботу всіх систем організ-
му, забезпечити його гармонійний розвиток 
і злагоджену діяльність вам допоможе по-
вноцінне, багате вітамінами та мікроеле-
ментами харчування.

Фізичні потреби людини залежать від 
багатьох чинників, які, як правило, постій-
но міняються. Тому точно збалансувати 
харчування на кожну мить нашого життя 
практично неможливо. Але в організму є 
спеціальні регуляторні механізми, що до-
зволяють використовувати і засвоювати з 
прийнятої їжі поживні речовини у необхід-
ній кількості.

Для нашого здоров’я важлива не кіль-
кість білків і вуглеводів, вітамінів і міне-
ральних речовин, а те, скільки організм їх 
засвоїть. При неправильному поєднанні 
продуктів можна залишатися голодним на-
віть за ідеальної кількості харчових компо-
нентів.

Наші поради щодо здорового харчу -
вання.

Рекомендується приймати якомога мен-
ше харчових компонентів за один прийом 
їжі.

Різноманітність в харчуванні досяган-
ється за рахунок прийому різних продуктів 
упродовж дня або тижня. Приймати їжу 
варто лише за наявності відчуття голоду, а 
не за розкладом, але не рідше трьох разів на 
добу. Їжа без апетиту користі не приносить. 
Їжу необхідно пережовувати до того момен-
ту, поки не зникне її специфічний смак. Так 
насичення відбувається значно швидше, а 
кількість вжитої їжі зменшується у два-три 
рази. У жодному випадку не можна пере-
кушувати на ходу. Через годину після обіду 
або вечері не можна займати горизонтальне 
положення, бо в цей час їжа починає пере-
ходити з шлунка в дванадцятипалу кишку, 
куди виділяється жовч.

При горизонтальному положенні тіла 
жовч через відкритий пілорус затікає в 
шлунок і травмує його стінки. При цьому 
існує великий ризик отримати важкі захво-
рювання шлунка і дванадцятипалої кишки.

Якість їжі, що вживається.
Їжа повинна бути механічно і термічно 

щадною (тобто не варто їсти дуже холодні 
або гарячі блюда, а також гострі або перче-
ні). Такі блюда підсилюють процеси гниття 
і бродіння в кишечнику, а також є сильними 
стимуляторами жовчовиділення, секреції 
шлунка, підшлункової залози і речовин, що 
подразнюють печінку.

Носіями енергії, необхідної для життє-
діяльності організму, є білки, жири і вугле-
води, які також є пластичним матеріалом 
для синтезу гормонів і речовин, що пере-
дають сигнали нервовій системі. Найваж-
ливішими компонентами їжі є вітаміни і 
мінеральні речовини, що служать не лише 
джерелом енергії, але й необхідні для функ-
ціонування різноманітних систем організ-
му, у т.ч. багатьох сотень ферментів, що 
каталізують процеси обміну речовин. Крім 
того, кальцій і фосфор є основою скелета. 
Дуже багато кальцію і фосфору міститься 
в молоці та пивних дріжджах. Варто зна-
ти, що різні групи продуктів неоднакові за 
вмістом харчових речовин.

Так, тваринні продукти – добре джерело 
білка. Зернові і боби – продукти, що разом 
з рослинним білком містять багато крох-
малю. Багато продуктів і плодів, а також 
мед є джерелом простих цукрів – глюкози 
і фруктози. Насіння олійних рослин і одер-
жувані з них масла є джерелом рослинного 
жиру. Наша їжа містить смакові ароматичні 
речовини – фітонциди, що вбивають бакте-
рії. Проте в ній можуть бути присутні і не-
безпечні для людини хімічні сполуки, тому 
варто уникати вживання в їжу газованих 
напоїв з барвниками, всіляких сухих блюд 
з приправами тощо.

Продукти, які потрібно обмежувати:
● хлібобулочні вироби з білої муки на 

дріжджовій основі (здоба);
● крохмаль і цукор. Надмірне вживання 

солодких блюд, тортів, тістечок, солодкого 
чаю та цукерок викликає дефіцит кальцію в 
організмі і приводить, як наслідок, до руй-
нування зубів, кісток, нігтів, облисіння і 
передчасного старіння;

● сіль не має ніякої поживної цінності 
та не містить вітамінів. Зловживання сіллю 
може привести до захворювань серця, ни-
рок і кровоносних судин;

● тваринні білки і жири в надмірній 
кількості;

● будь-які смажені продукти. Жарення 
знищує такі найважливіші вітаміни, як А, 
В, Е, К і Р, одночасно збільшуючи калорій-
ність їжі та роблячи її важкою для пере-
травлювання;

● кава – це напій, що позбавлений по-
живної цінності, адже таніни, що знахо-
дяться в ньому, утрудняють засвоєння біл-
ків, зменшують вміст в організмі цінних 
мікроелементів, перш за все заліза, кальцію 
а також вітамінів групи В. Набагато корис-
нішим і нешкідливим є вживання какао, що 
є тонізуючим і загальнозміцнюючим напо-
єм, який часто використовується в медич-
ній практиці для лікування і профілактики 
фізичної та емоційної перевтоми. Тому цей 
продукт харчування корисний для тих, хто 
постійно піддається фізичним і психоемо-
ційним навантаженням.

Після прийому їжі каву, як і взагалі 
будь-яку рідину, краще не вживати.

Корисними для організму є такі про-
дукти: каші та нежирні супи, відварене й 
тушковане м’ясо, кисломолочні продукти, 
овочі та фрукти, зелений чай і свіжовичав-
лені соки, відварна або тушкована риба, а 
також некруті яйця або паровий омлет.

Серед шкіливих для організму і важ-
ко засвоюваних продуктів такі: копче-
ності, пряності та смажені продукти, ал-
коголь, торти і тістечка (при зловживанні), 
піца і чіпси та ін.

Тож усім вам, шановні першокурсни-
ки, радимо задуматися над тим, чи варто 
витрачати гроші на перекушування чіпса-
ми, булочками, сухарями або «Мівіною»? 
Чи варто витрачати гроші на харчування в 
«Макдональдсах», де і коштує все недеше-
во, і їжа, що засвоюється і перетравлюється 
дуже важко? Чи не простіше не полінувати-
ся і приготувати собі поїсти щось домаш-
нє? А в обід – корисніше зайти в їдальню 
ХНАДУ, ніж у будь-який вуличний буфет.

Необхідно навчитися снідати вранці, 
обідати в обід, а вечеряти за дві години 
до сну.

Успіхів вам і лише корисного хар-
чування, адже краще запобігти хворобі, 
ніж потім її лікувати!

Ж.Д. Кравченко,
заст. гол. лікаря 

з ОМР КНП «МСЛ» ХМР, 
лікар-терапевт ХНАДУ
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СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ЗАПРОШУЄ!

Шановні першокурсники! 
Вітаємо вас зі вступом в один із су-

часних закладів вищої освіти України, 
яким наразі є ХНАДУ!  

Особливо раді ми усім вам у цьому 
2021 – 2022 навчальному році, адже упро-
довж майже двох років COVID-19 руйнував 
наші плани на участь студентів університе-
ту в гуртках художньої самодіяльності че-
рез карантинні обмеження та неможливість 
проведення масових заходів і репетицій. 
Тож вся надія на вас, шановні цьогорічні 
першокурсники, що саме ви заповните цей 
пробіл.

Тих із вас, хто любить і вміє співати 
або бажає цьому навчитися, – запрошує-
мо до колективу вокальної студії (керівник  
Г.М. Ковальова). Галина Михайлівна – пре-
красний педагог з консерваторською осві-
тою, яка багато років працювала з хорами 
і сольними виконавцями, а також зі студен-
тами-солістами університету. Тож вона на-
вчить співати всіх, хто забажає. 

Керівник хореографічного брейк-данс 
колективу «Funky Monkeys» І.Ю. Сєрков 
багато років навчає студентів танцювально-
му мистецтву, а за підсумками 23-го Між-
народного фестивалю-конкурсу художньої 
творчості «Барви осені – 2020» колектив 
Ігоря Юрійовича отримав найвищий бал –  
Гран-прі за хореографічну композицію 
«Все буде добре». Всіх бажаючих запрошу-
ємо до танцювального гуртка, щоб отриму-
вати насолоду від рухів і танців та виборю-
вати нові перемоги для своєї альма-матер.

Усіх, хто грає на музичних інструментах, 
запрошуємо до колективу духового оркестру 
(керівник А.В. Портной). Аркадій Володими-
рович у минулому диригент військового ду-
хового оркестру, тож якщо ви добре володіє-
те будь-яким музичним інструментом, у вас є 
можливість виступати з сольними номерами.

Директор студентського клубу і режи-
сер, сценарист і керівник студії театрально-
розмовного жанру Л.І. Климець докладає 
максимум зусиль, щоби усі наші концерти 
проходили на найвищому рівні. Багато ар-
тистів, яких навчає цьому мистецтву Лю-
бов Іванівна, завойовували Гран-прі та пер-
ші місця на різних конкурсах і фестивалях 
міжнародного та всеукраїнського рівнів. 
Запрошуємо усіх, хто хоче бути ведучими 
свята, читати вірші чи монологи, або брати 
участь у театральних виставах, а також ав-
торів поетичних творів до її колективу.

Цьогорічна випускниця академії куль-
тури і віднедавна фахівчиня студентського 
клубу Марія Кішмєрєшкіна – дуже талано-
вита й творча дівчина, яка і на бандурі грає, 
і чудово танцює та співає. Марія запрошує 
тих студентів, хто обожнює гумор та КВК, 
адже має намір створити гідну команду ве-
селих і кмітливих. Наразі в нашому універ-
ситеті працюють викладачі, які в студент-

ські роки грали в КВК, завойовуючи Кубок 
мера міста Харкова як найкраща команда.

А от до заступниці директорки студ-
клубу В.В. Бірко ви будете звертатися, щоб 
отримати сценічний костюм для виступу, 
адже саме Вікторія Віталіївна завідує на-
шою костюмерною.

Наші звукооператори О.О. Калініченко 
і В.Л. Фаркаш залюбки допоможуть знайти 
необхідну фонограму або музику до вашого 
виступу.

Якщо серед вас є учасники бальних 
танців, ми їх також запрошуємо до нас із 
надією відновити повноцінну роботу ко-
лективу бального танцю. 

Ми пишаємося тим, що студентський 
клуб ХНАДУ на високому рівні проводить 
різні мистецькі заходи, свята і концерти, а 
також бере активну участь у міських, об-
ласних і міжнародних фестивалях та кон-
курсах, гідно захищаючи честь нашого 
університету. Один із останніх конкурсів 
міського рівня – «Студентська весна 2021» 
приніс нашим артистам три перших, два 
других і три третіх місця.

Шановні наші першокурсники, щиро 
бажаємо усім вам міцного здоров’я і 
творчої наснаги, насиченого й цікавого 
дозвілля та з нетерпінням чекаємо вас у  
студентському клубі ХНАДУ! 

Колектив студклубу
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Упродовж останніх років під керівни-
цтвом доцента М.Ф. Курилки колектив 
кафедри фізичного виховання та спорту 
традиційно показує високі результати, за-
ймаючи провідні позиції в спорті як в об-
ласті та Україні, так і на міжнародній арені.

Не став винятком і минулий навчальний 
рік. 

Великим досягненням нашого колек-
тиву є участь студентів університету на 
чемпіонаті Світу, де срібним призером з 
самбо у м. Новий Сад (Сербія) стала КатеН-
рина Москальова (ФТС). 

На Універсіаді України з тхеквонн-
до (ВТФ) гідно виступили студенти 
механічного факультету. Так, золото здоо-
були Олександра Даньшина та Костянтин 
Костеневич, срібло – Владислав Функен-
дорф та Ярослав Чорний, бронзу вибороли 
Анастасія Задорожня та Олексій Котеліков.

Вперше за історію існування кафедри 
студенту ФТС Ігорю Христосову присво-
єно почесне звання «Заслужений майстер 
спорту України з кікбоксингу», а його тре-
неру – викладачу кафедри Олександру Ро-
маненку почесне звання «Заслужений тре-
нер України». 

Крім того, звання «Майстер спорту 
міжнародного класу України з кікбоксингу 
ІСКА» присвоєно Владиславу Муравсько-
му (ФТС), а «Майстер спорту України з ги-
рьового спорту» Ігорю Вошунку (МФ).

До складу національної збірної коман-
ди України з різних видів спорту входять ві-
сім студентів, до складу кандидатів збірної 
команди – три, а до резерву збірної – шість 
студентів університету.

У Спартакіаді ЗВО м. Харкова збір-
на команда з футболу під керівництвом 
М.Ф. Курилки вкотре стала чемпіоном.

У чемпіонаті України серед студентів 
ЗВО III – IV рівнів акредитації команда з 
кікбоксингу (тренер О.Ю. Романенко) по-
сіла друге місце.

Через епідеміологічний стан в Україні 
у березні – травні наша область перебувала 
в червоній зоні, тож у перебіг подій спор-
тивних змагань «Спорт упродовж життя» 
серед студентів закладів вищої освіти Хар-
ківщини 2020 – 2021 н.р. усі спортивні за-
ходи було скасовано.

Традиційно ми надаємо також значну 
увагу спортивно-масовій роботі у гру-
пах, на курсах і факультетах. Усіх нас ті-
шить той факт, що для багатьох студентів  
ХНАДУ девіз: «Спорт упродовж життя» – 
не пусті слова. 

У цьому навчальному році були 
проведені такі змагання: Спартакіада 
«Університету» з 7 видів спорту, Спарта-
кіада «Першокурсник» з 4 видів спорту, 
Спартакіада «Здоров’я» серед викладачів 
та співробітників ХНАДУ з 3 видів спорту, 
а також Спартакіада Студмістечка з 4 видів 
спорту.

Загалом колектив нашої кафедри упро-
довж року в університеті провів 19 спортив- 
них заходів, у яких взяли участь 523 сту-
денти та 42 викладачі.

У рейтингу факультетів нашого універ-
ситету зі спортивної та спортивно-масової 
роботи за 2020 – 2021 н.р. перше місце 
 виборов МФ, друге – ФТС, третє – АФ, 
 четверте – ФУБ і п’яте місце посів ДБФ.

Перед колективом кафедри фізич-
ного виховання та спорту і спортивним 
клубом «Автодорожник» традиційно 
стоїть головне завдання зі зміцнення 
здоров’я студентів і викладачів, підви-
щення спортивної майстерності студен-
тів-спортсменів, а також поліпшення 
спортивно-масової роботи. 

А.І. Семенов,
ст. викл. каф. ФВіС

СПОРТИВНА ДОБЛЕСТЬ


