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ÄÎÐÎÃ² ÄÐÓÇ²!
Від щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем студентів! Це свято ро�

зумної, освіченої молодості, на яку покладають надії у кожній країні.
Ви, наші юні друзі, носите високе звання студентів Національного транс�

портного університету, наполегливо здобуваєте знання в одному з найпрес�
тижніших вищих навчальних закладів України. Майбутнє завжди належить
молодим, амбітним, активним і сповненим життєвої енергії. Нашій країні вже
сьогодні потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у справу державного буд�
івництва, велику мету  побудувати процвітаючу Україну. На це направлені
зусилля усього професорсько�викладацького колективу. Ми заохочуємо ваше
молодіжне самоврядування, створюємо умови для розвитку вашої творчості,
вашого повноцінного майбутнього.

Студентство є найактивнішою частиною суспільства, а студентські роки
є особливими для молодої людини. У День студента хочу побажати, щоб знан�
ня, які ви отримаєте в нашій Альма�матір стали для вас справжнім фунда�
ментом для подальшого життя. Нехай у ньому буде місце для навчання та
наукової діяльності, відпочинку та активної роботи, створення сімї та народ�
ження діточок, теплих зустрічей з друзями та колегами.

Щиро і сердечно бажаю, дорогі мої студенти, міцного здоровя і добра, твор�
чих та інтелектуальних звершень, здійснення усіх юначих мрій і життєвих
планів, щастя і благополуччя, світлого кохання і дружби!

Щиро ваш — Микола ДМИТРИЧЕНКО,
ректор університету.

ÇÂ²ÒÍÎ-ÂÈÁÎÐ×À
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß

Студентське самоврядування яв�
ляється невід’ємною частиною гро�
мадського колективу НТУ. Рада діє на
рівні усього університету, має свої пра�
ва та обовязки затверджені положенням
«Про студентське самоврядування в На�
ціональному транспортному універси�
теті» від 29 жовтня 2003 року.

Самоврядування потрібно студент�
ству, тому що це  практична школа для
тих хто бажає спробувати себе у якості
керівника, лідера. РСС — це можливість
реалізовувати суспільно значущі проек�
ти, що підуть на користь усій сту�
дентській громаді.

Студентське самоврядування можна
сміливо назвати однією з перших схо�
динок до громадського суспільства, коли
громада висуває своїх лідерів та вчить�
ся контролювати їхні дії. Саме тому не
зраджуючи традиції НТУ 4 листопада
2010 року розпочала свою діяльність
новообрана РСС НТУ.

Членами нової ради НТУ стали: го�
лова РСС НТУ  Марютенков Є.О. ТМ�
ІІІ�3; перший заступник голови — Ки�
риченко Р.Ю. ДМ�ІІІ�2тех.; другий за�
ступник — Науменко О.В. ОА�І�1; сек�
ретар — Лернер К.Д. МП�ІІІ�1; голова
РСС ФТІТ  — Власюк Т.В. УТ�І�1; го�
лова РСС АМФ  — Осадчий І.О. ДМ�
ІІІ�2; голова РСС ФЕМП — Рак І.А.
ТП�ІІ�1; Вацько О.М. МП�ІІІ�1; Кли�
менко А.К. МТ�І�1; Дорофеєва М.В.
АА�І�5; Рубан Є.В. АА�ІІІ�6; Найчук
Д.С. ЕМ�І�1; Кравцунова Т.Г. АА�ІІ�5;
Євтушенко І.Ю. МП�ІІІ�1; Дещен�
ко Ю.А. ТП�І�1; Яремов А.П. БД�ІІ�2.

Студентство — це особлива когорта
нашого суспільства. Вони бажають пра�
цювати у великій згуртованій команді, де
знайдуть багато нових друзів, розкриють
свій потенціал та збільшать свій органі�
заторський досвід. Бажаємо їм удачі.

Є. МАРЮТЕНКОВ,
голова ради студентського

самоврядування.
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ÇÎÂÍ²ØÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ * ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÆÈÒÒß

Делегацію від Національного транс�
портного університету  очолив перший
проректор, проректор з наукової роботи
Дмитрієв Микола Миколайович, який
звітував від девяти вищих навчальних
закладів України про стан проектної ро�
боти та результати   реалізації проекту
WeNeT.

Учасників семінару ознайомили зі
станом та розвитком туризму в Рес�
публіці Білорусь, маркетингом різнома�
нітних напрямів розвитку туристичного
бізнесу з тематикою та проблематикою

ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÏÐÎÅÊÒÓ WENET Â Ä²¯
В рамках міжнародного проекту «Мережа електронного дистанційного

навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму  (Білорусь, Україна і
Грузія)  WeNeT з 24 по 30 жовтня 2010 року відбувся координаційний семінар в
Мінську. В семінарі взяли участь координатори та представники вищих на�
вчальних закладів України, Грузії та Білорусі.

наукових досліджень туризму у турис�
тичній індустрії Білорусі.

Під час проведення семінару  були
представлені презентації модулів дистан�
ційних курсів підвищення кваліфікації
в сфері туризму  вищих навчальних зак�
ладів України.

 В рамках семінару відбулося від�
відування туристичної виставки «Tour�
business�2010». В Експоцентрі Мінська
продовжилось подальше обговорення за
круглим столом проблем туристичної
галузі та врахуванням думок практиків

Фахівці з раціонального харчуван�
ня стверджують, що 80% нашого здоро�
в’я, повязаного із способом життя, на�
пряму залежить від здорового харчуван�
ня, яке полягає у встановленні гармонії
між продуктами харчування і гомеоста�
зом організму людини. При цьому тре�
ба враховувати вік, стать, наявність хро�
нічних захворювань та інші критерії.

Однак, хто бажає слідкувати за своїм
раціоном харчування, той з легкістю
може це робити. Адже при Національ�
ному транспортному університеті є

їдальня, яка складається зі студентсь�
кого і викладацького залів, а також іще
і буфет, назва якого походить ще із тих
часів, коли наших студентів називали
«кадетами». Директором цього комп�
лексу ще з 2007 року є Кобернік Ната�
ля Юріївна. В свій час вона пройшла
шлях від повара, завідувача виробницт�
вом до директора. На даний момент під
її керівництвом колектив, який скла�
дається з 13 осіб.

Останнім часом в їдальні відбулися
значні зміни на краще. Основним мо�

* * *

Ты входишь, и гаснут свечи,
И ночь затемняет краски.
И, кажется, холод вечен,
И вдруг надевают маски
Луна и стальные звёзды —
Оракулы наших судеб.
Для них всё так ясно, просто.
Для них мы всего лишь люди.
Ты входишь, и всё иначе;
Как будто заразно счастье.
Ты входишь, и солнце ярче,
И я под твоею властью.
Магический дар гипноза
Наивность мою осудит.
И вижу я, как всё просто:
Мы рядом, живые люди.

А. Уласенко,
студентка групи МТБ�2�1

туристичного бізнесу, щодо змістовної
частини модулів електронного дистан�
ційного процесу підвищення кваліфі�
кації керівників та фахівців туристичної
індустрії.

 О .БАКУЛІЧ,
кореспондент газети

ÄÎÑÒÓÏÍÎ, ÇÄÎÐÒÂÎ, ÅÊÎÍÎÌÍÎ
Студентське життя проходить дуже швидко, активно. Навчання, пари,

курсові, семінари, бібліотека. Коли студент в університеті  це не сприяє тому,
що він часто задумається про своє харчування. Кава, чай, хлібобулочні вироби
саме такий раціон харчування складається щодня.

тивуючим моментом цих змін було влас�
не бажання Наталії Юріївни та, звісно,
допомога ректора Національного транс�
портного університету Дмитриченка
Миколи Федоровича і проректора з на�
вчальної роботи та соціально�економіч�
ного розвитку Булаха Олександра Іва�
новича.

Вибір страв, студентський обід, на�
туральні продукти при готуванні — все
це доступно для кожного. І, дякувати за
все це потрібно працівникам підприєм�
ства студентського харчування НТУ.

С. КАРМАЗИН,
кореспондент газети
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ÄÎ ÄÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ²

Чинників впливу на культуру мов�
лення багато, але найвагоміший �чуття
мови, що виробляється упродовж всьо�
го життя. Опанувати мовне багатство на
належному рівні складно, і все ж мож�
ливо. Ця праця кропітка, але немарна.
Саме в процесі виробляється вміння
влучно послуговуватися мовними засо�
бами, а з ними з’являється бажання й
інтерес. На початок декілька зауважень
із мовної скарбниці. Візьмімо для при�
кладу наголос. Яка його вартість? А
слову вигода він надає значення ко�
ристь, слову вигода  зручність. Через
звукову подібність часто плутають і
ставлять не там, де слід слова�пароніми,
наприклад: дружними зусиллями але
дружній привіт, особова справа але осо�

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÌÎÂËÅÍÍß
9 листопада закарбувалося в нашій пам’яті як День рідної мови (на наше

благо це свято не скасоване). І все ж Мова потребує не лише згадки про неї в
день свята, а й розв’язку багатьох нагальних питань. Одне із них � культура
мовлення.

бисті враження тощо. Послуговуючись
словами�синонімами, варто враховувати
їх відтінкові значення: занедбана робота,
задавнена хвороба, занехаяний дім, запу�
щені справи. Мелодійності, легкості мов�
ленню надають дієприслівники, а не їх
відповідники � штампи: по одержанні
(одержавши), по закінченні (закінчивши),
при виконанні (виконавши). Плутаниця
трапляється і у вживанні слів незважаю�
чи і не дивлячись. Коли мовиться про
перешкоду, то слід послуговуватись
прийменником незважаючи (невважаю�
чи) або сполучником дарма що. Дієприс�
лівники не дивлячись, не зважаючи (не
вважаючи) вказують на дію. Переклада�
ючи з російської мови, слід враховувати
властивості української мови. Наприклад,

Українська пiсня... Хто не був зача�
рований нею, хто не згадує її, як своє
чисте, прозоре дитинство, свою юнiсть
красиву. Яка мати не спiвала цих лег�
ких, як сон, пiсень над колискою доро�
гих дiтей. Це частина духовного життя
народу і вона не залишає його ні в ра�
дості, ні в смутку, крок у крок слідує за
ним від дитинства до старості. З піснею
на вустах він не тільки відзначає свята,
не тільки прикрашає народні обряди, а
й також славить свої перемоги та втра�
ти.

Показати всю велич і неперемож�
ність пісні міг лише один колектив, зна�
менитий не тільки в Україні, а й за її
межами, це хор української пісні «Го�
мін», який був заснований ще навесні
1969�го року. Його незмінним натхнен�
ником і керівником впродовж усього
часу і до тепер, залишається Леопольд
Ященко.

Цей колектив першим у Києві заспі�
вав “Ще не вмерла Україна”, “Боже,
Великий, Єдиний”, “Ой, у лузі червона

ÍÀÄÁÀÍÍßÌ ÍÀÐÎÄÓ
Наша дума, наша пiсня

Не вмре, не загине.
Т. Шевченко

До дня української писемності та мови в НТУ доцент Гержот Галина Іванівна
провела урок присвячений українській пісні.

У народі кажуть: «Скільки я знаю мов, стільки разів я людина». Так, але опану�
вати скарбницями інших наук не може та людина, яка не знає своєї мови, її краси
й багатства, а перш за все її народної пісні.

калина” та інші патріотичні пісні, що
відіграли роль у становленні Незалеж�
ності України. Нині «Гомін» можна по�
чути і на багатолюдних майданах, й у
військових частинах і на великій сцені.
Колективу присвоєно звання зразкового,
а сам Л. Ященко у 1993 році став Лауре�
атом Національної премії ім. Т.Шевчен�
ка.

Але основним завданням «Гомону»
було і є збереження традицій масового
співу, що губляться нині під впливом
техніки. Наші співучі, обдаровані люди з
творців пісенної та музичної культури
перетворюються на пасивних її спожи�
вачів. А репертуар «Гомону» величезний
— окрім загальновідомих, понад чотири�
ста пісень з різних куточків України.
«Гомін» виконує також пісні Л. Ященка
та інших авторів, які розлітаються по
світу і скрізь знаходять вдячного слуха�
ча... От і нашому університеті «Гомін»
знайшов своїх прихильників.

Слухаючи неперевершену тональність
і мелодійність голосів які передавали

почуття патріотизму та народності
пісень, в очах студентів світилась та
іскорка подиву і надії, а в деяких коти�
лася сльоза від душевності пісень, і сло�
ва «…пісня за серце лоскоче…» були до�
речними для тієї публіки.

Крізь віки пройшла наша пісня.
Змінювалася музика, слова, тональність
і ці зміни показали і донесли до нас сту�
денти, які гідно виступили виконавши
сучасні пісні. Чаруючим тендітним го�
лосом пісню «Намалюю тобі зорі» співа�
ла студентка гр. МП�1�2 Пугач О., а
хлопці з гр. МП�1�1,2 басисто виконали
гімн Січових козаків «Гей на горі та
женці жнуть», а Гапон С. і Долідзе В. під
акомпанемент гітари заспівали «Надія
є». А надія справді є, якщо в наших сер�
цях донині живе пісня наших предків,
що відіграє неоціненну виховну роль,
вчить нас народної мудрості та краси, і
незбагненно те що на лоні сучасної пісні
ми це памятаємо.

А. ДУДНИК,
студентка групи ТСН�V�1.

щоб перекласти російську фразу: „Здесь
нужен знающий человек”, слід пам’ятати,
що нашій мові невластиві форми актив�
них дієприкметників, в такому разі їх
можна замінити або прикметником, або
описовою формою. Отже, український
варіант звучатиме так: „Тут треба тя�
мущої (тямовитої) людини”, „Тут тре�
ба людини, що (яка, котра) знається
(розуміється, тямить) “. Часто і в об’я�
вах уживають запозичений активний
дієприкметник бажаючі замість норма�
тивного прикметника охочі, наприклад:
„Охочі брати участь у змаганнях...”.

Отже, культура нашого мовлення
безпосередньо залежить від нас, від на�
шого ставлення до мови. Якщо ми буде�
мо вимогливіші до себе, то, безсумнівно,
посядемо належне місце серед держав
світу, інакше ніхто нам його не звільнить
аби зайняти. Шануймо себе, любімо
рідну мову, тоді і нас поцінують!

А.В. ШКОДА,
асистент кафедри теорії

та історії держави і права
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Здавалося б, до чого така лірична
посвята, для не всім знайомого слова
Плюти? Історія цієї місцевості почина�
лася з давніх давен... На території Обу�
хівщини, де розташувалося сучасне се�
лище, було знайдено сліди більшості ар�
хеологічних культур, відомих в Україні,
в тому числі й Трипільської. Є й інша
версія: цю місцину започаткував фран�
цуз за прізвищем Плютто.

Йшли роки. В 1944 р. прийнято рі�
шення про відкриття в м. Києві автомо�
більно�дорожнього інституту. З армії
були відкликані солдати та офіцери, які
до війни працювали з автомеханічною
справою. Так, восени 1944 р. почав свою
роботу КАДІ. Його першим директором
призначили офіцера Даденкова Юрія
Миколайовича. 7 листопада цього року
ми відзначили 66�у річницю нашого
університету.

Поступово Плюти стають зоною
відпочинку. В село почали приїжджати

²ÑÒÎÐ²ß ² ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß
ÓËÞÁËÅÍÎÃÎ ÒÀÁÎÐÓ

Селище Плюти знаходиться в живописному місці, розташованому на пере�
хресті „блакитних сестер України”, як називав річки нашої країни поет Мико�
ла Вінграновський, в точці, де стікаються Дніпро, Козинка і Стугна. Знаменні
Плюти своїми різнобарвними краєвидами, чистим лісовим повітрям, чудовою
рибалкою, тишею і спокоєм.

і окремі відпочиваючі, й цілі групи ку�
рортників. Починається зведення бу�
динків відпочинку, піонерських таборів,
санаторіїв. Одним з перших з’явився
пансіонат „Укркоопспілка”. Його корпу�
си і досі можна побачити в центральній
частині Плютів. Облаштовувався піо�
нерський табір „АІСТ”. Свої бази побу�
дували тут і декілька київських навчаль�
них закладів, а саме  Київський автомо�
більно�дорожній інститут (нині Націо�
нальний транспортний університет)  —
оздоровчо�спортивний табір „Зелений
бір”, Київський текстильний інститут
легкої промисловості (зараз Київський
національний університет технології та
дизайну) — оздоровчо�спортивний табір
„Молодіжний”, Київський державний
університет ім. Т.Г. Шевченка (нині
Київський національний університет ім.
Т.Г. Шевченка), йому належить табір
„Мрія”.

В перші роки існування наш табір
мав назву «Тимурівець». Це було місце
для відпочинку викладачів, співробіт�
ників і їхніх дітей, а також тут оздоров�
лювали дітей з Дитячого будинку
с. Трипілля. Пізніше він здобув назву
«Зелений бір». Його директорами були

наші викладачі: завідувачі кафедри
фізичного виховання Г.В. Козир,
та Ю.М. Смоляк; О.І. Рахуба; заступник
з політичної частини М.М. Рубан та інші.

Багато користі приніс табір не лише
для відпочинку, а й для студентського
виховання, адже саме сюди наші вихо�
ванці приїжджають не лише на літній
відпочинок, а й на виробничу практику.
Таку можливість мають студенти спеці�
альностей: геодезія, гідравліка, грунто�
ведення, дорожні машини. Завдяки сту�

дентам нашого університету в Плютах
з’явилася перша асфальтна дорога, яка
була побудована під час студентської
практики в літній період.

Спортивно�оздоровчий табір знахо�
диться в чудовому місці, його ворота
виходять на живописні луки, де ви мо�
жете зібрати величезний букет лугових
квітів, половити метеликів чи бабок,
запустити в небо повітряного змія. Не�
дарма наші студенти і співробітники із
задоволенням проводять свій літній

відпочинок в чудовому лісі, на чистій
річці Козинці, де плавають на човнах,
ловлять рибу, купаються і загоряють на
сонечку.

Особлива подяка тим, хто допома�
гає цьому відпочинку бути приємним і
веселим, тим, хто турбується про наш
побут (прибирає, ремонтує, розчищає
взимку снігові завали, а навесні наслідки
буревіїв і т.д., і т.п.)  М.М. Терпило і
всій його команді, і директору, який
допомагає у всьому і словом, і ділом
С.І. Лодякову, і, безперечно, тому, хто
дбає про наше дозвілля (волейбол, дартс,
кульову стрільбу, теніс, більярд, «малю�
нок на асфальті», найулюбленіші зма�
гання нашої малечі «Веселі старти» та
багато іншого)  В.Ф. Пєчнікову. І, най�
головніша подяка, нашому ректору
М.Ф. Дмитриченку за цей табір, за
надану можливість відпочивати нам і оз�
доровлювати наших дітей і онуків.

І.К. КИСЕЛЬОВА,
старший лаборант кафедри

фізичного виховання і спорту.
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ÕÅËËÎÓ²Í Â ÍÒÓ
Одне з найзагадковіших свят  Хел�

лоуін. У більшості випадків, усе, що ми
про нього знаємо, було запозичене з аме�
риканських фільмів, з гумористичних
сайтів, або книг.

Незважаючи на те, що історія Хел�
лоуіна обчислюється тисячами років, і
він веде її від прадавніх кельтських свят,
сучасний образ Хеллоуіна прийшов до
нас із Америки. Усі сучасні атрибути
цього свята: маски, костюми, легенди
придумані  американцями.

Головним символом Хеллоуіна є гар�
бузова голова із запаленою усередині
свічкою. Цей ліхтарик став невід’ємним
атрибутом, без якого не обходиться
жоден Хеллоуін. По одній з версій, во�
гонь у ньому символізує неприкаяність
блукаючих грішних душ, які мандрують
світом чекаючи на прощення.

Хеллоуін в Україні святкують не
дуже давно, особливо це свято приваб�

Мілан, як і більшість іта�
лійських столиць, має довгу
та бурхливу історію. Відо�
мий вже за триста років до
н.е., після розпаду Римської
імперії він навіть був столи�
цею Західної її частини. У
чотирнадцятому столітті він
був столицею Міланського
герцогства, і лише у девят�
надцятому  частиною Італії
та центром провінції Лом�
бардія.

І досі у місті можна знай�
ти античні руїни та перебу�
довані храми, але Мілан геть
не схожий на музей старожитностей. Це
дуже бурхливе, багатолюдне місто, як
вдень, так і вночі. Центром його є пло�
ща кафедрального собору. На відміну
від багатьох європейських міст, площа
має такі величезні розміри, що дозволяє
побачити собор  Дуомо, у всій його ве�
личі. Я палка прихильниця готичного
стилю в архітектурі, але до Мілану
навіть не уявляла, наскільки інакшою і
прекрасною є готика «в білому».
Міланський Дуомо  третій за величи�
ною католицький храм в Європі, зведе�

ÏÐÈÊÐÀÑÀ ËÎÌÁÀÐÄ²¯
Італія  країна надзвичайного різноманіття. Її міста настільки несхожі, що

важко повірити у їх належність до одного культурно�національного простору.
Центрами романтики є Венеція і Верона, духу подорожей  Неаполь, свідком
найбільших мистецьких досягнень  Флоренція… Але центр італійського діло�
вого, фінансового та модного життя нічим не поступається цим містам.

ний з білосніжного мармуру і прикра�
шений 134 шпилями. На найвищому з
них стоїть золота статуя Діви Марії  по�
кровительки Мілану. Досить незвичним
є те, що у цього активного, наполегли�
вого та підприємницького міста така
ніжна й тендітна небесна заступниця.
Але у Мілані безліч храмів на її честь, і
навіть у гімні міста йдеться про її зве�
личення.

Та це місто славетне не стільки па�
мятками середньовічної архітектури, се�
ред яких церква з «Тайною вечерею» Да

Вінчі (побачити просто так не можна,
квитки замовляються для маленьких
груп за кілька тижнів), величезний па�
лац�замок; не численними картинними
галереями (повірте, вартими уваги та
Вашого часу); на сучасним мистецтвом
(чудовим прикладом якого є памятник
трьом лініям міланського метро у виг�
ляді величезної голки із заправленою
трикольоровою ниткою з вузликом).
Найбільше відоме воно у ролі італійсь�
кого центру моди і шоппінгу. Дійсно,
«квартал моди» � чим не музей сучасно�
го мистецтва пошиття та представлення
одягу, взуття, аксесуарів? Деяким він
приносить набагато більше задоволен�
ня, ніж усі інші музеї світу.

Якщо ж ви втомитесь, то чудово
відпочити можна у парку поза замком
Сфорцеско. У парку є тріумфальна арка
і озеро, в якому можна годувати не лише
качок і рибок, але й черепах. Відновити
сили допоможуть також численні ка�
вярні, персонал яких у більшості, роз�
мовляє українською  наші співвітчизни�
ки. І яка ж Італія без морозива?

В цілому, ще раз переконуюсь, що
скласти враження про Італію, відвідав�
ши декілька її міст неможливо. На�
стільки різними вони є. Кожен може
знайти щось для себе у цій країні. І
можливість віднайти місце на цій землі,
де тобі затишно, цікаво, приємно  то
найвища винагорода, яку дарує Італія
кожному справжньому мандрівнику.

О. ДЗЮБА,
доцент

лює молодь, тому вже другий рік
поспіль в НТУ відзначають це «жахіт�
тя» вечір, коли студенти перевдягають�
ся у моторошні костюми і своїм дивним
виглядом привертаючи увагу звеселя�
ються на повну.

Профком студентів і ректорат НТУ
організували це дійство в кавярні «Та�
верна» поруч з УБК, головним пропус�
ком на свято був ексклюзивний для
кожного, сповнений жахів костюм, на
рахунок цього, фантазія у наших сту�
дентів немає меж…

Зал декорували в традиційних пома�
ранчево�чорних тонах, розвішали гарбу�
зові ліхтарики, стіни прикрашали чорні
картини на яких вимальовувалися об�
рази нечисті.

Розважальна програма була цікавою
і різноманітною. Моторошний танець
вампірш, конкурси на кращий карна�
вальний костюм і найжахливішу грима�
су. Але головне, у цей вечір � невтримні
веселощі, а також “жахливі” жарти й
розіграші за участі студентів.

Весело і «жахливо» НТУ відзначи�
ли це свято. Наприкінці дійства спалах�
нув неймовірний феєрверк. Всі були в
захваті і ще довго студенти гомоніли про
цей неперевершений вечір. Дякуємо
організаторам і з нетерпінням чекаємо
наступного року.

А. КОВАЛЬ
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НАСЕДКІНІЙ Ірині Анатоліївні, асистенту кафедри

дорожньо$будівельних матеріалів і хімії.

ÇÍÀÌÅÍÍ² ÄÀÒÈ Â ÃÐÓÄÍ²
1 — народ України вільним волевиявленням на рефе�
рендумі підтвердив Акт проголошення незалежності Ук�
раїни (1991);
3 — 288 років від дня народження Григорія Сковороди,
видатного філософа, поета, педагога, музиканта;
6 — День Збройних сил України;
7 — День місцевого самоврядування;
9 — Міжнародний день боротьби з корупцією;
10 — День прав людини;
12 — День благодійництва;
13 — Святого Апостола Андрія Первозванного;
19 — День Святителя і Чудотворця Миколая;
25 — Різдво Ісуса Христа за Григоріанським календарем.

Â²ÂÀÒ, ÑÒÓÄÅÍÒÈ!
Починаючи з 1946 року 17 листопада студенти святкують

своє «професійне» свято.
Тож, дорогі друзі, НТУшники щиро бажаємо вам успіхів в

освоєнні премудростей науки, натхнення, оптимізму, хорошо�
го настрою і ніколи не втрачайте інтересу до навчання і жит�
тя. Нехай мрії збудуться, а романтика студентських літ збере�
жеться назавжди. А ще, звичайно, бажаємо веселого Дня сту�
дента!

Редакція газети «Автодорожник»

²Ç ÆÈÒÒß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Ó ªÃÈÏÒ² ÇÀËÈØÈËÎÑß Ï²ÂÑÒÓÄÅÍÒÀ –
ÀÌÅÐÈÊÀÍÖß

Майже половину від своєї ваги втратив американський
студент, котрий приїхав до Єгипту в рамках освітньої програ�
ми із студентського обміну. Сім’я коптських християн, де
випало мешкати Джонатану МакКалуму, за своїми звичаями
має дотримуватися суворого посту не менш, аніж 200 днів на
рік. Студент � американець вважає, що не традиції, а саме
скупість єгипетської сім’ї і стала причиною його катастрофі�
чного схуднення. Водночас голова сім’ї Шакер Ханна відмо�
вився приймати звинувачення американця. Ханна стверджує,
що той навпаки по півтори години проводив за столом і їв за
шістьох. За словами Шакер Хана, американський гість вига�
дав історію із своєю втратою ваги лише з тією метою, щоб
його батьки відсудили певну частину коштів, витрачених на
участь їхнього сина у цій студентській програмі.

Джонатан за увесь час перебування в гостях у Єгипті, до
слова, жодного разу не поскаржився на брак їжі. Його батьки
самі запідозрили лихо, коли побачили в Інтернеті фото сина,
який значно схуд. Хай там як, родина американців налашто�
вана рішуче – вони в усьому звинувачують організацію, яка
займається програмами з обміну студентами. Очевидно, на�
ступним їхнім кроком стане заява до суду на дії єгипетської
сім’ї. Батько американського хлопця вважає, що його син став
жертвою так званого «стокгольмського синдрому», за якого
люди переймаються довірою до своїх мучителів.

«ÊÈÍÓÂ» ÃÀÐÂÀÐÄ ÍÀ 45 ÒÈÑß×
ÄÎËÀÐ²Â

 Американського студента із штату Делавер звинуватили
в тому, що він обдурив керівництво Гарвардського універси�
тету і нечесно отримав стипендій та грантів на суму у 45 ти�
сяч доларів. Про те, що 23�річний Адам Вілер обдурив універ�
ситет стало відомо, коли він попросив рекомендації для пере�
ходу до Єлю та зажадав отримати дві великих стипендії. Ко�
місія, що розглядала його заяву, викрила його у плагіаті. З’я�
сувалося, що задля того, щоб вступити до Гарварду у 2007
році, Вілер надав фальшивий атестат одного з ВУЗів з
відмінними оцінками, а також надав підроблену довідку про
те, що впродовж року навчався у Массачусетському техноло�
гічному інституті.

Крім того стало відомо, що надавши заяву на переведення
до Єльського університету у січні 2010 року, Вілер збрехав,
що працював в одній з гарвардських лікарень, а також підро�
бив рекомендацію від декана свого факультету. Як вдалося
з’ясувати комісії, до «вступу» до Гарварду шахрай впродовж
2 років був студентом одного з коледжів у штаті Мен. Однак
звідти його виключили за академічну нечесність. На разі щодо
брехуна порушено кримінальну справу. Його звинувачують у
скоєнні щонайменше 20 злочинів, у тому числі, в розкраданні,
фальсифікації особистої інформації і незаконному присвоєнні
наукового ступеня. Яке саме покарання може понести ко�
лишній студент, не уточнюється.

Підготувала І. Нікіпєлова


