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ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ ÑÅÌ²ÍÀÐ Â ÃÐÓÇ²¯
В період з 24 по 31 травня 2011 року в рамках проекту «Мережа електрон
ного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму
(Білорусь, Україна і Грузія)» WeNeT відбувся координаційний семінар в Тбілісі
(Грузія).
В семінарі взяли участь представники всіх європейських університетів та
університетів Білорусі, України та Грузії, що входять до консорціуму проек
ту. Від НТУ делегацію очолив ректор Дмитриченко М.Ф.

Під час координаційної зустрічі
були надані звіти щодо стану проектної
роботи в країнахпартнерах. Звіт від
України, в якому представлені резуль
тати роботи за останній рік дев’яти ук
раїнських університетів з різних регіонів
країни, доповів перший проректор, про
ректор з наукової роботи Дмитрієв М.М.
Національний транспортний універ
ситет відповідальний за створення та

роботу українського національного пор
талу. Директор ІЗДН Андрусенко С.І.
представив український національний
портал для дистанційної освіти, що пра
цює в актуалізованому режимі. На пор
талі постійно оновлюється інформація
щодо заходів та подій, є лінки на порта
ли Білорусії та Грузії, що надає мож
ливість створити єдину дистанційну ме
режу для підвищення кваліфікації в
сфері туризму. З метою
активізації розповсюджен
ня результатів проекту та
для інформування потен
ційних слухачів на порталі
розміщені анотації курсів.
В рамках координацій
ного семінару були прове
дені виїзні засідання в Ба
тумі на базі Батумської
державної морської ака
демії та в Кутаїсі на базі
Кутаїського університету

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ, ÍÀÓÊÎÂÀ...
25–28 травня 2011 року в Національному транспортному університеті відбу
лась Міжнародна науковотехнічна конференція на тему «Покращення конст
руктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин». В роботі
конференції взяла участь делегація Жешувської політехніки (Польща) на чолі
з професором К. Лейдою.
В роботі конференції було представ
лено 37 наукових доповідей, присвяче
них питанням впливу транспортних
потоків на стан довкілля міста, удоско
налення енергетичних, економічних та
екологічних показників двигунів та ав
томобілів, утилізації та вторинного ви
користання відходів в транспортнодо
рожньому комплексі, сучасних проблем
автотранспортних підприємств та вимог
до нормування екологічних показників
колісних транспортних засобів.

Особливу цікавість викликали до
повіді професорів Біляковича О.М. та
Лейди К., які були присвячені оцінці зно
шування трибосполучень у мастильних
середовищах із різним залишковим ре
сурсом при нестаціонарному режимі тер
тя та структурнофункціональному ана
лізі гібридних приводів для використан
ня в міських автобусах.
Надзвичайно актуальним виявився
обмін досвідом науковців Національно

Безкоштовно

права і економіки. Учасників семінару
ознайомили з проблемами наукових
досліджень туризму та туристичної ос
віти в Грузії, маркетингом різноманіт
них напрямів туризму, станом розвитку
туристичної галузі.
В рамках координаційної зустрічі
були підписані договори про співпра
цю між Національним транспортним
університетом та наступними універси
тетами Грузії: Батумською державною
морською академією (м. Батумі); Гру
зинським авіаційним університетом
(м. Тбілісі); Тбіліським державним ун
іверситетом імені Іване Джавахишвілі
(м. Тбілісі) та Кутаїським університе
том права і економіки (м. Кутаїсі).
О. БАКУЛІЧ,
кореспондент газети.

го транспортного університету з дослід
никами Жешувської політехніки. Голов
ними темами дискусії були аналіз та пер
спективи використання альтернативних
видів палива для двигунів внутрішнього
згоряння та вплив біологічних добавок
на енергетичні параметри традиційного
палива, що використовується в двигунах
внутрішнього згоряння.
При підведенні підсумків роботи
конференції декан автомеханічного фа
культету професор Матейчик В.П. виго
лосив подяку всім учасникам конфе
ренції і наголосив на важливості та не
обхідності співпраці між науковцями
України та Польщі.
С. КОЛОМІЄЦЬ,
завідувач лабораторії кафедри
«Екологія та БЖД»
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ÍÀØ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
Вступне слово виголосив декан фа
культету профессор Матейчик В.П.,
який привітав випускників з успішним
захистом дипломних проектів та закін
ченням навчання.
Від ректорату привітав з одержанням
диплому спеціаліста перший проректор
НТУ професор Білякович М.О. З при
вітаннями і побажаннями випускникам
факультету виступила доцент кафедри
автомобілів доцент Філіпова Г.А.
Подяки відмінникам навчання від
ректора професора Дмитриченка М.Ф.
вручив декан факультету профессор
Матейчик В.П.
Відзнаки ректора отримали 17 випус
кників факультету: Тихолаз О.Г. (гр. АА
V1), Богінський А.А. (гр. ААV2), Гу
саковський О.Ф. (гр. ААV2), Плохой
В.С. (гр. ААV4), Гриб С.М. (гр. ААV
5), Захарченко І.В. (гр. ААV5), Іллю
щенко Д.С. (гр. ААV6), Костюк О.В.

(гр. ААV6), Коцофляк В.І. (гр. АДV
1), Масловець Д.С. (гр. АБV1), Мурис
О.В. (гр. ДМV1), Слісарчук В.О. (гр.
ДМV1), Щорба О.Ю. (гр. ДМV2),
Сіпратова Х.С. (гр. ЕОV1), Бахурський
С.В. (гр. ТВV1), Басієв О.Г. (гр. ТВV
2), Сахневич Ю.В. (гр. ТВV2).
Всього ж на факультеті в цьому
році понад 320 студентів отримали дип
лом спеціаліста.
Незабаром почнеться захист випуск
них магістерських робіт — і понад 100
студентів отримають дипломи магістрів.
Бажаємо нашим випускникам ніко
ли не зупинятися в своєму розвитку, не
тільки в професійній, а й в інших сфе
рах життя. Сподіваємось, що знання,
отримані в університеті, допоможуть вам
завжди робити правильний вибір, доби
ватися поставлених цілей, знайти взає
морозуміння в нових колективах, здобу
вати нові творчі та життєві перемоги!
С.В. КОВБАСЕНКО,
заступник декана

В актовій залі НТУ 31 травня 2011 р.
відбулися урочисті збори, присвячені
врученню дипломів спеціаліста випуск
никам автомеханічного факультету. На
збори прийшли привітати випускників:
декан АМФ професор Матейчик В.П.,
перший проректор, завідувач кафедри
дорожніх машин, професор Білякович
М.О., завідувач кафедри двигунів та теп
лотехніки, професор Гутаревич Ю.Ф.,
завідувач кафедри автомобілів, професор
Сахно В.П. та провідні викладачі і пред
ставники деканату.

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ, ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ ² ÏÐÀÂÀ
1 червня на факультеті економі
ки, менеджменту і права відбулося
урочисте вручення дипломів спеціа
лістам – випускникам 2011 року. З
привітальними словами перед ними
виступили — перший проректор уні
верситету Білякович М.О., декан фа
культету економіки, менеджменту і
права Козак Л.С., заступник завіду
вача кафедри менеджменту Лав
рик І.Ф., заступник завідувача ка
федри конституційного та адмініст
ративного права Ярова Р.В.
Зі словами вдячності від випуск
ників виступила колишня студентка,
а нині колега, Хацей Катерина. Випус
кників прийшли привітати також їхні
друзі, рідні та батьки.

Дипломи були вручені 109 ко
лишнім студентам, а нині спеціалі
стам. Варто відмітити, що кількість
дипломів з відзнакою теж досить ва
гома. Таких дипломів отримало 30 сту
дентіввипускників.
10–15 червня 2011 року відбувся
захист випускних магістерських робіт
і 152 випускники отримають дипломи
магістрів, з яких 104 — з відзнакою.
Дійсно, вручення дипломів випус
кникам – це особливе свято, яке од
ночасно радісне, і з нотками суму. Так
як все ж таки в житті колишніх сту
дентів закінчується важливий етап –
етап навчання, становлення, профес
ійного зростання. В цей день колишні
студенти стали дипломованими спе
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ціалістами, вони отримати дуже важ
ливий документ – диплом. Варто
відмітити, що дипломи спеціаліста чи
магістра – це лише перший етап у
професійному зростанні та станов
ленні майбутніх фахівців у галузі еко
номіки, менеджменту, логістики, об
ліку та аудиту, фінансів та правознав
ства.
Керівництво факультету щиро
вітає випускників 2011 року із закін
ченням університету, із отриманням
дипломів, побажання знайшти своє
місце в житті, гідне застосування на
бутим в університеті знанням. Бажає
мо всім міцного здоров’я, успіхів, удачі
і щастя.
Р.В. ЯРОВА,
заступник декана

ÍÀØ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
З 19 травня по 25 травня 2011 р. на
факультеті транспортних та інформацій
них технологій відбувся захист диплом
них проектів і робіт. Працювало сім
Державних екзаменаційних комісій із
яких три комісії за спеціальністю
«Організація перевезень і управління на
транспорті (автомобільний)» за спеціа
лізаціями відповідно: «Організація пере
везень і управління на автомобільному
транспорті» – ДЕК № 1, «Організація
міжнародних перевезень» – ДЕК № 2,
«Організація митного контролю на
транспорті» – ДЕК № 3 та за спеціаль
ностями: «Транспортні системи» – ДЕК
№ 4,«Організація і регулювання дорож
нього руху» – ДЕК № 5 і ДЕК № 6,
«Інформаційні управляючі системи та
технології» – ДЕК № 7.
Студенти показали високий рівень
теоретичних знань та вміння застосову
вати їх для вирішення складних вироб
ничих завдань. Захистили дипломні про
екти 238 студентів, з яких на «відмінно»
– 132 студенти, «добре» – 87 студентів,
«задовільно» – 19 студентів.

1 червня 2011 р. в актовій залі уні
верситету відбулась святкова подія –
вручення дипломів спеціалістам факуль
тету. Вів урочисті збори декан факуль
тету професор Данчук В.Д., який при
вітав випускників із закінченням навчан
ня та отриманням дипломів спеціалістів.
З вітальним словом виступив про
ректор з навчальної роботи НТУ про
фесор Грищук О.К. Випускників та
кож привітали провідні професори: ка
федри транспортних технологій Ха
бутдінов Р.А., кафедри транспортних
систем та безпеки дорожнього руху
Лановий О.Т.
Зі словами вдячності виступили сту
дентивипускники: староста групи
МП51 Паромова Варвара від спеціаль
ності «Організація перевезень і управ
ління на транспорті», член ради самовря
дування Смачек Тетяна від спеціальності
«Інформаційні управляючі системи та
технології» і відмінник навчання Козин
ний Олег від спеціальності «Транспортні
системи». З привітанням і побажання

ми в подальшому житті виступила мати
випускника.
Вручали дипломи спеціалістів декан
факультету Данчук В.Д., проректор НТУ
Грищук О.К., заступник декана факуль
тету Ширяєва С.В., професори випуск
них кафедр: Лановий О.Т., Баранов Г.Ю.
238 студентів отримали диплом спеціа
ліста, з них 49 отримали дипломи з
відзнакою і подяки відмінника навчан
ня від Національного транспортного
університету.
В цей святковий знаменний день
молодих спеціалістів прийшли привіта
ти рідні й близькі люди. Було дуже уро
чисто, багато квітів, в червоночорних
мантіях спеціалісти фотографувались з
викладачами, батьками, рідними на згад
ку про найкращі студентські роки в На
ціональному транспортному універси
теті.
Щасливої вам долі, міцного здоров’я,
удачі, успіхів у всіх справах та здійснен
ня всіх мрій у вашому житті!
С.В.ШИРЯЄВА,
заступник декана

ÄÎÐÎÆÍÜÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Ось і пролетіло пґять років навчан
ня в університеті для студентів дорож
ньобудівельного факультету. У цей
хвилюючий день 31 травня, 192 студен
ти отримали дипломи спеціаліста з них

58 — з відзнакою.
Привітати студентів із
закінченням університету
та отримання диплому
прийшли – проректор з
навчальної роботи О.К.
Грищук, декан факульте
ту О.С. Славінська, зас
тупник декана Я.М. Яки
менко, завідувачі кафедр
Г.Є. Ліпський, В.В. Моз
говий, проф. Петрашевсь
кий О.Л., доц. І.А. Рут
ковська, доц. С.К. Омель
чук, доц. А.В. Рубльов,
інші провідні викладачі факультету.
О.К. Грищук побажав випускникам
не зупинятись на досягнутих результа
тах та прагнути до подальшого станов
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лення себе як особистості та спеціалі
ста з великої літери.
Від декана факультету Славінської
О.С. пролунало побажання студентам
вдосконалювати знання через постійну
дружбу з новими науковими досягнен
ням в області предметної діяльності та
обачності в різних життєвих обстави
нах.
Зі словами вдячності рідному уні
верситету виступили випускники — Да
нілова Анастасія та Костенко Андрій.
Студенти уважно слухали вітальні
промови та останні настанови викла
дачів, адже для них з цього дня почи
нається по справжньому нове, складне
та цікаве життя.
Хай вам щастить!!!
О.В. АЛЄКСЄЄНКО,
заступник декана
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Ç ×ÎÃÎ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß Ë²ÒÎ

Ä²ÒÈ — ÌÀÉÁÓÒÍª ÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀ Â×ÅÍ²É ÐÀÄ²

Трохи спідлоба, лукавими своїми
оченятами хлоп’ятко подивилось на
мене і задзвеніло сміхом. О, цей сміх!
Як я люблю його!!! Він — струмочок
чистий, що дзюрчить, співає лагідно;
срібні ноти переливаються, ніжно бри
нять і наздоганяють одна одну. Моє
серце радіє, і пролітає думка: «Яка я
щаслива!»
Хлопчик посміхається, зазирає мені
просто в очі, протягує свої маленькі
рученята і промовляє так щиро і так
тепло: «Мамо, я тебе люблю! Ти — моя
радість!»
— Я люблю тебе, моє сонечко! Ти —
мій найдорожчий скарб! — кажу я у відповідь…
Чи може бути щось краще і добріше, ніж усмішка дитини? Дитя усміхну
лося — і на душі одразу тепліє, забуваються всі проблеми, відходить смуток,
стає так просто і легко... Недарма ж кажуть: «Якщо в домі не лунає дитячий
сміх, то в ньому поселяються привиди»...

31 травня 2011 року відбулося черго
ве засідання Вченої ради університету на
якому були розглянуті планові питання:
про виконання вимог державних стан
дартів з підготовки студентів універси
тету за напрямками «Фінанси» і «Облік
та аудит» (доповідач – завідувач кафед
ри фінансів, обліку і аудиту, професор
Базилюк А.В.); про організацію виховної
діяльності та патріотичне виховання сту
дентської молоді в університеті (співдо
повідачі – проректор з навчальної робо
ти, професор Грищук О.К. і голова ради
ветеранів університету, доцент Заїка
М.Ф.). З цих питань були ухвалені
відповідні рішення.
Крім цього Вчена рада ухвалила такі
кадрові питання: присвоїти вчене звання
професора НТУ к.т.н. Скукіну Миколі
Петровичу по кафедрі організації вироб
ництва; присвоїти вчене звання доцента
к.т.н. Осяєву Юрію Миколайовичу по
кафедрі організації виробництва; присвої
ти вчене звання доцента к.ф.н.
Радзієвській Світлані Олександрівні по
кафедрі іноземних мов; присвоїти вчене
звання доцента к.т.н. Горбунович Ірині
Валентинівні по кафедрі вищої матема
тики; присвоїти вчене звання доцента
к.п.н. Ципко Вікторії Віталіївні по ка
федрі філософії та педагогіки; присвоїти
вчене звання доцента к.е.н. Карловій
Ірині Олександрівні по кафедрі фінанси,
облік і аудит; висунути кандидатури на
призначення державної стипендії від
НТУ доктора технічних наук, професора
Гутаревича Ю.Ф. та доктора технічних
наук, професора Рассказова О.О.; пере
вести студента групи ОРIV1 Топольсь
кого Олександра Володимировича та сту
дентку групи МТIII2 Сотникову Тетя
ну Ігорівну з контрактної форми навчан
ня на навчання за державним бюджетом;
надати дозвіл на наукове керівництво ас
пірантами к.фм.н., доценту кафедри
електроніки та обчислювальної техніки
Садовенку Володимиру Сергійовичу; зат
вердити тему докторської дисертації
«Стаціонарні динамічні процеси в нео
днорідних п’єзокерамічних тілах цилінд
ричної та сферичної форм» доцента ка
федри вищої математики Лози Ігоря
Андрійовича, науковий консультант д.ф.
м.н., професор Григоренко О.Я.; затвер
дити тему кандидатської дисертації в
такій редакції «Конструювання та розра
хунок жорсткого дорожнього одягу з на
грівним покриттям» здобувачу Володь
ко Ользі Василівні, науковий керівник
д.т.н., професор Піскунов В.Г.; рекомен
дувати до друку навчальний посібник
«Ультразвукове зварювання в автомобі
лебудуванні» авторів М.Ф. Дмитричен
ка, Б.В. Шапошнікова, В.Г. Кошелєва,
О.В. Мельник, О.П. Токіна та надання
йому грифа Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.

1 червня відзначається Міжнарод
ний день захисту дітей. Рішення про
відзначення цього свята прийняла
Міжнародна демократична федерація
жінок у листопаді 1949 року. Перший
Міжнародний день захисту дітей було
відзначено в 1950 році. ООН підтрима
ла ініціативу федерації та оголосила за
хист прав, здоров’я і життя дитини од
ним із пріоритетів у своїй діяльності. В
Україні цей день відзначають із 1998
року. У 1991 році Україна приєдналася
до Конвенції ООН про права дитини.
Із 27 вересня 1991 року для України
набула чинності Конвенція Організації
Об’єднаних Націй про права дитини,
згідно з якою кожна держава зобов’я
зана поважати та заохочувати право ди
тини на всебічну участь у культурному
і
творчому
житті, забезпе
чувати їй повно
цінне дозвілля
та відпочинок,
сприяти надан
ню їй відпо
відних можливо
стей для цього.
Цією конвен
цією також чітко
визначено, що
дитина має право на захист від фізич
ного та психічного насильства.
Але проблем, пов’язаних із дітьми
після цього не поменшало. За статис
тикою, все більше їх народжується з па
тологією, з малою вагою та дітейінва
лідів, росте дитяча злочинність, дитяча
наркоманія та алкоголізм. Серед дітей

поширюються СНІД, венеричні захво
рювання, туберкульоз. Дитяча праця
була і залишається серйозною пробле
мою у світі. За даними Міжнародної
організації праці, у світі працює понад
256 мільйонів дітей віком від 5 до 14

років. Не останнє місце в цій статис
тиці посідає й Україна. Подолання цих
проблем вимагає активізації зусиль со
ціальних служб та суспільства на всіх
рівнях.
Міжнародна демократична федера
ція жінок проголосила 1 червня днем
боротьби за мир, проти експлуатації ди
тячої праці, за охорону здоров’я дітей,
демократизацію їхнього виховання та
навчання. Цей день — не тільки веселе
свято для дітвори, а й нагадування сус
пільству про потребу дотримання прав
дитини для формування гармонійної
особистості.
Підготувала І. НІКІПЄЛОВА
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М. ЗАЇКА

ÌÎÒÎÊÐÎÑ Â ÍÒÓ

ÑÏÐÀÂÀ ÑÏÐÀÂÆÍ²Õ ×ÎËÎÂ²Ê²Â
Ми знаємо що Національний транспортний університет впродовж багать
ох років займається розвитком мотоспорту в Україні. А коли все почалося.
У далекому 1954 році з ініціативи ректорату, тоді ще Київського автомо
більнодорожнього інституту, була створена мотокоманда. У її розпорядженні
було тільки два спортивних мотоцикла. Керівництво інституту кожного року
поповнювало команду новими мотоциклами. Крім мотоциклетних змагань мо
токоманда брала участь у агітаційних інститутських пробігах по містах
СРСР, кращої реклами для інституту не вигадаєш.
У 1961 р. було започатковано чудову традицію. Саме у цьому році був про
ведений Перший Всесоюзний мотокрос на Кубок КАДІ, який в подальшому став
традиційним.
— Олексію, скажи, будьласка, чому
було обрано мотоспорт, а не якийсь дру
гий вид спорту?
— Змагання з мотокросу в нашій
країні займає друге місце за кількістю
глядачів після футболу, а у деяких регіо
нах він стоїть на першому місці. Нікого
не здивуєш що в ВНЗ е команда з во
лейболу або баскетболу. А мотоспорт
нікого не залишає байдужим: це
швидкість, потужні двигуни, блискучий
політ на мотоциклах, досконале вміння
керування машинами мотоспортсменами
і переможець визначається тільки після
фінішу. Це престижний вид спорту,
провідні компанії світу витрачають сотні
мільйонів євро на автомобільні та мото
циклетні змагання. Приклад, великі авто
та мотоконцерни «Mercedes», «Renault»,
«Honda»,
«Yamaha»,
«Suzuki»,
«Kawasaki», «BMW» їх знають в усьому
світі, реклама їм вже не потрібна, але ні,
вони вкладають великі фінанси у цей вид
спорту. В цілому у світі мотоспорт — це
«лакмусовий» папірець показника благо
получчя країни. В цілому можна конста
тувати, що наш університет може допо
магати Україні стати провідною євро
пейською державою.
— Ми пам’ятаємо, як до нас при
їжджали на змагання команди провідних
ВНЗ з усіх куточків СРСР.
— У 1968 році інститутській мото
крос переріс у першість серед студентів
і присвячується пам’яті двічі Героя Ра
дянського Союзу льотчика – космонав
та В.М. Комарова. Він у 1965 році був
почесним гостем інституту та урочисто
відкрив традиційні змагання з мотокро
су. Пізніше частими гостями змагань були
льотчикикосмонавти Губарєв О.О. та
Жолобов В.М.
Ці змагання користувалися величез
ною популярністю, мотокоманди з усієї
країни (включаючи Москву, Омськ, Ха
баровськ, Красноярськ, Владивосток,
Мурманськ, Ташкент, Вільнюс, Ригу)
брали участь у мотокросі. Кількість ко
манд доходило до 30. Студенти КАДІ
26 разів були переможцями цих змагань.
З 1992 року інститут спільно з
Міністерством освіти і науки України та

Федерацією мотоспорту України прово
дить етапи відкритого чемпіонату Украї
ни з мотокросу. Серед вихованців мото
команди 7 чемпіонів Радянського Союзу,
43 чемпіона України. За час існування
мотокоманди було підготовлено 55
майстрів спорту, 83 кандидати в майст
ри спорту, понад 400 спортсменів вико
нали норматив першого спортивного роз

Ä. Àñìàíîâ ï³ä ÷à ñ çìàãàíü

ряду. За підготовку спортсменів високо
го класу Л.Ю. Братковському присвоє
но звання заслуженого тренера України
і нагороджено медаллю «За трудовую
доблесть».
— На сьогоднішній день НТУ – єди
ний в Україні вищий навчальний заклад,
що має команду з мотокросу.
— Ні, НТУ був єдиним декілька років
тому. Вже кілька навчальних закладів в
Україні створюють свої команди з мото
спорту. Нам відомо про Ковельський
технічний коледж, податкову академію
України, а також у місті Харків на базі
академії фізкультури та спорту створе
но відділення мотоспорту. У Європі є
університет на півдні Німеччини, відо
мий як головна колиска кадрів для
німецької автопромисловості, таких, як
концерни DaimlerBenz та BMW. США
— центр мотоспорту світу, там все пов’я
зано з мотокросом. У Словаків, які дба
ють про здоровий спосіб життя, міністер
ство освіти та спорту створило академію
мотоспорту у якої вже 5річні діти вчать
ся керувати мототехнікою.
— А які досягнення має наша команда?
— Перш за все слід подякувати керів
ництву університету на чолі з ректором
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Ðåêòîð ÍÒÓ Ì.Ô. Äìèòðè÷åíêî,
êåð³âíèê ìîòîêîìàíäè ÍÒÓ
Î.Ô. Íàñîíîâ òà â³äîìèé áîêñåð
Âîëîäèìèð Êëè÷êî íà â³äêðèòò³
÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ìîòîêðîñó.

Дмитриченком М.Ф. за розуміння, мо
ральну та фінансову підтримку для ви
соких досягнень нашої мотокоманди. За
результатами останніх сезонів команда
посідає призові місця, а саме: у 2001 році
— перше місце в Кубку України з мото
кросу та у 48 — традиційному мотокросі
на кубок НТУ, у 2002 році — друге місце
у вищій лізі та в Кубку України. 2003
рік — друге місце у чемпіонаті та у Куб
ку з кільцевих мотоциклетних перегонів.
У 2004 році команда зайняла третє місце
у вищій лізі. 2005 рік — перше місце у
Фіналі першості з мотокросу. 2007 рік –
трете місце у чемпіонат України на мо
тоциклах з повітряним охолодженням
двигуна. 2008 – третє місце у Фіналі
Кубка України з мотокросу. Перше в
2009 році у фіналі першості України,
друге місце в Кубку України з мотокро
су. В особистій першості України здобу
то багато медалей різного ґатунку. В
цьому сезоні якій тільки почався ми вже
маємо багато перемог на етапах чемпіо
нату України. Ці досягнення досягнути
нашими молодими та перспективними
гонщиками такими як Асманов Дмитро,
студентами нашого університету Фурсов
Іван, Синельник Олександр та Синель
ник Олег.
Мотоспортсмени університету є чле
нами збірної команди України з мото
кросу, в складі якої беруть участь у чем
піонатах світу та Європи. Для мотоко
манди університету 2009 рік був особи
стим — 55річчя з дня створення. Дале
ко за межами країни знають мотокоман
ду НТУ. В останні роки університет ак
тивно допомагає в організації і прове
денні міжнародного Конгресу UEM
(Європейський союз мотоциклістів),
етапів чемпіонату Європи та України в
м. Києві.
Також триває робота з створенням
музею історії мотоспорту університету,
документального фільму та книгифото
альбому про славні мотоспортивні сто
рінки НТУ.

О. НЕЧИПОРЕНКО

Àâòîäîðîæíèê ¹ 6’2011

Â²ÒÀÍÍß * ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ÂÈÄÀÒÍ² ÏÐÎ Ä²ÒÅÉ

Â²ÒÀªÌÎ!
Ùèðî çè÷èìî ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ,
äîâãîë³òòÿ òèì, õòî â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåé â ïåðøîìó ì³ñÿö³ ë³òà:
БУЗУН Таміла Миколаїв
на, доцент кафедри менеджмен
ту;
ДАЛЬНОВА Неллі Олек
сандрівна, колишня старший
викладач кафедри іноземних
мов;
ДЯЧЕНКО Володимир
Петрович,старший черговий з режиму відділу охорони;
КИЯНЧЕНКО Ігор Петрович, завідувач лабораторії ка
федри проектування доріг;
ЛУКАШОВАКОПАНИЦЯ Наталія Миколаївна,
старший лаборант редакційновидавничого відділу;
НАУМОВА Наталія Михайлівна, доцент кафедри елек
троніки та обчислювальної техніки;
СОСНО Марія Василівна, колишній старший викладач
кафедри іноземних мов.

ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÊÀÇÊÈ É ÊÐÈËÀÒ²
ÂÈÑËÎÂÈ ÏÐÎ Ä²ÒÅÉ
Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо на
десятиліття – саджай дерево, якщо на віки – виховуй дітей.
З дітьми багато клопоту, та без них – і світ немилий.
Нащо ліпший клад, коли в сім’ї лад.
Добрі діти доброго слова послухають, а лихі й дрючка не
бояться.
Хоч і по плечі в воду, аби до свого роду.
У кого діток сім, то й щастя всім.
Людину роблять людиною яскраві спогади дитинства.
Щоб змінити дитину її потрібно любити, вплив буде про
порційний кількості любові.
Виховуємо хлопчика – формуємо людину, виховуємо
дівчинку – створюємо всесвіт.
Найдорожчий клад, як в родині лад.
Чоловік і жінка — то єдина спілка.
Шануй старших — молодші тебе пошанують.
Не ті батьки, що на світ привели, а ті, що в люди вивели.
Все купиш, тільки не тата й маму.
Шануй батька та Бога — буде тобі всюди дорога.
У дитини заболить пальчик, а у мами — серце.
Який талант у матці, такий і дитятці.
Матір не купити, не заслужити.
Малі діти не дають спати, а великі — дихати.

Àâòîäîðîæíèê —

ãàçåòà Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó.
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Цікаво: з кожним поколінням діти усе гірше, а батьки усе
краще; звідси випливає, що з усе більш поганих дітей вирос
тають усе більш гарні батьки.
Веслав Брудзиньский
Чесна дитина любить не тата й маму, а трубочки з кремом.
ДонАмінадо
Чоловіки люблять жінок, жінки люблять дітей, діти люб
лять хом’ячків, хом’ячки нікого не люблять.
Ейліс Еліс
Шлюб — це багаторічна героїчна праця батька і матері, що
піднімають на ноги своїх дітей.
Джордж Бернард Шоу
Юнак стає дорослим, коли він нарешті розуміє, що дорос
лих не існує.
Жильбер Сесброн
Якби тільки батьки могли собі уявити, як вони набрида
ють своїм дітям!
Джордж Бернард Шоу
Якщо ви хочете навчити своїх дітей красти, змушуйте їх
якомога подовше випрошувати усе, що ви їм даєте.
Генрі Уілер Шоу

ADBADBADBADBA
ÏÐÈÉØËÎ Ë²ÒÎ...
Шановні співробітники університету! Профком НТУ з ра
дістю сповіщає, що літо цього року розпочалось за планом
першого червня, а разом з ним прийшов і літній дитячий відпо
чинок. Профком пропонує путівки до дитячих оздоровчих та
борів: «Сонячний берег», «Дружний», «Ясний» та «Кристал».
Згідно з поданими заявами співробітників з другого червня
відбувся перший заїзд до таборів «Сонячний берег» та «Яс
ний» де діти зараз насолоджуються чудовим відпочинком.
З першого липня 2011 р. співробітників та студентів НТУ
запрошує на відпочинок СОТ «Зелений бір». Цього року пла
нується три зміни тривалістю по 18 днів кожна. Перша зміна
розпочинається з 01.07.11 р. та триватиме до 18.07.11 р., друга
— з 20.07.11 р. по 06.08.11 р., третя — з 08.08.11 р. по 25.08.11 р.
Вартість путівки для співробітників становить 980,00 грн. в
т. ч. ПДВ 20%, для
студентів — 490,00
грн. в т. ч. ПДВ
20%, для дітей спів
робітників віком з
4х до 17ти років —
490,00 грн. в т. ч.
ПДВ 20%, для сто
ронніх осіб — 2177
грн. 71 коп. в т. ч.
ПДВ 20%.
Шановні співробітники. Профком НТУ бажає вам вдало
го відпочинку та гарного настрою на цілий рік!
З найкращими побажаннями,
голова профкому О.І. РАХУБА.
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