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ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Безкоштовно

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ØÀÍÓªÌÎ,
ÄßÊÓªÌÎ!

Цвіла шипшина
І повзла ожина,

І мляві колосилися
жита,

Та мріяла й боролася
людина

За гідну долю і
людське життя

ХХІ століття. Усе далі й
далі відходять грізні роки
Великої Вітчизняної війни.
Але кожного року 9 травня
ми відзначаємо День Пере#
моги, і ніколи не згасне па#
м’ять про всіх тих, хто поліг
у боях, хто віддав своє жит#

тя за наше благополуччя. Кожна людина зберігає в пам’яті найзначніший момент
свого життя, чи то гарні миті, чи погані, вирішує доля. Війна 44#го живе у душах
ветеранів,  вони ніколи не зможуть забути криваві 1418 днів і ночей.

Окупаційний режим був жорстким: українську молодь примусово вивозили до
Німеччини. За 1942#1944 рр. у німецьке рабство було вислано 2,5 млн. українців.
Цілеспрямовано здійсювався геноцид. На українській землі окупанти знищили 5 млн.
264 тисячі мирних жителів.

Наслідки війни для України були жахливими:  людські втрати до 14 млн., 714
міст, 2800 сіл, 16 500 промислових підприємств зруйновано. Чотири роки... Трид#
цять чотири тисячі годин! Мільйони загиблих... А скільки ненароджених дітей?.. А
скільки залишилось вдів і сиріт?.. Ми вічно пам’ятатимемо загиблих і вклонятиме#
мося ветеранам війни!

У стінах Національного транспортного університету  7 травня відбувся концерт,
приурочений 69#річниці з Дня Перемоги, проведений Радою студентського само#
врядування за підтримки профкому студенів НТУ.

Студенти співали пісні, розповідали вірші, читали монологи. І кожне слово, кожен
звук ніби долинав до глибини душі. Учасники концерту: І.Ремех, Д.Пономаренко,
І.Ярмоленко, О.Бура, М.Герасименко, О.Калініченко, Ю.Вовненко, А.Грищенкова,
В.Голубенко, О.Величко, А.Приходько, Б.Торчинська, О.Саченок зуміли донести до
кожного глядача у залі той біль, ту скорботу, яку переживає український народ.

Після концерту студенти та керівництво Національного транспортного універ#
ситету на чолі з ректором М.Ф. Дмитриченком здійснили урочисте покладання квітів
до «Меморіалу Вічної Слави».

Сьогодні ми з великою вдячністю і любов’ю вітаємо дорогих ветеранів. Помо#
розь лягла на ваші скроні, роки поорали зморшками ваші обличчя, але ваші серця
залишилися молодими. Ми вклоняємося вам! Ми завжди будемо пам’ятати ваш
подвиг! Ми завжди будемо пам’ятати вас! Низький уклін вам, сивочолі ветерани!

О. БУРА,
староста групи МК'ІІ'2

ÍÀ Â×ÅÍ²É ÐÀÄ²
24 квітня 2014 року відбулося чер#

гове засідання Вченої ради університе#
ту, на якому було розглянуто такі ос#
новні питання порядку денного. Кадрові
питання:  присвоїти вчене звання про#
фесора к. т. н. Грищуку О. К. по кафедрі
автомобілів; присвоїти вчене звання
професора д. т. н. Лісовалу А. А. по ка#
федрі двигунів  і теплотехніки; присвої#
ти вчене звання доцента к. т. н. Біло#
ног О.Є. по кафедрі транспортного пра#
ва та логістики; присвоїти вчене звання
доцента к. п. н. Шевчук Л.О. по кафедрі
іноземної філології та перекладу; при#
своїти вчене звання доцента к. т. н. Да#
ценку В.М. по кафедрі будівництва та
експлуатації доріг.

Планові питання: про роботу Барсь#
кого автомобільно#дорожнього техніку#
му НТУ щодо підвищення якості підго#
товки фахівців; про результати роботи
редакційно#видавничого відділу універ#
ситету та перспективи його розвитку.

Різне: про розподіл обов’язків  між
проректорами університету; про переве#
дення студентів: Гринишина М.Р. (гр.
БД#ІУ#1тех (с.к.)), Пакулу М.Л. (гр. БД#
ІУ#1тех (с.к.)),  Перевалова М.О. (гр.
МТ#ІУ#1тех (с.к.)), Біленького П.Я. (гр.
БД#ІУ#1),  Смолінського Г.Р. (гр. БД#
У#2), Карвацького М.Л. (гр. АТ#ІУ#1),
Тютюна М.В. (гр. АА#ІУ#3), Нечупія
Д.В. (гр. МШ#ІУ#1),  Котвицького М.І.
(гр. МШ#ІУ#1),  Кузьменка С.В. (гр.
МШ#ІУ#1), Шимчука В.С. (гр. МШ#ІУ#
1), Коротуна О.Ю. (гр. МК#УІ#1з),  Год#
левську А.О. (гр. МК#УІ#1з),  Малхасян
К.А. (гр. ФП#ІУ#2), Олейнікова Є.С. (гр.
КН#ІУ#1) з контрактної форми навчан#
ня на навчання за державним бюджетом;
про рекомендацію до друку монографії
«Методи і засоби підвищення ефектив#
ності використання відновлюваних дже#
рел енергії на транспорті» авторів д.т.н.
Аль#Амморі Алі і к.т.н. Соченко П.С.

О.І. МЕЛЬНИЧЕНКО,
Вчений секретар, професор
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Метою та завданням проекту є мак#
симальне наближення освіти у ВНЗ до
потреб сучасних підприємств, поліпшен#
ня рівня умов досліджень молодих вче#
них в ЄС, Білорусі та Україні, встанов#
лення нових та розширення існуючих

ÇÓÑÒÐ²×² Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÏÐÎÅÊÒÓ TEMPUS
CERES «ÖÅÍÒÐÈ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ ÌÎËÎÄÈÕ
Â×ÅÍÈÕ»

Національний транспортний університет вже понад 8
років бере участь у програмі Європейського Союзу Tempus.
З 1 грудня 2013 року розпочато проект Centers of Excellence
for young RESearchers (CERES) щодо створення центрів
MCNet для підтримки науково'дослідної роботи молодих
вчених та студентів; розвиток партнерських відносин з підприємствами; три'
кутник знань; освіта – інновації – дослідження.

партнерських відносини між підприєм#
ствами та університетами, створення 2#х
центрів у Білорусії та Україні.

Учасниками проекту  TEMPUS
CERES «Центри підтримки молодих
вчених» є: Падерборнський університет

(Німеччина); Брненський технічний уні#
верситет (Чеська республіка); Словаць#
ке Електричне Товариство (Словаччи#
на); Національний транспортний уні#
верситет (Україна); Національна мета#
лургійна академія України (Україна);
Запорізький національний технічний
університет (Україна); Дослідно#вироб#
нича компанія “Радій” (Україна); Мініс#
терство освіти і науки України (Украї#
на); Білоруський державний університет
інформатики і радіоелектроніки (Біло#
русь); Гомельський державний універси#
тет ім. Ф. Скорини (Білорусь); Брестсь#
кий державний технічний університет
(Білорусь); Об’єднаний інститут про#
блем інформатики НАН Білорусі (Біло#
русь); Товариство з обмеженою відпові#
дальністю «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРО#
ЦЕСОРИ» (Білорусь).

28–29 квітня 2014 року в Жилінсь#
кому університеті (м. Жиліна) відбули#
ся перші робочі та координаційні
зустрічі учасників проекту.

Під час зустрічі були оговорені шля#
хи дослідження сучасного статусу моло#
дих вчених у ВНЗ, сформований план
реалізації проекту TEMPUS CERES
«Центри підтримки молодий вчених»,
розподілені задачі та функції між учас#
никами проекту.

О.І. МЕЛЬНИЧЕНКО,
О.С. СЛАВІНСЬКА,

В.Л. МІРОНОВА.

ÑÂßÒÎ ÏÀÌ’ßÒ²

На мою думку, травень – найкраща
пора року. І з точки зору погоди, і квітів,
і мого дня народження, а ще – це свято
мого дідуся#ветерана.

Взагалі, 9 травня – дивне свято. Всі
ми чули про нього з народження – День
перемоги. Але що ми відчуваємо у цей
день?

Суперечки точаться і з приводу на#
зви війни, яку виграли наші прадіди та
дідусі, і з самої дати. Та й читаючи
підручники різних країн, важко дійти
згоди навіть у тому, хто ж здобув пере#

могу: європейці, американці, радянські
люди?

За останні десятиліття вже пішла з
життя більшість тих, хто пережив теє
жахіття війни, дійсно розумів, що таке
– воювати. Ці люди без пафосу, зарозу#
мілості та зайвої пишномовності прикла#
дали зусилля, щоб таке не повторюва#
лось: ніхто не повинен переживати
військові дії, тим більше брати в них
участь. Це було їх свято, бо слухаючи
інтерв’ю чи читаючи спогади людей про
ті відчуття 9 травня, коли по гучномов#
цях (ну не було тоді Facebook) оголоси#
ли Перемогу, усвідомити це повною
мірою я не можу. Тоді це було для лю#
дей усім, адже багато рідних та друзів
було втрачено, домівки далеко або зни#
щені, життя після п’яти років війни геть
бідне та непевне. Але то було найбільше
свято: ворога вигнано з рідної землі,
людей перестали вбивати. Свято всіх
людей, що пережили найгірше і вижи#
ли, не втративши людської подоби.

А багато з тих, хто зараз святкує 9
травня, не розуміють, як можна підби#
рати геть усі крихти хліба зі столу (як
робила моя прабабуся, яка пережила

Голодомор і війну), чи при будь#якій по#
ганій новині щиро казати, що то не так
вже й страшно, аби тільки війни не було
(як казала бабуся). Напевне, вони для
того й воювали, у жахливих умовах ви#
живаючи, борючись з людьми і обстави#
нами, щоб ми не мали такого власного
досвіду? Хтозна…

Та всім, хто насолоджується життям,
радіє травневому сонечку, рідним, дру#
зям, дітям, варто святкувати День Пере#
моги. Не як уламок комуністичної епо#
хи та можливість раз на рік згадати про
ветеранів, або подивитись нове кіно, яко#
му, на відміну від старих чорно#білих
фільмів, абсолютно не віриш. Ні! Свято
Перемоги — це свято пам’яті, віри у кра#
ще, молитви за тих, хто віддав тоді жит#
тя. А ще це свято#застереження.

Тому вітаю всіх. Передусім ветеранів:
бережіть себе, нехай турбота і розумін#
ня завжди оточують вас. Всіх, хто, як і я,
може пишатися рідними, що воювали, —
з теплом пам’ятатимемо тих, хто пішов,
живемо на рідній землі, маємо свою дер#
жаву завдяки Перемозі.

А. НЕВІДОМИЙ
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Цей день вважається початком Вели#
кої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).
Прикордонні міста й застави опинили#
ся під шаленим артилерійським об#
стрілом. Повітряні атаки були здійснені
на Львів, Житомир, Рівне, Київ, Одесу,
Севастополь. Раптовість дозволила во#
рогу захопити ініціативу, через це ра#
дянські війська зазнали значних утрат
у живій силі й техніці. З перших годин
війни ворог зустрів на українській землі
відчайдушний опір. Героїчно билися
прикордонники та воїни Київського
військового округу, який одержав назву
Південно#Західного фронту.

Протягом 22–26 червня 1941 року
прикордонники Рава#Руського укріпле#
ного району відбили атаки п’яти воро#
жих дивізій. Незважаючи на це, протя#
гом першого тижня війни вони зазнали
значних утрат і змушені були відступи#
ти. Використовуючи прорахунки ра#
дянського командування та найвищого
керівництва й володіючи стратегічною
ініціативою, німецькі війська швидко
дійшли до Києва. Спроба контрудара#
ми зупинити наступ німецьких військ
не мала успіху. У першій танковій битві
(у районі Луцька, Рівного, Дубна,
Бродів) радянські війська затримали
просування німців на Київ і навіть зни#
щили німецький танковий корпус, але
й сам Південно#Західний фронт утратив
майже 2/3 своїх танкових підрозділів.

Усі українці сприйняли німецьку
агресію, як смертельну загрозу для себе.
Найтрагічнішими були часи окупації
німецько#фашистськими загарбниками.
Окупаційний режим був жорстоким.
Українську молодь примусово вивози#
ли на роботу до Німеччини. В Україні
було створено 50 гетто і 180 великих
концтаборів. Німецькою владою було
розроблено план заселення німцями те#
риторії СРСР: в Україну передбачалося
до 2001 року переселити 90 млн. німців.
На українській землі окупанти знищи#
ли 5 млн. 264 тис. мирних громадян.

Але вже в грудні 1942 р. почався
процес визволення України від німець#
кої окупації. Український народ підняв#
ся на боротьбу з фашистами. У цій на#
родній війні мільйони українців, як і всі
народи Радянського Союзу, захищали

не соціалізм сталінського зразка, а перш
за все, власне життя, життя своєї роди#
ни, домівку, культуру, одним словом –
Батьківщину. Ця битва тривала 22
місяці і складалась з низки великих
операцій (Корсунь#Шевченківська,
Львівсько#Сандомирська, Карпатсько#
Ужгородська), в яких брало участь май#
же половина живої сили і бойової техні#
ки всієї радянської армії.

Кожен десятий житель України (4,5
млн) воював у лавах Червоної Армії.
2070 українців біли удостоєні звання
Героя Радянського Союзу. З 15 фронтів,
що діяли в період війни, більше поло#
вини очолювалися маршалами і генера#
лами#українцями. 120 тис. українців
брали участь в другій світовій війні у
складі військ США, Канади, Франції,
польських та чехословацьких форму#
вань.

Наслідки війни для України були
жахливі. Загальні демографічні втрати
— включно з убитими, жертвами конц#
таборів, депортованими, евакуйованими
й тими, що рушили у вигнання разом із
відступаючими нацистами, становлять
не менше 14 млн. чоловік. Ці втрати
найбільші й не порівняні із втратами
інших країн і народів у Другій світовій
війні.

Фактично, втрати українського на#
роду становлять від 40 до 44% від за#
гальних людських втрат СРСР.

З 41,7 мільйона людей, які мешкали
до війни в УРСР, на 1945 рік залиши#
лося тільки 27,4 мільйони чоловік.

Матеріальні збитки становили 286
млрд.карбованців (42% від збитків
СРСР). На руїни перетворилися 720
українських міст і містечок, 28 тисяч сіл,
з яких 250 спалено вщент, знищено 16,5
тисяч промислових підприємств, 18 ти#
сяч лікувальних закладів, 33 тисячі
шкіл, вузів, технікумів та НДІ; а також
понад 33 тисячі колгоспів, радгоспів.

Але українці швидко підняли про#
мисловість та сільське господарство
своєї країни.

 Події Великої Вітчизняної війни ми
вивчали в школі та університеті, про це
знято багато фільмів та телевізійних
програм. Проте, найбільше вони впли#

нули на літературу багатьох країн світу.
Ми, сучасна молодь, переживаємо ці всі
події кожного разу, коли читаємо спога#
ди учасників війни, мемуари, та, звичай#
но, художню літературу цієї тематики.

7 травня 2014 року в бібліотеці НТУ
відбулася зустріч студентів ФТІТ#а з го#
ловним бібліотекарем Ушаковою Л.С.
Вона цікаво розповіла про книги воєн#
ного та післявоєнного періоду, історію
їх написання, поділилася своїми вра#
женнями від прочитаної літератури, а
також порадила книги студентам на
дану тематику. Хочу поділитися з вами
цим списком, впевнена, вам буде корис#
но та цікаво прочитати його: Ілля Ерен#
бург «Буря», «Дев’ятий вал»; Анатолій
Кузнєцов «Бабин Яр»; Борис Васильєв
«В списках не значився», «А зорі тут
тихі»; Яків Баш «Професор Буйко»;
Олесь Гончар «Прапороносці»; Андрій
Малишко «Прометей»; поезія Павла
Тичини та Максима Рильського.

Цього ж самого дня в головному
корпусі НТУ відбувся вечір, присвяче#
ний Дню Перемоги. Усім ветеранам
Великої Вітчизняної війни, які працю#
вали і працюють в університеті, були
вручені подарунки з нагоди Дня Пере#
моги.

Звичайно, ні ми,ні наші батьки війни
не знали. Проте, ми завжди будемо па#
м’ятати, якою ціною нам далася Пере#
мога. І серед усього найбільше ми буде#
мо берегти мир. Бо страшнішого слова,
ніж «війна», мабуть, не існує. Так,
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
Дякуємо вам, Герої, за те, що ми тепер
маємо найцінніше з усього: Життя!

 М. ОЛІЙНИК,
студентка групи МП'I'2

Í²ÕÒÎ ÍÅ ÇÀÁÓÒÈÉ, Í²ÙÎ ÍÅ
ÇÀÁÓÒÅ

«Війна» — це страшне слово сколихнуло весь світ 1 вересня 1939 року, а до
нас воно прийшло 22 червня 1941 року. Саме цього дня о 3 годині ночі радянсь'
ким військам у прикордонній зоні було завдано потужного артилерійсько'міно'
метного удару. Танкові й моторизовані частини гітлерівської армії перейшли
державний кордон СРСР. Масового бомбардування зазнали залізничні станції,
вузли та лінії зв’язку, місця дислокації військових частин і штабів, військові
бази тощо.
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ÏÎÄ²¯ ÍÒÓ

BUSINESS & SCIENCE: ÏÎÂ’ßÇÀÍ²
ÏÐÎÑÒÈÌÈ ËÞÄÑÜÊÈÌÈ
Ö²ÍÍÎÑÒßÌÈ

«Бізнес і Наука» або просто B&S  ' це невеликий проект, що розпочався як
відповідь на студентське: «Це теорія. Що на практиці?!». Рік тому спало на
думку запросити до стін альма'матер представників бізнесу. До студентів,
що захопилися логістикою, зголосився завітати Віктор Пузанов, керівник про'
ектів складського оператора «АСТОР'Україна». Ми зібрали тоді десь 30 пар
зацікавлених, щоб почути те, що бізнес використовує з того, що пропонує вик'
ладач для вивчення студентам.

Тоді хвилювалися ми всі – і наш
доповідач, тому що аудиторія студентів
для нього не є звичною, і студенти, бо
до них приходить людина, яка особисто
і конкретно займається проектами
складів «з нуля», і власне я, як організа#
тор. Питань було безліч: від домовле#
ності з гостем, пошуку вільної мульти#
медійної аудиторії до ефекту зустрічі.
Але сподобалось всім: і гостю,  який за
то нічого, окрім енергії зацікавленої
аудиторії і щиросердного «дякуємо» не
отримав, і студентам, які без жодних (!)

«бонусних» балів за відвідування відпо#
віли для себе на питання «що ж бізнес
використовує з теорії».

За рік свого існування «B&S» прий#
мав у себе Лесю Братерську, product
supply specialist компанії «Крафт Фудз»,
Володислава Кураєва, директора лан#
цюгів постачань Milkiland, Арама Сарг#
сян, директора та власника компанії Е#
софт, Світлану Кармазін, начальника
відділу по роботі з корпоративними
клієнтами Brokbridge. Тематика була
різна: від управління асортиментом роз#

дрібного підприємства до автоматизації
транспортних процесів, від нормування
роботи відділу логістики до роботи в
дистрибуційному бізнесі.

Зараз ми маємо приблизно 60
відвідувачів відкритих лекцій: це і сьо#
годенні студенти, і що головне – наші
випускники, ті, хто приходить послуха#
ти, набути нових знань. Ми маємо та#
кож власну сторінку в Facebook з цільо#
вою аудиторією більше 200 людей, де об#
мінюємося інформацією і можемо отри#
мати якісну пораду від колег. І головне,
ми не втрачаємо зв’язок науки з бізне#
сом, не втрачаємо зв’язки з колишніми
студентами, які за рік#два стають наши#
ми колегами, і тим самим бізнесом. Ми
не втрачаємо внутрішньо мотивованих
студентів, які хочуть більше знати не за
бали, а для себе.

Цей проект був і лишиться для тих,
хто не є ємкістю, що потрібно наповни#
ти, але є факелом, який необхідно запа#
лити!

О. ГОРБЕНКО,
к.е.н., доцент кафедри

транспортного права та логістики

Саме у той день відбувся масштаб#
ний Міжуніверситетський квест до 200#
річчя з Дня народження Т. Г. Шевчен#
ка. У ньому брали участь і студенти
нашого університету: І. Ремех, Я.Тонко#
вид, А.Гаценко, А.Геведзе, Д.Нічаєв,
М.Стригуненко, І.Ярмоленко.  Команда
НТУ, до речі, посіла почесне 4 місце!
Хлопці та дівчата гідно боролися за пе#
ремогу до останнього!

Квест включав у  себе набір точок у
Києві, що безпосередньо пов’язані з іме#
нем Т.Г. Шевченка, у яких  слід побува#
ти в процесі гри учасникам команд. На
кожній з цих точок потрібно шукати
підказки або виконувати завдання. На
початку гри капітани команд отримали
конверти із певними задачами для роз#
в’язання. Переможці визначалися за
мінімальною кількістю часу, витрачено#
го на подолання відстані між точками і
вирішенням завдань. Тож студенти мали
швидко пересуватися містом, бути уваж#
ними і спритними. Також вони мали
право на  підказки,  перші дві з яких
були «безкоштовними», а за кожну іншу

ÊÂÅÑÒ ÄÎ 200-Ð²××ß Ò.Ã. ØÅÂ×ÅÍÊÀ
24 квітня у парку ім. Т. Шевченка із самого ранку було чути веселий гомін

студентів. Близько 11 години все голосніше лунала музика, яскраво майоріли
квіти, скрізь панувала дружелюбна атмосфера. Студенти прийшли вшанува'
ти пам’ять великого поета і водночас проявити свої здібності у змаганні на
спритність, моторність, уважність та стійкість!

нараховувалось ще 7 хвилин до загаль#
ного часу, який було витрачено на ви#
конання усіх завдань.

Перемогу у квесті здобула команда
Києво#Могилянської академії, але сту#
денти Національного транспортного
університету проявили свої неабиякі
здібності, командний дух, моторність,
уважність та дружелюбність. Усі вони
були нагороджені почесними грамотами.

Хочеться подякувати нашим актив#
ним студентам за участь і організаторам
за створення таких чудових міжунівер#
ситетських змагань, якими були студен#
ти Київського університету права. Саме
вони роблять наші студентські будні ще
більш цікавішими!

Церемонія нагородження команд
відбулася 25 квітня 2014 року у Київсь#
кому університеті права НАН України.

 Ось так цього року студентство
Києва вшанувало пам’ять українського
Кобзаря, яка ніколи не вкриється
срібним пилом часу. Це ще один доказ
того, що в Україні живе дуже багато

справжніх патріотів, знавців історії
рідного краю, щирих, добрих людей із
сильним духом і незламною волею, які
не забувають героїв і про кожного зга#
дують зі словами вдячності на вустах!

О. БУРА,
староста групи МК'ІІ'2
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ÄÎ ÌÀÌÈ..
Єдина, рідна, моя мила ненько!
Твоя любов – безмежна і тонка.
Перед тобою я схиляюся низенько,
До самої землі, бо ти – свята..

Ти, мила, показала мені світ,
Життя подарувала і надію!
Бажаю тобі довгих#довгих літ,
Бо ти – єдина, в кого завжди вірю.

Я знаю, що дитина я твоя
Приношу тобі іноді печаль,
Але, моя матусю дорога,
Прощаєш все, ти стерпиш біль і жаль.

Та не зважай на те, що я не сплю,
А сльози на щоках? – То я сміюсь..
Лише про тебе в Бога попрошу,
Про тебе я щодня йому молюсь..

І якщо треба я крізь холод побіжу,
Пройду усюди босими ногами,
Бо сі дороги і стежки ведуть
До дому рідної моєї мами..

Пройдуть літа, черешні відцвітуть,
Ти станеш сива і старенька мати..
Але дороги до твоєї хати
Від босих ніг моїх не заростуть…

О. БУРА,
староста групи МК'ІІ'2

«ÌÀÒÓÑß-ÍÅÍÜÊÀ»
Ùå â êîëèñö³ íåìîâëÿ

Ñëîâî «ìàìà» âèìîâëÿ.
Íàéäîðîæ÷å â ñâ³ò³ ñëîâî
Òàê çâó÷èòü ó ð³äí³é ìîâ³:

Ìàòè,
Ìàò³íêà,
Ìàòóñÿ,

Ìàìà,
Ìàìîíüêà,

Ìàìóñÿ!
Íàçèâàþ òåáå ÿ,

Ð³äíà íåíå÷êî ìîÿ!

Як хочеться розповісти комусь про маму, про її лагідну долоню, яка торкає моє
обличчя, про теплі, ніжні слова щастя, про мамину ласку. Повертаюсь додому, на
порозі зустрічає матуся, завжди привітна, лагідна. Обіймаючи, скаже добре слово,
приголубить та пригріє біля серця.

Адже мама – це наше щастя, добро і любов, це наша надія, наша підтримка та
порада. Було б дуже недоречно забувати про найріднішу у світі, найдобрішу свою
маму. В Україні вже більше 10 років в травні святкується «День матері». В кожній
родині найдорожча – ненька, її добрі, все розуміючі очі супроводжують нас все
життя, її любов надихає нас, а наша любов до матері — безмежна та невичерпна.
Свою маму ми любимо не за якісь таланти або за зроблене для нас — ми любимо її
тому, що вона наша МАМА. І наші мами люблять нас безоглядно, не вимагаючи від
нас натомість нічого.

 Я вже теж мама: у мене росте моя крихітка, моє сонечко — Софійка! І я нама#
гатимусь зробити усе, щоб вона виросла порядною, освіченою людиною!

Щастя вам, дорогі наші наймудріші матері України!
Зі святом вас!

А. ДУДНИК,
аспірантка

Від Національного транспортного
університету в  ІІ етапі олімпіади взяли
участь студенти дорожньо#будівельного
факультету, напряму «Будівництво», а
саме: І. Ракович, А. Тернова, Т. Гаври#
лова та О. Яугела на чолі з ректором  —
М.Ф.  Дмитриченком.

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ
ÎË²ÌÏ²ÀÄÀ

З 15 по 17 квітня  ц.р. у Національному транспортному університеті було
проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської  олімпіади зі спеціальності «Ав'
томобільні дороги і аеродроми», у якій взяли участь представники десяти ви'
щих навчальних закладів України, а саме: Одеська державна академія будів'
ництва та архітектури, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівницт'
ва та архітектури, НУ «Львівська політехніка», Харківський національний
автомобільно'дорожній університет, Національний авіаційний університет,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Луцький національний технічний університет, Національний університет вод'
ного господарства та природокористування (м. Київ), Автомобільно'дорожній
інститут ДВНЗ Донецький національний технічний університет (м. Горлівка)
та Національний транспортний університет (м. Київ). Студенти цих ВНЗ про'
явили свої глибокі знання, вміння та навички, підтвердили високий рівень знань
зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми».

По закінченню конференції 17
квітня журі олімпіади: М.М. Дмитрієв
(перший проректор # проректор з нау#
кової роботи НТУ, завідувач кафедри
аеропортів), О.С. Славінська (д.т.н., про#
фесор, декан дорожньо#будівельного фа#
культету) та Є.Б. Угненко  (д.т.н., про#

фесор, завідувач  кафедри «Вишукувань
і проектування доріг» ХНАДУ), нагоро#
дили переможців та їх керівників дип#
ломами та подяками. Командне перше
місце поділили між собою НТУ та ХНА#
ДУ, але крім того, були нагороджені
студенти, які здобули перемогу з основ#
них дисциплін. Перше місце виборола
студентка НТУ, Гаврилова Тетяна,
друге поділили між собою студент ХНА#
ДУ Вілісов Данил та Автомобільно#до#
рожнього інституту ДВНЗ Донецького
національного технічного університету
(м. Горлівка) Головченко Дмитро, а
третє – студенти ДВНЗ Придніпровсь#
кої державної академії будівництва та
архітектури Семенов Євген, Національ#
ного університету водного господарства
та природокористування Глушков Іван
і НАУ Мица Віталій.

Від щирого серця ще раз вітаємо пе#
реможців, дякуємо всім учасникам та
організаторам. Студенти НТУ ще раз
довели високий рівень своїх знань!

О. ГОНЧАРЕНКО,
кореспондент газети
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Ми, студенти ІІІ курсу автомехані#
чного факультету (група ДН#3#1), ско#
ристалися нагодою приєднатися до
такої екскурсії. Тим більше, що гідом
була добре знайома нам доцент Олена
Миколаївна Язвінська, з якою ми вив#
чали на І курсі дисципліну “Історія ми#
стецтв”, а нині, на ІІІ курсі опановуємо
“Історію дизайну”.

Не дивлячись на несприятливі по#
годні умови (зранку дощило), всі були
налаштовані на екскурсію, і тому 16
квітня о 16.00 ми були у комфортабель#
ному автобусі НТУ. Розповідь розпоча#
лася вже на території НТУ з історії його
створення. Цікаво, приміром, було
дізнатися про бюст О. Пушкіну – най#
перший пам’ятник поету у Києві, вста#
новленому за ініціативи та коштом вик#
ладачів й учнів п’ятої Печерської чоло#
вічої гімназії з нагоди 100#річчя поета.
Саме у цій будівлі архітектора Миколи
Чекмарьова, зведеної ще у далекому
1885 р., розміщується головний корпус
НТУ.

Згодом перед нами постала панора#
ма стародавнього Києва, що наче ожив
перед очима, вражаючи своєю багатог#
ранністю. З одного боку – це велике
сучасне місто, з іншого – кожна стара
вулиця та будівля містить свою історію,
яку хочеться відчути, до якої хочеться
доторкнутися. Упродовж поїздки ми
мали змогу проїхати головними вули#
цями столиці, насолодитися будівлями
стародавності та сучасності, відчути
плин часу. Слухаючи розповіді про істо#
ричні пам’ятки Києва, ми зрозуміли, що
вони ніби доповнюють один одного,

ÌÈ Â ÇÀÕÂÀÒ² Â²Ä ÊÈªÂÀ
Автомеханічний і дорожньо'будівельний факультети Національного транс'

портного університету у другій декаді квітня приймали дорогих гостей – учас'
ників другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук. У сьогоднішній буремний період
в університет знайшли можливість приїхати студенти зі всієї України. Як й
у попередні роки, разом із проведенням заходів, що безпосередньо стосувалися
Всеукраїнського конкурсу, для його учасників була організована екскурсія по
Києву.

прокладаючи місток з минулого до май#
бутнього. У цьому ми ще раз перекона#
лися, коли автобус під’їхав до Києво#
Печерської Лаври. Могутні стіни, бра#
ма, висока дзвіниця, творіння Йоганна
Готфріда Шеделя вражає своєю красою,
доречі, протягом довгих років вона була
найвищою будівлею міста. Черговий раз
вразила Софія Київська. Це таке неза#
бутнє враження знаходитись поруч зі
стінами, які були зведені ще за часів
Ярослава Мудрого!

Наче парить над Києвом барокова
Андріївська церква, створена у 40–50#х
роках ХVІІІ ст. по проекту Бартоломео
Растреллі. Художню та духовну цінність
для киян і гостей має більш пізніший
патріарший Володимирський собор (др.
пол. ХІХ ст.), у спорудженні якого бра#
ли участь такі прославлені зодчі, як
І. Штром, П. Спарро, Ю. Бернгардт, К.
Маєвський, В. Ніколаєв, а внутрішні
настінні розписи виконували не менш
знамениті українці В. Замирайло, С. Ко#
стенко, М. Пімоненко, росіяни А. Пра#
хов, В. Васнєцов, М. Нєстєров, М. Вру#
бель, поляки П. Сведомський і В. Котар#
бінський. Прикрасою Києва стала й бу#
дівля Київської опери (1901 р.) у стилі
французького відродження за проектом
петербуржця В. Шретера та киянина
В.  Ніколаєва. Вражає своєю монумен#
тальністю й класична будівля Націо#
нального університету Св. Володимира
– нині ім. Тараса Шевченка (пер. пол.
ХІХ ст.), споруджена за задумом славет#
ного Вікентія Беретті.

А скільки пам’ятників у Києві!!! І всі
вони, як і будівлі, споруджені митцями
різних національностей та віроспові#
дань, які любили це місто, хотіли при#
красити його, бажали йому добра та про#
цвітання. Зокрема, розповідаючи про за#
ходи з нагоди 200#річчя Тараса Шевчен#
ка, О.М. Язвінська повідомила нам вра#
жаючі факти, що нині в Україні існує
1012 об’єктів увічнення пам’яті Т.Г.
Шевченка (пам’ятники, погруддя, пам’#
ятні знаки, меморіальні дошки, горель#
єфи, стели); а за кордоном встановлено
76 пам’ятників Тарасу Шевченку.

Не можна обійти і той факт, що місто
пам’ятає людей, що захищали його від
нападів загарбників. У такому контексті

вражає монументальна скульптура
“Батьківщина#Матір”, встановлена на
схилах Дніпра у Меморіальному комп#
лексі “Національний музей історії Ве#
ликої Вітчизняної війни 1941–1945
років”.

Під час екскурсійної мандрівки ву#
лицями Києва відчуваєш, що місто ру#
хається, не зважаючи на погоду. Величні
будівлі#витвори мистецтва втішають око
киян і гостей столиці. Часто проходимо
повз них, занурені у свої справи, про#
блеми і думки, і не помічаємо їхньої
краси. Завдяки нашому рідному універ#
ситету та Олені Миколаївні Язвінській
ми отримали можливість ще раз насо#
лодитися й оцінити красу київських
вулиць, ще раз закохатися в таке диво#
вижне місце – Київ!!!

К. ТАРАСОВА,
 Н. ОСТРЯНСЬКА,

студентки ДН'ІІІ'1

* * *

Весна обійми розкриває ширше,
Щодня дарує сонце і тепло.
Вже відцвітає потихеньку вишня.
Їй так казково в білому було…

Р. Гурт
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Ще в першому семестрі відбувся
похід до Національного музею історії
України та реставраційних майстерень
музею. Співробітники майстерень, які
одночасно є викладачами Національної
академії образотворчого мистецтва і ар#
хітектури з підготовки реставраторів,
продемонстрували нам який довгий
шлях проходять речі перед тим, як ста#
ти музейними експонатами. Праця дуже
кропітка і потребує чималої витримки,
адже часто один предмет може перебу#
вати на реставрації протягом півроку або
навіть року. Спеціалісти майстерні яв#
ляються фахівцями не лише у мистецтві,
а й у хімії, фізиці тощо, опрацьовуючи
чимало наукової літератури, пов’язаної
з експонатами. Нам вдалося побачити
результати роботи над відновленням
жіночого вбрання початку ХІХ ст.,
шкіряних виробів і зброї козацької доби,
кераміки стародавньої, князівської та се#
редньовічної доби тощо.

О.М. Язвінська організувала дуже
цікаву екскурсію по Києво#Печерській
Лаврі і разом з нею ми відвідали деякі
музеї на території заповідника. В першу
чергу ми ознайомилися з експозицією
Національного музею українського на#
родного декоративного мистецтва, де
представлені килимарство, ткацтво, ви#
бійка, вишивка, кераміка, різьблення та
розпис по дереву, художня обробка
шкіри, рогу та металу, скло, фарфор,
писанкарство, народний живопис та іко#
нопис. Перлинами колекції є твори на#
родних художниць України Катерини
Білокур та Марії Примаченко. Увагу
привернуло зібрання українського на#

ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÑÏÐÀÆÍÜÎÌÓ
ÄÈÇÀÉÍÅÐÓ

Ми лише перший рік навчаємося у Національному транспортному універси'
теті за фаховим спрямуванням «Промисловий дизайн», проте, вже встигли
дізнатися чимало цікавого з історії українського та зарубіжного живопису,
графіки, скульптури, фотомистецтва, архітектури, театру, кіномистецт'
ва, музики, літератури, а також про виникнення і розвиток дизайну. В цьому
нам допомагає доцент Олена Миколаївна Язвінська, яка не тільки цікаво про'
водить заняття з історії мистецтв та історії дизайну, а весь час заохочує нас
до відвідування музеїв, виставок, мистецьких майстерень і т. ін.

родного вбрання та жіночих прикрас
ХІХ – початку ХХ ст. Ми отримали
змогу відчути естетичні уподобання на#
ших предків, зрозуміти функціональні,
конструктивні, художньо#естетичні та
стильові особливості вбрання різних
регіонів України. Всім сподобалась роз#
повідь про скляних ведмедиків, яких
молодята обов’язково ставили на весіль#
ний стіл.

Нещодавно наша група побувала у
Музеї театрального, музичного та кіно#
мистецтва України. Це єдиний в Україні
музей такої спеціалізації, заснований як
Театральний музей при Мистецькому
об’єднанні «Березіль», очолюваний ре#

форматором українського театру Лесем
Курбасом. Найбільше вражає організа#
ція музейного простору і пластика кож#
ного залу, кожного фрагменту. Всі захо#
пилися ярмарковою каруселлю, яка,
обертаючись, відкриває все нові експо#
нати: вертепи з ляльками, Петрушку,
«Козу», реквізит народних ігор, маски,
«троїсту музику» і т. д. Ми мали чудову
нагоду ознайомитися з такими народни#
ми музичними інструментами, як ока#
рини, бугай, дримба, гуслі, торбан, коб#
за, бандура та послухати, як грає музич#

на скринька. Не менш цікавими булим
відвідини Музею книги і друкарства
України.

Олена Миколаївна заохочує індивіду#
альні походи студентів до різних музеїв,
галерей і виставок. Серед обов’язкових –
такі музеї, як Музей західного мистецт#
ва, Музей російського мистецтва, Націо#
нальний художній музей України. Сту#
денти нашої групи в контексті вивчення
дисципліни «Історія мистецтв» відвіда#
ли музеї видатних діячів української
культури: Лесі Українки, М. Лисенко,
П. Саксаганського, М. Старицького, Дер#
жавного музею Т.Г. Шевченка.

Навесні у Мистецькому арсеналі з
нагоди 200#річчя від дня народження
Тараса Шевченка був представлений
мистецький проект під назвою «Шев#
ченко/mania», який ми також залюбки
відвідали. Проект представлений у су#
часній інтерпретації й у світлі нещо#
давніх подій. На виставці презентовані
роботи, у яких народний кобзар побу#
вав у найнесподіваніших образах: супер#
герой, давньоіндійський бог, навіть ак#
тивіст Майдану…

Не менш захоплюючим були відвіди#
ни галереї сучасного мистецтва «М17»,
де навесні була представлена виставка
під назвою «Вогонь кохання», присвя#
чена нещодавнім трагічним подіям.
Були виставлені роботи як відомих, так
і молодих художників не тільки з Ук#
раїни, а й із зарубіжжя. Живописці, які
стали свідками протистояння взимку
2014 р. на Майдані та інших регіонах
України, створили чуттєві й емоційні
витвори мистецтва, які засновані на
ярості, стражданнях, болі, горі, гордості
та людській гідності. Виходячи із зали
після такої презентації, відчуваєш
гордість за Україну та українців.

Загалом, дизайнери НТУ не втрача#
ють жодної можливості надихнутися ро#
ботами провідних сучасних майстрів,
відкрити для себе нове, черпнути дос#
віду. Хочемо подякувати нашим викла#
дачам, зокрема Язвінській О.М. за все#
сторонній розвиток студентів.

П. ШИЛОВА, А. ОЧКОЛЯС,
студентки ДН'І'1
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СВІЙ ЮВІЛЕЙ У ТРАВНІ СВЯТКУЮТЬ:

ШТАНЬКО Григорій Андрійович, черговий з ре'
жиму відділу охорони;

ТКАЧЕНКО Валентина Андріївна, доцент кафед'
ри транспортного права та логістики;

АДАМЕНКО Микола Васильович, ст. електро'
механік зв’язку УБК;

ЛАНТУХ'ЛЯЩЕНКО Альберт Іванович, профе'
сор кафедри мостів і тунелів;

СУСЛО Степан Титович, доцент кафедри еко'
логії та безпеки життєдіяльності;

ЛУЦЬКА Віра Юріївна, провідний інженер ка'
федри будівництва та експлуатації доріг;

ТОКАРСЬКИЙ Богдан Йосипович, старший вик'
ладач кафедри міжнародних перевезень та митно'
го контролю;

АСАДЧЕВА Ніна Степанівна, завідуюча відділом
бібліотеки.

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² Ð²ØÅÍÍß
ÑÏ²ËÜÍÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ

28–29 квітня 2014 року на факультеті менеджменту в
Жешувській політехніці (Польща) відбувся Міжнародний
студентський семінар «International student seminars on
management and financial issues», який залучив близько 50
студентів з Польщі, Словаччини, Туреччини та України.

Україну представляли аспіранти та студенти Національ#
ного транспортного  університету із кафедри «Екологія та
безпека життєдіяльності». Аспірантка Зерук Вікторія висту#
пила з доповіддю «Сommunication management in environ#
mental projects of waste management» і висвітлила питання
щодо управління комунікаціями в екологічних проектах по#
водження з відходами.

Студентка групи ЕО#IV#1 Блажчук Олена представила
доповідь на тему: «Іncreasing transportation efficiency of
domestic waste in Кyiv», в якій було порушено питання підви#
щення ефективності логістичних операцій поводження з твер#
дими побутовими відходами.

Студентка групи ЕО#IV#1 Дуплік Юлія презентувала до#
повідь на тему: «Risk management when transporting of oil
products», в якій було проаналізовано та оцінено можливі
ризики при транспортуванні нафтопродуктів в міських умо#
вах, складена карта схема ризиків та запропоновані заходи
щодо попередження аварійних ситуацій.

Презентація робіт всіх учасників семінару здійснювалась
англійською мовою.

Семінар завершився церемонією нагородження та вручен#
ням дипломів. Презентація доповіді Дуплік Юлії була відзна#
чена дипломом, як одна з найкращих.

Особлива подяка професору Матейчику В.П., доценту
Хрутьбі В.О., старшому викладачеві Горідько Н.М., асистенту
Зюзюну В.І. та студенткам групи ЕО#ІІІ#І Крупській К. і Пав#
личко К. за активну участь у підготовці до семінару.

І. НІКІПЄЛОВАÂÈÑËÎÂÈ ÏÐÎ ÌÎÂÓ

ÇÍÀÌÅÍÍ² ÄÀÒÈ Â ×ÅÐÂÍ²
1 — Міжнародний день захисту дітей;
5 — Всесвітній день охорони навколишнього сере#
довища;
6 — День журналіста України;
8 — День Святої Трійці (П’ятидесятниця);
14 — Всесвітній день донора крові;
21 — День літнього сонцестояння;
22 — День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні
23 — Міжнародний Олімпійський день;
28 — День Конституції України;
29 — День молоді.

Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння
значення слів.

В. Голобородько

Мова – це глибина тисячоліть.

М. Шумило

Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в
українській мові свою першодомівку, адже маємо факт уні#
кальний – енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла
українською мовою в Києві.

О. Гончар
Скільки української мовної території, стільки й українсь#

кої державності.
І. Заєць

Споконвіку було Слово.
Старий Завіт
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