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ГАЗЕТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТРАНСПОРТНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ Безкоштовно

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ! ÏÅÐÅÌÀÃÀªÌÎ!
Щороку травень приносить нам свято радості і болю водночас. 9 травня —

це день, якого з трепетом чекали з 1939 по 1945 роки, це — свято перемоги над
загарбниками і окупантами, це — день пам’яті загиблих захисників Батьків�
щини.

Ішли мужньо солдати у бій із ворогом, проливаючи гарячу кров за кожен
клаптик рідної землі. Щодня наближали вони перемогу ціною власного життя.
Комусь із них випало щастя пережити ті гіркі і криваві роки, а комусь судило�
ся спочити вічним сном…

А скільки матерів, сестер, коханих не дочекалися своїх синів, братів, чо�
ловіків. Багато дітей втратили своїх батьків — їх тепер називають «діти
війни». І скільки б не минуло років з того зловіщого дня, коли пролунало страш�
не слово «війна», вони не принесли спокою матерям, діти яких віддали найдо�
рожче – життя, — у боротьбі з ворогом, як і дітям, які знали батька тільки
з розповіді матері.

Щороку весняного дня по всій Україні вкриваються квітами і величні пам’ят�
ники і скромні обеліски. І це означає, що пам’ять народна жива, що подвиг
загиблих у бою не забутий.

Пишаймося вчинками наших ветеранів, передаваймо вічний вогонь пам’яті
про подвиги наших мужніх співвітчизників, бережімо цю історичну сторінку!

Сьогодні, коли ситуація в країні неспокійна, коли на сході нашої країни на
захист рідної землі стали молоді солдати, хочеться нагадати, що ми ство�
рюємо історію нашої держави: своїми вчинками, ставленням і думками. Захи�
щаючи Україну від сусіда�агресора, ми всіма нашими серцями прагнемо миру.
Потрібно міцно триматися один за одного, бо саме в єдності суть нашої сили.

Ректорат, Рада студентського самоврядування

Â²ÒÀªÌÎ ÔÒ²Ò
Ç ÏÅÐØÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ

Співробітники бібліотеки не можуть
стояти осторонь від такої важливої події,
як святкування 10�річчя факультету
транспортних та інформаційних техно�
логій. Адже ми всі ці роки, як і зараз, не
тільки живемо і працюємо  поряд, в
одному корпусі, а й тісно співробітни�
чаємо!

В чому полягає наша співпраця? По�
перше, студенти ФТІТу під керівницт�
вом деканату факультету багато допо�
магають бібліотеці в організаційних пи�
таннях: перевезти, перенести, переклас�
ти книги в читальних залах тощо. По�
друге, якщо треба знайти боржника,
який довгий час не повертає книгу, —
ми теж звертаємось в деканат.

Співробітники бібліотеки в свою
чергу допомагають викладачам і студен�
там в підборі літератури до наукових
статей, методичних розробок, рефератів.
Цим займаються Н.Д. Валітова та
Л.C. Ушакова.

А скільки цікавих заходів проводить
факультет разом з бібліотекою: це і тра�
диційні дні української писемності і
мови, і виступи співробітників бібліо�
теки на семінарських заняттях, і захо�
ди, присвячені різним видатним діячам,
пам’ятним датам і подіям, які проходять
в бібліотеці за участю викладачів
ФТІТу.

Щиро вітаємо співробітників дека�
нату, всіх студентів факультету з пер�
шим ювілеєм – 10�річчям! Бажаємо всім
міцного здоров’я, незгасаючої творчої
енергії, трудових звершень у вашій праці
на благо України.

Від колективу бібліотеки НТУ
Л.П. ШИРШОВА,

профорг
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День незалежності — це не просто
День народження держави, це — свято
пам’яті про покоління наших співвітчиз�
ників, які творили націю, плекали ук�
раїнську національну ідею, формували
національну культуру, традиції, мента�
літет. Україна буде відзначати свій 25�й
День незалежності в умовах війни, аг�
ресії Росії проти нашої держави, в умо�
вах, коли перед кожним громадянином
постає питання: чи збережемо ми свою
країну, чи проведемо радикальні зміни
в усіх сферах життя, чи здобудемо гідне
місце на політичній та економічній карті
світу. Безперечно, кардинальні перетво�
рення, що відбуваються у суспільстві,
торкаються кожного, тому накладають
на нас відповідальність за долю наших
рідних, за нинішнє сьогодення і прий�
дешнє майбуття.

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÍÀÓÊÎÂÎ-
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß
«ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÏÎÑÒÓÏ Ó ÌÀÉÁÓÒÍª»

Кафедра філософії та педагогіки НТУ має за честь повідомити читачам
газети «Автодорожник» про те, що 22 квітня 2016 року у стінах нашого рідно�
го університету відбулася Всеукраїнська науково�практична конференція «Ук�
раїна: поступ у майбутнє», присвячена 25�річчю від Дня незалежності.

24 серпня 1991 року здійснилась споконвічна мрія українського народу —
Україна постала незалежною державою, вільною серед вільних, рівною серед
рівних держав світу. Між тим, знадобився тривалий період політичної, націо�
нально�визвольної боротьби для того, щоб українська національно�генетична
єдність одержала відповідний суспільний простір для самовираження. Ця зна�
менна дата навіки увійшла в історію нашої держави золотою сторінкою її
біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо зак�
ріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, ду�
ховної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Підготовка до відзначення Дня не�
залежності — найкращий привід для
аналізу проблем розбудови майбутньо�
го нашої держави. Творення нової Ук�
раїни нагально потребує теоретико�
практичного осмислення сьогодення та
перспектив розвитку нашої держави з
метою надання прогресивним силам сус�
пільства наукового інструментарію для
розв’язання складних завдань по рефор�
муванню суспільного життя. Без науки,
яка безпосередньо слугує конкретній
будівничій практиці, неможливе здійс�
нення нинішнім поколінням історичної
місії — побудови вільної, демократич�
ної, правової, громадянської держави як
спільноти, що зветься «народ України».
Втім, особливе навантаження нині лягає
на соціально�гуманітарні науки, які
здійснюють критичний аналіз зроблено�

го за весь час існування молодої Україн�
ської держави.

НТУ зустрічає славетний ювілей Ук�
раїнської держави низкою наукових за�
ходів, першими з яких є Всеукраїнська
науково�практична конференція «Украї�
на: поступ у майбутнє» та студентський
круглий стіл «Хто ти, плем’я молоде, або
як живе молодь незалежної України».

Коло питань, запропоноване органі�
заторами конференції до обговорення,
дозволило вести широку дискусію по
ключовим проблемам сьогодення та
майбутнього українського суспільства, а
саме: геополітичний вибір України; роз�
виток юридичної науки, правотворчості
та правозастосування в незалежній Ук�
раїні; українська економіка і глобальний
ринок; інноваційні технології як страте�
гічний напрямок розвитку країни; мов�
ний фактор у розбудові держави; інтег�
рація України у Європейський освітній
простір та шляхи реформування націо�
нальної системи вищої освіти; профе�
сійна підготовка майбутніх фахівців у
системі національної освіти тощо.

Приємно відзначити, що у конфе�
ренції взяли участь не лише науковці з
різних галузей знань, а також державні
службовці, представники Збройних Сил
України, громадські, суспільно�полі�
тичні діячі, свідомо налаштована мо�
лодь. Географія українських вузів, пред�
ставники яких долучилися до роботи
нашої конференції широка: Київ та
Київська область, Житомир, Рівне,
Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя, Оде�
са, Чернівці, Ужгород і навіть окупова�
ний Севастополь. До участі у роботі кон�

7. Щодо визначення статусу від�
ділень Східного наукового центру.

У різному були розглянуті питання
щодо затвердження квот на обрання
дійсних членів та член�кореспондентів
ТАУ та про відзначення членів ТАУ.

Після широкого обговорення даних
питань члени Президії вирішили прове�
сти конференцію Транспортної Академії
України 3 червня 2016 року на базі
Національного транспортного універси�
тету.

А. ГЕРАСИМЕНКО

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÏÐÅÇÈÄ²¯
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ¯ ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

14 квітня 2016 року на базі Національного транспортного університету
відбулось засідання Президії Транспортної Академії України (ТАУ). З вступ�
ним словом виступив Президент ТАУ, академік Дмитриченко Микола Федоро�
вич.

Під час засідання Президії члени
ТАУ розглянули такі питання порядку
денного:

1. Про зміни в керівництві Півден�
ного наукового центру (ПНЦ) ТАУ.

2. Про роботу Транспортної Академії
України в нових умовах.

3. Про участь ТАУ у реформуванні
транспортно�дорожнього комплексу Ук�
раїни:

• про реформування залізничного
транспорту;

• про реформування морських
портів;

• про проект Закону України «Про

приведення  законодавства України у
сфері автомобільного транспорту у
відповідність з актами Європейського
Союзу»;

• про проект Закону України «Про
внутрішні водні шляхи»;

• про реформування системи управ�
ління автомобільними дорогами Украї�
ни.

4. Про проведення конференції
ТАУ.

5. Про матеріально�технічну базу
ТАУ.

6. Про доцільність внесення змін до
статуту ТАУ.

Продовження див. на 3й стор.
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ференції долучилися представники не
лише університетської, але й академіч�
ної науки, зокрема представники Інсти�
туту Професійно�технічної освіти Ака�
демії педагогічних наук України, а та�

кож науковці Інституту стратегічних
досліджень при президентові України та
Інституту філософії імені Г.С. Сковоро�
ди Національної академії наук України.

Наукова дискусія освітян була твор�
чою та продуктивною, а підсумком ро�
боти стало видання збірника матеріалів
наукової конференції, де публікуються
тези доповідей та виступів її учасників.
Ми не ставимо собі за мету розлого
коментувати зміст збірника (доцільно

було б його прочитати), але вважаємо
за необхідне відзначити, що автори пуб�
лікацій висловлюють різні, нерідко кар�
динально протилежні точки зору на ра�
дикальні зміни, які відбуваються в су�
часному українському суспільстві; виз�
начають шляхи виходу України із сис�
темної кризи; реальні можливості подо�
лання загроз територіальній цілісності
нашої країни; засвідчують повагу до
подвигу борців за свободу, незалежність,
національну єдність; аналізують розви�
ток держави, все те, що зроблено в усіх
галузях суспільного життя. Зрештою,
розглянуті нами проблеми не претенду�
ють на охоплення всього кола питань,
пов’язаних з національною, соціо�
культурною, політичною ідентичністю,
а проведене дослідження не вичерпує
окреслені підходи у постановці першо�
чергових завдань. Віримо в те, що ре�
альні зміни в Україні все ж таки відбу�
дуться!

Колектив кафедри філософії та пе�
дагогіки дякує за підтримку в організації
конференції керівництву НТУ, а саме:
ректору Національного транспортного
університету, доктору технічних наук,
професору, заслуженому діячу науки і
техніки України Дмитриченку Миколі
Федоровичу; проректору з наукової
роботи Національного транспортного
університету, доктору технічних наук,
професору кафедри аеропортів Дмит�
рієву Миколі Миколайовичу; проректо�
ру з навчальної роботи Національного
транспортного університету, кандидату
технічних наук, професору кафедри ту�
ризму Грищуку Олександру Казимиро�

Продовження. Поч. див. на 2й стор.

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß «ÓÊÐÀ¯ÍÀ:
ÏÎÑÒÓÏ Ó ÌÀÉÁÓÒÍª»

вичу; директору науково�дослідницько�
го Інституту (НДІ) проблем транспор�
ту і будівельних технологій, кандидату
технічних наук, професору кафедри дви�
гунів і теплотехніки Корпачу Анатолію
Олександровичу; а також співробітни�
кам редакційно�видавничого відділу, які
оперативно здійснили видрук матеріалів
конференції; колективу бібліотеки НТУ
за допомогу в організації виставки нау�
кових досягнень вузу; колегам з кафед�
ри іноземної філології та перекладу
НТУ за активну співпрацю; студентам
за участь у роботі круглого столу «Хто
ти, плем’я молоде, або як живе молодь
Незалежної України».

Нехай наші серця наповнюються
гордістю за нашу державу, прагненням
до єдності, цілісності та порозуміння, а
наша невтомна праця буде надійною
запорукою щасливого майбуття. Нехай
любов до України спонукає нас всіх на
добрі справи. Миру і злагоди, доброї
долі та Божого благословення всім нам!
Слава Україні!

З повагою,
організаційний комітет конференції:

І.В. БОГАЧЕВСЬКА,
С.В. ВОЛОБУЄВА, І.А. СЕРЕДІНА

Під час зустрічі були обговорені ре�
зультати щодо розробки віртуального
порталу та організації двох центрів в
Україні та Білорусі з метою сприяння
співробітництва наступних цільових
груп: молодих вчених, викладачів ВНЗ
та науково�виробничих підприємств. За�

лучення молодих науковців в реальні
науково�дослідні проекти підвищує
рівень вищої освіти країн�партнерів та
сприяє покращенню умов щодо розвит�
ку наукових досліджень студентів, аспі�
рантів, молодих викладачів.

Триденна зустріч була наповнена
доповідями, активними обговореннями,
були визначені задачі для партнерів про�
екту на майбутній період. Робочою гру�
пою з університету Падеборну були
підведені підсумки операційного менед�
жменту та ефективності виконання про�
екту CERES.

За підсумками проведених заходів
учасниками зустрічі досягнута домо�

вленість про розділи та змістовне напов�
нення основних структур порталу, сфор�
мульовані вимоги до подання заявок на
участь у порталі для представників ви�
робничих та науково�дослідних органі�
зацій. Обговорені основні аспекти на�
ступної зустрічі під час літньої школи
для молодих вчених, яка працюватиме
у вересні 2016 року в Запорізькому
Національному Технічному універси�
теті.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
О. СЛАВІНСЬКА,

В. МІРОНОВА,
виконавці проекту від НТУ

ÇÓÑÒÐ²× Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÏÐÎÅÊÒÓ
TEMPUS CERES Â ì. ÃÎÌÅËÜ

21–23 квітня 2015 року в Гомельському державному університеті імені
Франциска Скорини (Республіка Білорусь) робоча група Національного транс�
портного університету приймала участь у п’ятій координаційній зустрічі учас�
ників проекту Centers of Excellence for young RESearches (CERES) підтримки
науково�дослідної роботи молодих вчених.



Àâòîäîðîæíèê ¹ 4’2016

4

Â²ÒÀªÌÎ ÞÂ²ËßÐ²Â!

Керівником ФТІТу став доктор
фізико�математичних наук, професор
Віктор Дмитрович Данчук — декан
факультету, доктор фізико�математич�
них наук, професор.

У 1986 р. Віктор Дмитрович Данчук
захистив кандидатську дисертацію
«Дослідження спектрів комбінаційного
розсіювання лужно�галоїдних кристалів,
легованих молекулярними аніонами», а
в 1999 р. — докторську на тему «Спект�
ральні прояви локальних структурно�
динамічних ефектів у неупорядкованих
конденсованих середовищах».

Віктор Дмитрович працює в КАДІ
НТУ із 1989 р. Тут пройшов шлях від
асистента, старшого викладача, доцен�
та, професора до декана. Під керівницт�
вом В.Д. Данчука тривають фундамен�
тальні та прикладні дослідження науко�
вих основ розробки відкритих динаміч�
них розподілених інформаційних сис�
тем знань, функціонування яких ба�
зується на принципах синергетики. Зок�
рема, разом з учнями наукової школи
він уперше створив синергетичну інте�
лектуальну мережеву освітню інформа�
ційну систему, яка дозволяє формувати
індивідуальну траекторію навчання з
урахуванням інтелектуального та психо�
логічного портрета студента, з одного
боку, та потреби ринку — з іншого.

Віктор Дмитрович є автором понад
200 наукових і навчально�методичних
праць, 14 свідоцтв на інтелектуальну
власність та патентів. Академік Транс�
портної академії України, Академії бу�
дівництва України, член�кореспондент
Міжнародної академії інформатизації,
нагороджений почесними грамотами
Верховної Ради України, Кабінету

ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÒÀ
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É —

10 ÐÎÊ²Â10 ÐÎÊ²Â10 ÐÎÊ²Â10 ÐÎÊ²Â10 ÐÎÊ²Â!!!!!
Фундатором факультету

транспортних та інформацій�
них технологій є ректор універ�
ситету професор Микола Фе�
дорович Дмитриченко. З його
ініціативи відбулася реоргані�
зація факультетів: загальноін�
женерний факультет був роз�
формований, а на базі факуль�
тету управління на транспорті
були створені факультет транс�
портних та інформаційних тех�
нологій та факультети еконо�
мічного менеджменту та права.

У липні 2006 р. для підвищення якості підготовки фахівців згідно з наказом
ректора № 282 «Про реорганізацію факультетів» на базі факультету управ�
ління на транспорті було створено факультет транспортних та інформацій�
них технологій.

Міністрів України, нагрудним знаком
«Петро Могила» МОН України.

Сьогодні його заступниками є: кан�
дидат історичних наук, доцент кафедри
теорії та історії держави і права,
Відміннник освіти України Галина
Іванівна Гержод, канд. техн. наук, про�
фесор кафедри транспортних технологій
Світлана Володимирівна Ширяєва,
кандидат фіз.�мат. наук, доцент кафед�
ри математики Глушакова Ольга Воло�
димирівна. У деканаті також працюють
методист вищої категорії Тетяна Бори�
сівна Цимбал, методист ІI кат. Се�
маньків Катерина Володимирівна та
молоді співробітниці Катерина Олек�
сандрівна Перехрестенко і Любов
Леонідівна Каплун.

Зараз до складу факультету входять
сім кафедр: вищої математики (завіду�
вач — професор В.І. Гуляєв), фізики
(професор Ю.П. Гололобов), електроні�
ки та обчислювальної техніки (профе�
сор В.І. Кривенко), транспортних тех�
нологій (професор Р.А. Хабутдінов),
міжнародних перевезень та митного
контролю (професор Г.С. Прокудін),
транспортних систем та безпеки дорож�
нього руху (професор В.П. Поліщук),
інформаційних систем і технологій
(професор В.В. Гавриленко).

На п’яти курсах факультету на�
вчається близько 1500 студентів. Із мо�
менту його заснування підготовлено
близько 2 тис. фахівців для автомобіль�
ної галузі України. Тут здобували і здо�
бувають освіту студенти з Азербайджа�
ну, Туркменістану, Монголії.

На факультеті транспортних та
інформаційних технологій НТУ працює

понад 200 висококваліфікованих викла�
дачів, зокрема 11 професорів (докторів
наук) та 80 доцентів (кандидатів наук).
Вони роблять великий внесок в органі�
зацію й удосконалення навчально�ви�
ховного процесу як на факультеті, так і
в університеті загалом.

Колектив факультету пишається Ва�
лерієм Івановичем Гуляєвим — докто�
ром техн. наук, професором, лауреатом
Державної премії України в галузі на�
уки і техніки, заслуженим діячем науки
і техніки України; Юрієм Павловичем
Гололобовим — доктором фіз.�мат. наук,
професором, завідувачем кафедри фізи�
ки; Марією Петрівною Кіркевич —
професором, завідувачем кафедри
фізичного виховання і спорту, заслуже�
ним майстром спорту СРСР, заслуже�
ним працівником фізичної культури і
спорту України, олімпійською чемпіон�
кою 1976 р., семиразовою володаркою
Кубка європейських чемпіонів, десяти�
разовою чемпіонкою СРСР з гандболу,
почесною громадянкою м. Києва.

Добру пам’ять про себе залишили
викладачі й співробітники, які в різний
час працювали на факультеті: Володи�
мир Іванович Вишневецький, Ніна Во�
лодимирівна Дегтярьова, Іван Петро�
вич Нєвєжін, Нінель Вініамінівна
Тібардіна, Галина Павлівна Салєєва,
Віктор Сергійович Ковальчук та інші.

На факультеті проводиться науково�
дослідна робота. Протягом останніх 20
років сформовано низку наукових шкіл,
визнаних у міжнародному науковому
співтоваристві.

Факультет транспортних та інфор�
маційних технологій розвиває творчі й
професійні контакти з навчально�дос�
лідними закладами в Україні, країн
СНД. Посилюються міжнародні зв’язки
з університетами Франції, Німеччини,
Польщі, Ізраїлю, США та інших країн.
Налагоджена активна співпраця з
підприємствами автомобільної та до�
рожньої галузі, укладено багато угод із
ДП «Служба міжнародних автомобіль�
них перевезень» (СМАП), Асоціацією
міжнародних автомобільних пере�
візників України (АсМАП), Департа�
ментом ДАІ МВС України, з корпора�
ціями «УкрАВТО», «АІS» та «NIKO».

Співробітники факультету беруть
активну участь у міжнародній науковій
і навчальній співпраці у межах реалізації
міжнародних проектів. Зокрема, під час
виконання проекту TEMPUS TAGIS
VETLIG «Мережева розробка курсів
тренінгу з менеджменту у сфері транс�
порту і логістики в Україні» створено
низку курсів дистанційного навчання.

Рада студентського самоврядування
та профком ФТІТу

Ì.Ô. Äìèòðè÷åíêî Â.Ä. Äàí÷óê



5

ÃÎÐÄ²ÑÒÜ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ

ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË²ÇÌ ²
ÏÎÊËÈÊÀÍÍß —
ÍÅÐÎÇÄ²ËÜÍ²

У чому поля�
гає професіо�
налізм виклада�
ча? У поєднанні
двох основних
якостей – про�
фесійної май�
стерності та спе�
ціальної підго�
товки, які вдало
демонструє стар�
ший викладач ка�
федри міжнародних перевезень та мит�
ного контролю Ануфрієва Тетяна Ген�
надіївна. Також невід’ємною рисою, яка
надає особливого значення цьому понят�
тю, є покликання. Тривалий досвід ро�
боти у професійній сфері, знання свого
предмета та вміння інтерпретувати його,
оволодіння увагою та довірливе ставлен�
ня студентів – всі ці риси поєднує в собі
Тетяна Геннадіївна. Вона уміє зацікави�
ти та правильно змотивувати кожного
до виконання покладених на нього зав�
дань. Всі студенти отримують задово�
лення від кожної пари. Це не лише
радість від отриманих ними знань, умінь
і навичок. Це втіха і від спілкування з
Тетяною Геннадіївною, і від безлічі ціка�
вої інформації, отриманої під час пар.

І. Дернова,
студентка групи МК�IV�1

ÂÀÐËÀÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍ²ÍÀ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

Реалії нашо�
го життя такі,
що привернути
увагу сучасного
студента буває
н а д з в и ч а й н о
складно. Завдя�
ки розвиненим
т е х н о л о г і я м
деякі предмети,
пари та самі
викладачі ста�
ють нецікавими

для студентів. Але нам пощастило!
Профільний предмет у філологів вик�
ладала досвідчена, щира й енергійна
Варлакова Антоніна Володимирівна.
Багато студентів назвали її кращим вик�
ладачем, адже як професіонал в області
англійської мови вона проводить цікаві
та інформативні пари, намагається знай�
ти підхід до кожного студента, органі�
зовує креативні проекти та вікторини,
щоб зацікавити нас у вивченні матеріа�
лу з дисципліни. Антоніна Володими�
рівна — висококваліфікований викла�

дач, який завжди поставиться з розумін�
ням до студента, допоможе у розв’язанні
тих проблем, які з’являються у процесі
пізнання нового, підбадьорить і надих�
не молодих і недосвідчених студентів
впевнено крокувати до поставленої
мети. Дякуємо Вам за Ваші старання!

І. Стрижко,
студентка групи ФП�I�2

ÃÅÐÆÎÄ ÃÀËÈÍÀ
²ÂÀÍ²ÂÍÀ

Галина Іванів�
на Гержод — май�
стер своєї справи,
досвідчений істо�
рик, чудовий філо�
лог, креативний
організатор, мудрий
керівник, справ�
жній книгоман, щи�
рий патріот Украї�

ни та просто приємна людина. Викла�
дач, у якого на парах можеш вільно вис�
ловлювати свою думку, що завжди буде
варта уваги. Це людина, яка допоможе
у будь�яку хвилину, і неважливо, чи це
питання з історії України чи особисто�
го характеру. Жодна пара Галини Іва�
нівни не обходиться без цікавих розпо�
відей, дотепних жартів, мудрих порад та
настанов, які надовго запам’ятовуються.
Галина Іванівна — цінний та не�
від’ємний співробітник у своєму колек�
тиві. Вона є невичерпним джерелом
життєвого досвіду, мудрості та натхнен�
ня.

Галино Іванівно, ми сподіваємося,
що Ви ще багато років супроводжува�
тимете нас, молодих студентів, стежи�
ною неоціненних знань, які допоможуть
нам досягти незвіданих вершин. Дякує�
мо за цінні знання та досвід, який Ви з
року в рік передаєте студентам НТУ.

М. Хилюк,
студентка групи ФП�I�2

ÏÐÎÔÅÑÎÐ Ê²ÐÊÅÂÈ×
ÌÀÐ²ß ÏÅÒÐ²ÂÍÀ

Кафедрою фізичного виховання і
спорту багато років завідує видатна
спортсменка, Заслужений майстер спор�
ту, одна з кращих гандболісток світу
1970�х років, чемпіонка XXI Олімпійсь�
ких ігор (Монреаль 1976 року), десяти�
разова чемпіонка СССР, семиразова
володарка Кубку Європейських чемпіо�
нів, срібна та бронзова призерка чемпі�
онату світу Кіркевич Марія Петрівна.

У 1975 році вона входила в символіч�
ну збірну команду світу, нагороджена
орденом княгині Ольги III ступеня та
медаллю «За трудову доблесть», почес�
на громадянка міста Києва, нагородже�
на грамотою Верховної Ради України.

П р о ф е с о р
Кіркевич М.П.
увесь свій про�
фесіональний
досвід передає
викладацькому
складу кафедри.
Вона надихає на
творчу роботу зі
студентською
молоддю. За 35
років роботи в
Національному
транспортному
у н і в е р с и т е т і
Марія Петрівна
пройшла шлях від викладача до профе�
сора. Її люблять і поважають студенти
та викладачі.

Марія Петрівна не є спортсменкою
фанаткою: вона виховала 4 дітей, зараз
виховує 3 онуків. Дуже турботлива і
віддана мати та бабуся.

«Мал золотник да дорог» — ця на�
родна мудрість, яка найвлучніше харак�
теризує нашу Марію Петрівну.

А. Грицаєнко,
старший викладач

кафедри фізичного виховання і
спорту

ÍÀØ ÓËÞÁËÅÍÈÉ
ÊÓÐÀÒÎÐ

За роки
нашої співпраці
з цим виклада�
чем у нас скла�
лися дуже гарні
відносини! У
викладі матеріа�
лу курсів, які
вона читає, Ок�
сана Василівна
передає нам свої
знання макси�
мально зрозумі�
ло і доступно. У неї є здатність доноси�
ти тільки необхідну інформацію, яка є
корисною для студентів; збагачувати її
гумором та прикладами із життя. Це по�
зитивно впливає на сприйняття мето�
дичного матеріалу.

Кращого куратора, ніж О.В. Семен�
ченко, не знайти! Приємно, що вона
піклується про кожного студента своєї
групи і допомагає у навчанні в будь�
який час, і їй можна зателефонувати в
будь�яку пору доби.

Нам дуже пощастило, що під час
навчання в НТУ ми зустріли таку чудо�
ву людину і друга як Оксана Василівна
Семенченко!

Д. Жежерун,
студент групи ОР�IV�1
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ÊÐÀÙÈÉ ÂÈÊËÀÄÀ× —
ÑÂ²ÒËÀÍÀ ÌÈÕÀÉË²ÂÍÀ
ØÀÐÀÉ

Нещодавно
серед усіх груп
ф а к у л ь т е т у
ФТІТ було про�
ведено опиту�
вання щодо
звання найкра�
щого викладача.
Обрати його бу�
ло нелегким за�
вданням, адже
наш факультет
має багато ква�

ліфікованих спеціалістів, які гідні цьо�
го звання. За результатами голосування
було обрано декілька переможців. Ми
хочемо розповісти про одного з них.

Важко переоцінити вклад Світлани
Михайлівни Шарай в освіту майбутніх
спеціалістів своєї галузі. Пари, що вона
проводить, запам’ятовуються надовго
перш за все через зрозумілість інфор�
мації та її доступне пояснення. Студен�
ти можуть бути впевнені в справедли�
вості оцінки — вона повністю відобра�
жає знання, а не симпатію чи антипатію
до певної людини.

Тож вітаємо з перемогою кращого
викладача факультету транспортних та
інформаційних технологій – професора
кафедри міжнародних перевезень та
митного контролю Шарай Світлану Ми�
хайлівну!

Д. Гамеляк,
студентка групи МП�4�2

ÎËÅÍÀ ÁÓÐÀ –
ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯
ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Бура Олена
закінчила шко�
лу із золотою
медаллю. Ще в
школі вона про�
явила себе як
творча особис�
тість. Школяр�
кою Олена зай�
няла перше міс�
це в обласній
олімпіаді з ук�
раїнської мови

ім. Петра Яцика і була нагороджена пре�
мією Союзу українок Австралії.

У нашому університеті Бура О. на�
вчається з 2012 року, зараз вона на IV
курсі. Треба відмітити,що всі роки на�
вчання вона вчиться на «відмінно».

Оленка активно включилась в бурх�
ливе студентське життя: її обрали ста�

ростою групи та членом самоврядуван�
ня факультету. У 2013 році, оцінивши її
активну студентську позицію та
сумлінність, її обрали членом ради сту�
дентського самоврядування університету.

Не один захід на факультеті або уні�
верситеті не обходиться без Олени: вона
проводить святкові концерти,є актив�
ним організатором таких заходів як:
“Міс та Містер НТУ”, “День української
мови та писемності” тощо.

Бура О. отримує стипендію Верхов�
ної Ради України, бо вміє поєднувати
відмінне навчання, активну громадську
роботу з науковими дослідженнями.

За її сумлінність, доброзичливість,
готовність прийти на допомогу Олену
люблять і поважають студенти і викла�
дачі.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊÈÉ
ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒ

Приємно спос�
терігати, коли сту�
денти обирають
правильний шлях у
житті і наполегливо
ним рухаються.
Саме таким шляхом
впевнено крокує і
студент групи ОР�
III�1 Головатюк
Михайло. Протя�

гом трьох років навчання Михайло по�
казав себе ерудованим та різноплано�
вим, серйозним і мотивованим студен�
том. Проте коло інтересів Михайла не
обмежується лише навчанням – багато
уваги він приділяє громадській роботі:
бере активну участь у студентському са�
моврядуванні, у підготовці універси�
тетських конкурсів, спортивних змагань.

Наш Михайло не боїться серйозних
справ, його добре знають і в деканаті
ФТІТа, і в приймальній комісії НТУ:
будь�яке їх доручення він виконує вчас�
но та найкращим чином. Не можна не
відмітити також особистісні якості
Михайла — він комунікабельний, щи�
рий, ввічливий, має власні думки і суд�
ження по кожному питанню.

На прикладі Михайла ми бачимо, що
знання та активна життєва позиція да�
ють можливість студенту не просто існу�
вати в стінах університету, а й досягти
своєю наполегливою працею певного
визнання в колі однокурсників та вик�
ладачів. Адже стимул бути першим зав�
жди і в усьому повинен бути присутнім
в душі кожного справжнього студента,
тому що це – перша сходинка розвитку
особистості.

О.В. Григор’єва,
асистент кафедри ТС та БДР

ÍÀØÀ ÏÐÀÖÜÎÂÈÒÀ
ÌÈÐÎÑËÀÂÀ

Під час сту�
дентських років
Григоревська
Мирослава про�
явила себе як
грамотний сту�
дент. Вона від�
повідально від�
носиться до на�
вчання, не про�
пустила жод�
ного заняття!
Мирослава ста�
ранно виконує

всі домашні завдання, допомагає одно�
групникам. В навчанні проявляє себе як
працьовита, безвідмовна та доброзичли�
ва людина. Вся група її любить та пова�
жає.

В. Лоза,
студентка групи ДЗ�III� I

ÑÒÓÄÅÍÒ Ç ÄÎÍÁÀÑÓ
Я р о с л а в

приєднався до
нас лише на 3
курсі, але за рік
навчання він
став невід’єм�
ною частиною
нашого друж�
нього колекти�
ву. Перед всту�
пом до лав НТУ
в кожного з нас
була своя істо�
рія. Свою істо�
рію Ярослав
розповідає не дуже охоче, адже про події
на сході України він знає не з газет чи
екранів телевізорів. Ярослав — студент
з Донбасу. Після всього побаченого, він
знайшов у собі сили продовжити на�
вчання на найвищому рівні.

В нашій групі Ярослав зарекоменду�
вав себе як дуже відповідальна, ціле�
спрямована та наполеглива людина. Він
— надійний друг для кожного з нас та
справжня гордість групи УТ�IV�2!

В. Савченко,
студент групи УТ�4�2
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ÑÒÓÄÅÍÒ ÒÀ ÔÓÒÁÎË
К и я н и н о м

Володимир Іса�
єнко став в
2004 р., а до цьо�
го жив в До�
нецькій області.
В бурхливому
2013 р. він всту�
пив до нашого
університету,
став студентом
ф а к у л ь т е т у

транспортних та інформаційних техно�
логій.

З самого початку навчання зареко�
мендував себе як наполегливий та
здібний до навчання студент. Вова ви�
могливий до себе, його поважають то�
вариші в групі і викладачі в універси�
теті. Він сумлінно ставиться до всіх за�
дач, які перед ним постають, та з легкі�
стю вирішує питання, які не кожному
під силу.

З дитинства займався різними вида�
ми спорту, але найулюбленішими видом
для нього є футбол, якому він присвя�
чує багато часу. Зараз виступає за одну
з команд Києва, яка бере участь у пер�
шості міста з футболу.

Л. Червоній,
студентка групи УТ�III�1

ÂÎËÅÉÁÎË Â ÆÈÒÒ²
ÎËÅÃÀ

Неодноразо�
вий призер рай�
онних та мі�
ських змагань
серед вищих на�
вчальних зак�
ладів м. Києва.

Олег наро�
дився в гарно�
му місті Черні�
гові. З 4 класу
почав захоплю�
ватися волей�

болом, яким пізніше займався в
чернігівській обласній ДЮСШ. Неод�
норазово ставав переможцем обласних
змагань. Разом з командою їздив гра�
ти за Україну і входив у п’ятірку кра�
щих. Зараз Олег входить до складу
команди з волейболу Національного
транспортного університету. Також
він отримав запрошення до команди
Чернігівспорт, де грають досвідчені
волейболісти. В майбутньому хоче
продовжувати свою спортивну
діяльність, адже без волейболу не уяв�
ляє свого життя. Бажаємо йому
успіхів!

Г.П. Штепка,
старший викладач кафедри фізичної

культури та спорту

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ
ÐÎÇÓÌÍÈÖß

Хилюк Ма�
рина була обра�
на гордістю на�
шої групи не�
спроста. Вона —
розумна, ціле�
спрямована, ко�
мунікабельна та
впевнена у собі
людина. Мари�
на бере активну
участь у житті
нашого університету. Головне у її житті
– самовдосконалення. Завдяки своїй на�
полегливій праці вона посіла перше
місце у рейтингу найкращих студентів
НТУ та друге місце у науково�прак�
тичній конференції у секції «Українсь�
ка мова».

«Майбутнє належить тим, хто вірить
у красу своїх мрій» — саме з таким вис�
ловом Елеонори Рузвельт Марина впев�
нено крокує життєвою стежиною, підко�
рюючи нові вершини.

Марина Хилюк — активний і резуль�
тативний співробітник газети НТУ «Ав�
тодорожник». Наша група пишається
такою студенткою, а дехто бере з неї
приклад.

А. Чепурна,
студентка групи ФП�I�2

В рамках виконання проекту
TEMPUS «Екологічна освіта в Біло�
русі, Росії та України (EcoBRU)» у
квітні 2016 року на базі Надвірнянсь�
кого коледжу Національного транспорт�
ного університету був проведений семі�
нар�тренінг для викладачів технікумів
«Підвищення рівня екологічної освіти
методами дистанційного навчання».

Згідно з планом занять семінару
особлива увага була приділена питан�
ням: характеристика проекту ЕКОБРУ,
сучасні вимоги до екологізації підготов�
ки фахівців ТДК, переваги та недоліки
дистанційної освіти, основні проблеми
та ризики. Також учасники семінару
ознайомились з курсами «Еколого�еко�
номічні аспекти розвитку транспортно�
дорожнього комплексу», «Екологічний
моніторинг транспортних систем» та
«Система екологічного менеджменту
підприємства».

ÍÀ ØËßÕÓ ÄÎ ÅÊÎËÎÃ²ÇÀÖ²¯
ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ

Приємно, що всі присутні були заці�
кавлені проведеним заходом, обмінюва�
лись інформацією, ділились досвідом.
Віримо, що люди, які вболівають за
улюблені справу, здатні багато зробити
для на шляху до екологізації вищої ос�
віти в Україні.

В. ХРУТЬБА,
І. РУТКОВСЬКА,

координатори проекту від НТУ

Í²×ÍÈÉ ÏÎÄ²Ë

Вечірній паб. Розмови. Ліхтарі.
І вірні друзі. Затишні пісні.
Нічний Поділ вже увімкнули зорі
У далечінь безмежну на фаворі.

А в келихах налитий вже нектар.
П’янкий, багряний, придає нам чар...
Привітний кельнер подає меню
І в свічниках нам додає вогню.

Витає спокій й щире почуття,
Немов притихло вже серцебиття.
І під весняним подихом вночі
Позасинали за вікном сичі.

У теплім шелесті нового листя
Зронила вишня сяюче намисто,
Яке на хвилях стрімко течією
Дніпро гойдало хвилею своєю.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�IV�1
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З року в рік стіни актового залу пе�
реповнює приємний мандраж та хвилю�
вання. В залі ажіотаж. Немає вільного
місця, де могло б упасти яблуко, гля�
дачі зібрались для того, щоб допомогти
вибрати міс та містера НТУ. Цього року
за титул боролося шістнадцять конкур�
сантів, а саме чарівні Бондарук Крістіна,
Барабаш Юлія, Гончар Юля, Кондратюк
Валерія, Карабуля Аліна, Назаренко
Наталія, Шульга Валерія, Небрат Альо�
на та мужні Нищімний Олександр, Ан�
дроняк Олег, Лесько Павло, Колеснік
Андрій, Кондратюк Богдан, Богдан
Даня, Колос Кирил, та учасник, який
приїхав до України з сонячного Азер�
байджану – Раміль Надіров.

Підготовка до конкурсу тривала дов�
гий період. За цей час було зроблено
багато всього, чого глядач і не помітив,
оскільки на концерті все було продума�
но і відточено до найменших деталей.
Звичайно ж, потрібно подякувати рек�
торату Національного транспортного
університету та первинній проф�
спілковій організації студентів та аспі�
рантів НТУ за моральну та матеріальну
підтримку. Тільки вони знають, як ба�
гато зусиль було прикладено радою сту�
дентського самоврядування та конкур�
сантами для успішного проведення кон�

ßÊ ÌÈ ÂÈÁÈÐÀËÈ Ì²ÑÒÅÐÀ ² Ì²Ñ
ÍÒÓ

Як відомо вся найкрасивіша та найталановитіша молодь з усіх куточків
України стікається до столиці, міста, де всі найзаповітніші та найсміливіші
мрії можуть здійснитися. От і Наш Національний транспортний універси�
тет, що знаходиться в самому серці міста Кия є підтвердженням цього фак�
ту. Студенти, яких наш ВНЗ ласкаво прийняв до своїх лав, цьому доказ. Бо
серед них багато кмітливих, розумних, талановитих, до того ж, що також
важливо, красивих юнаків та дівчат.

курсу «Міс та Містер НТУ» Також
спонсором вечора була фотостудія
«BePhoto» які заздалегідь провели фо�
тосесії для наших конкурсантів, завдя�
ки чому був проведений фотоконкурс в
соцмережах, популярних серед сту�
дентів Національного транспортного
університету. Переможцями цього кон�
курсу стали Кондратюк Валерія та
Колєснік Андрій. Ми дуже вдячні ком�
панії «2GIS», які також були спонсора�
ми вечора.

Учасники на сцені перевтілювалися
у різні образи , кожен номер з конкурсу
«візитка» прийшовся б до смаку навіть
найвибагливішим. На сцені з’являлись
то пірати Карибського моря, їх зміню�
вали Красуня з Чудовиськом, то герой
Джима Керрі з однойменного фільму
«маска» феєричною яскраво жовтою
плямою ввірвався на сцену разом зі
своєю чарівною партнеркою і зірвав зал
оплесками. А що вже говорити про азер�
байджанські танці, якими дивували
Небрат Альона та Раміль Надіров. Чи
що ще так смішило глядачів як номер за
мотивами фільму «Поліцейська акаде�
мія» Колєсніка Андрія та Кондратюк
Валерії? Варто також відзначити За�
пального Дедпула, який став несподі�
ванкою для багатьох. Були і ліричні

номери. Тобто кожен з глядачів зміг
знайти щось для душі.

Обов’язковим номером конкурсної
програми, як і усіх світових конкурсів
краси, став конкурс дефіле, в якому
учасники ходили сценою актового залу
столичного ВНЗ не гірше за професій�
них моделей, що крокують подіумом Па�
рижу. Хоч на наших конкурсантах і не
було одягу від іменитих кутюр’є, але в
народних костюмах вони виглядали не
менш ефектно.

В ритмі вальсу наші конкурсанти
намагались дістатись до сердець вибаг�
ливого журі. В танці було виконано ба�
гато складних підтримок, що надало
ніжному вальсу трішки гостроти. Навіть
з каверзними питаннями, які ставили до
претендентів на перемогу, ведучі красу�
ня Ірина Поліщук, та один з найпопу�
лярніших хлопців університету, КВН�
щик Харькін  Ігорь, учасники справи�
лись прекрасно. Відповіді були точни�
ми, влучними і звичайно ж смішними,
чим дуже тішили глядачів.

Також слід відмітити членів журі, на
яких було покладено надскладне завдан�
ня вибору переможців конкурсу. Така
відповідальність була покладена на го�
лову профкому студентів та аспірантів
НТУ Куща Олексія Івановича, дирек�
тора Центру міжнародної освіти Націо�
нального транспортного університету
Дудника Олексія Сергійовича, голову
ради студентського самоврядування Си�
мончука Дмитра Яковича, голову ради
студентського самоврядування ФЕМП,
заступник голови ради студентського са�
моврядування Кіс Ірину Романівну та
на майстра  візажу, бровіста міжнарод�
ного класу, віце чемпіона Європи в но�
мінації подіумний макіяж, провідного
візажиста Ukrainian fashion week 2016
Кучук Наталію.

Логічним завершенням цього яскра�
вого конкурсу, стало нагородження пе�
реможців. Головною цьогорічною красу�
нею НТУ стала студентка групи ТР�І�1
Бондарук Крістіна, а містером журі виз�
начило Колєсніка Андрія, студента гру�
пи МП�І�1. Лесько Павло і Кондратюк
Валерія були нагороджені титулом Віце�
містер та Віце�міс. А Барабаш Юлія та
Раміль Надіров отримали приз глядаць�
ких симпатій.

Ми вітаємо переможців й щиро ба�
жаємо їм успіхів в житті, а ще — завжди
досягати поставленої мети.

І. КІС,
голова РСС ФЕМП,

заступник голови РСС НТУ,

Я. КЕБРО,
студентка групи ТП�V�1
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Вісім неординарних пар змагалися у
чотирьох конкурсах. Першим випробу�
ванням для них став конкурс «Візитка»,
у якому студенти продемонстрували
свою акторську майстерність, виступа�
ючи у різноманітних образах, які вони
обрали для себе із відомих кінофільмів
та мультфільмів. Кожна пара була
дійсно яскравою та неповторною.

Інтелектуальний конкурс також ви�
явився легким для наших конкурсантів.
Завдяки своїй кмітливості та імпрові�
зації учасники швидко дали цікаві
відповіді на дотепні запитання від веду�
чих.

Дефіле конкурсантів пройшло на
найвищому рівні. Учасники вишукано
та граціозно презентували себе у коло�
ритних народних костюмах під супровід
пісні «Чом ти не прийшов» у виконанні
Барабаш Юлії, Бондарук Христини,
Лесько Павла і Нищімного Олександра
та пісні «Запали вогонь» у виконанні
талановитої студентки групи ТР�I�1
Полтавської Олени.

Справжньою родзинкою конкурсу
був весняний вальс, який танцювали всі
учасники конкурсу. Він продемонстру�
вав витончене поєднання дівочої грації
та чоловічої сили.

Не обійшлося свято без чарівного
голосу Риги Вікторії та ефектного танцю
Соколовської Дарини, переможців кон�
курсу «НТУ має таланти–2016» у номі�
нації «Кращий вокал» та «Краща хоре�
ографія».

Талановиті студенти першого курсу
(спеціальність «Економіка підприєм�
ства») розважили глядачів запальним
танцем у популярному стилі 60�х ро�
ків — стиляг.

Своєю цікавою імпровізацією, енер�
гетикою та позитивом незрівнянні ве�
дучі — Поліщук Ірина (студентка групи
ТМ�I�1) та Харькін Ігор (студент групи
БД�IV�2 тех.) — зробили конкурс «Міс
та Містер НТУ�2016» ще феєричнішим.

Особливу подяку за проведення та�
кого грандіозного заходу висловлюємо
Кіс Ірині, Гарбуз Марині, Албул Єлиза�
веті, Сироті Віті, Кебро Яні, Поліщук
Ірині, Соколовській Дарині та Пол�

ØËßÕ ÄÎ ÓÑÏ²ÕÓ… ² ÍÅÉÌÎÂ²ÐÍÈÉ
ÂÈÐ ÅÌÎÖ²É…

21 квітня 2016 року в актовій залі головного корпусу НТУ відбувся конкурс
«Міс та Містер НТУ’2016», на якому студенти своєю красою, розумом та
талантами довели, що найкмітливіші хлопці та найчарівніші дівчата навча�
ються саме в нашому університеті.

Зі вступним словом виступив проректор з навчальної роботи професор
Грищук Олександр Казимирович, який зауважив, що конкурс «Міс та Містер
НТУ» є традиційним у стінах нашого НТУ. Він побажав усім студентам успіхів
та удачі у конкурсі.

тавській Олені, які, за словами конкур�
сантів, були найкреативнішими органі�
заторами року.

Інтригуючим, хвилюючим та вирі�
шальним моментом конкурсу стало ого�
лошення результатів.

Містером та Міс НТУ�2016 стали
Колєснік Андрій та Бондарук Христи�
на. Переможці поділилися своїми вра�
женнями та емоціями від конкурсу,
відповівши на декілька моїх запитань.

— Як проходила підготовка до кон�
курсу? Що найбільше сподобалося/
запам’яталося?

Христина: «Підготовка тривала дов�
гий період часу, за який ми встигли
потоваришувати з усіма конкурсантами.
Кожна репетиція була досить виснаж�
ливою, але воно було того варте. Кожен
з нас отримав новий досвід та знання».

Андрій: «Підготовка до конкурсу
проходила дійсно довго, проте, на мою
думку, це дало змогу всім учасникам
надійно підготуватися до такого важли�
вого конкурсу. Найбільше сподобалася
допомога організаторів заходу усім учас�
никам та їхні щирі переживання за нас.
Особисто я хотів би виділити Поліщук
Ірину, адже вона дійсно залишила час�
тинку своєю душі у цьому конкурсі!»

— На Вашу думку, учасники конкур�
су справедливо отримали номінації кон�
курсу?

Христина: «На мою думку, журі на
конкурсі було компетентним та неупе�
редженим, тому номінації отримані
справедливо».

Андрій: «Я впевнений, що всі учас�
ники виступили гідно, а номінації — це
не найважливіше у цьому конкурсі!»

— Ви очікували стати перемож�
цем?

Христина: «Я брала участь у бага�
тьох конкурсах задля перемоги. Тому
кожен з нас, ідучи на цей конкурс, ро�
зумів, що має усі шанси стати Міс або
Містером НТУ, а я — не виняток!»

Андрій: «Якщо чесно, це було дійсно
несподівано для мене отримати саме цю
номінацію, адже я брав участь у кон�
курсі «Міс та Містер НТУ’2016» з ме�

тою отримати гарні враження, адреналін
та безумовно щирі посмішки глядачів у
залі. Звичайно, дуже приємно, що мій
виступ оцінили достойно!»

— Що допомогло Вам здобути пе�
ремогу?

Христина: «Плідна праця та
підтримка — це запорука мого успіху на
конкурсі».

Андрій: «Перш за все, перемогу до�
помогла здобути моя партнерка і, до
речі, віце міс НТУ’2016 — Кондратюк
Валерія, яка була завжди поруч та
підтримувала мої божевільні ідеї. Особ�
ливою була допомога моєї групи (МП�
I�1) та знайомих, які порадили мені, яке
вбрання та реквізити краще обрати. Ну
і, звичайно, хлопці з мого міста, які на�
важилися на такі незвичайні ролі».

— Як це: бути Міс/Містером НТУ
2016?

Христина: «Я ще не встигла цього
відчути. Але, звичайно, я пишаюся своїм
досягненням!»

Андрій: «Це круто!»
— Які загальні враження/емоції від

конкурсу?
Христина: «Неможливо передати

тих емоцій, які я отримала під час кон�
курсу. Мені здається, це потрібно відчу�
ти. Безперечно, я — щаслива!

Андрій: «Цей конкурс приносить
позитивні емоції, хоча не можу сказати,
що під час репетицій все було так легко.
Підготовка була для людей не зі слаб�
кими нервами. Але як не крути воно
того варте, і ті емоції, які отримуєш під
час концерту, ні з чим не порівняти!»

Конкурс «Міс та Містер НТУ’2016»
завершився, але спогади про нього за�
лишаться у пам’яті наших конкурсантів
надовго. Бажаю студентам та співробіт�
никам НТУ творчого натхнення та ціка�
вих ідей, щоб у наступному навчально�
му році провести ще не один такий захід!

М. ХИЛЮК,
спецкореспондент газети
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У ТРАВНІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ
СВЯТКУЮТЬ:

ВЛАСЕНКО Євген Володими�
рович, інженер І категорії кафед�

ри двигунів та теплотехніки;
ГЛОТКА Віктор Тихонович, старший черговий з ре�

жиму відділу охорони;
ДОВБІЙ Юрій Петрович, навчальний майстер

центру підготовки водіїв НТУ;
ЗАХАРОВ В’ячеслав Юрійович, доцент кафедри

транспортного права та логістики;
КОЦЮК Ірина Вадимівна, прибиральниця гурто�

житку № 4;
МІРОШНИЧЕНКО Людмила Олександрівна, при�

биральниця господарського відділу;
МОЙСЕЄНКО Галина Львівна, завідуюча сектором

бібліотеки;
ПРОКУДІН Георгій Семенович, завідуючий кафед�

рою міжнародних перевезень та митного контролю;
СКУБІЙ Павло Лукич, інженер І категорії редак�

ційно�видавничого відділу НТУ;
ТАРАСЕНКО Олександр Миколайович, доцент ка�

федри транспортних технологій;
ФЕДОРЕНКО Людмила Іванівна, доцент кафедри

опору матеріалів та машинознавства;
ФЕДЧЕНКО Людмила Юріївна, доцент кафедри

конституційного та адміністративного права.

ÍÅ ÑÒ²É ÎÑÒÎÐÎÍÜ
ÏÐÎÁËÅÌÈ

До 30�тої річниці Чорнобильської катастрофи кафедра
екології та безпеки життєдіяльності організувала студентам�
екологам відвідування Міжнародної науково�практичної
міждисциплінарної конференції «Чорнобильська трагедія: ос�
мислення. 30 років потому», яка проходила у Національному
музеї «Чорнобиль» за адресою: м. Київ, провулок Хорива, 1.
Найбільш цікавою та інфор�
маційно важливою для сту�
дентів була робота секції
«Екологічні проблеми та
шляхи їх вирішення».

Екскурсія музеєм зали�
шила у відвідувачів відчут�
тя відповідальності за люд�
ські дії, розуміння того, що
не можна залишатись осто�
ронь такої проблеми, та «присмак гіркоти чорнобильського
полину» від наслідків катастрофи. Екологи радять усім бажа�
ючим відвідати музей «Чорнобиль» і гарантують, що це ніко�
го не залишить байдужим. Кожен зможе відчути те, що пере�
дати словами дуже важко…

Студенти та співробітники
кафедри екології та БЖД

ÂÈÑËÎÂÈ ÏÐÎ ÌÎÂÓ
Споконвіку було Слово.

Старий Завіт
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.
Іван Заєць

...Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання
рідної мови обійтися не можна.

І. Срезневський
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