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ГАЗЕТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТРАНСПОРТНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ Безкоштовно

Â×ÅÍÀ ÐÀÄÀ
16 червня 2016 року відбулося засі�

дання Вченої ради університету, на
якому були розглянуті такі питання по�
рядку денного:

Планові питання: про готовність
університету до проведення вступної
кампанії 2016 року; про завдання щодо
покращення якості підготовки фахівців
на кафедрі електроніки та обчислюваль�
ної техніки.

Різне: про призначення стипендій
Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, ім.
М.С. Грушевського та інших стипендій;
про переведення студентів університету
з контрактної форми навчання на на�
вчання за державним бюджетом; про
затвердження освітніх програм та на�
вчальних планів; про затвердження
графіків навчального процесу на 2016�
2017 навчальний рік; про презентацію 3Д
тура Національного транспортного уні�
верситету.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
Вчений секретар, професор

ÁÅÐÅÆ²ÌÎ Ä²ÒÅÉ — ÍÀØÅ
ÌÀÉÁÓÒÍª!

Щороку 1 червня планета відзначає Міжнародний день захи�
сту дітей, головною ідеєю якого є соціальний захист прав дити�
ни у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізич�
ного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, націо�
нальної належності, громадського походження, майнового ста�
ну та іншого.

Кожного з нас оточують діти, і усі ми теж були дітьми. А в
душі залишимось ними назавжди. Бо ми не перестаємо мріяти,
вірити у чудеса, сподіватись на краще, щодня дізнаватись щось
нове, з цікавістю пізнавати світ, безтурботно сміятись і весе�
литись. Бережіть свій внутрішній світ! Не розгубіть дитячі
радощі! Збережіть у душі маленького себе! ЛІТО, ЛІТО...

Ë³òî ó áàáóñ³ çàâåëî ó êàçêó –

Ìîðå ïîëóíè÷íå ³ òðè òîíè ëàñêè.

Ñ³ì â³òð³â ó æìåí³ îñ³äëàëè çì³ÿ –

Õâîñòèêîì âèëÿëà ïàïåðîâà ìð³ÿ...

Êíèãè åëåêòðîíí³ äîðîã³ ³ ìîäí³

Òåæ â³äïî÷èâàþòü. Â÷îðà ³ ñüîãîäí³...

Ірина Шушняк�Федоришин
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Серед студентів молодших курсів
найкращі показники в навчанні проде�
монстрували такі групи: АБ�1�1, ДН�ІІ�1,
АБт�ІІ�1.

Успішно склали сесію студенти стар�
ших курсів. Найкраще впоралися з цим
завданням студенти груп:АД�ІІІ�1,
ДМ�ІІІ�1, АА�IV�1, АА�IV�3, АБ�IV�1,
АД�IV�1, ДН�IV�1.

2 червня 2016 року в актовій залі
університету відбулися урочисті збори,
присвячені врученню дипломів спеціа�
ліста випускникам автомеханічного фа�
культету. Привітати випускників прий�
шли: декан АМФ професор Матей�
чик В.П., проректор з навчальної робо�
ти професор Грищук О.К., завідувач ка�
федри технічної експлуатації авто�
мобілів та автосервісу професор Андру�
сенко С.І., професор кафедри авто�
мобілів Філіпова Г.А., заступники дека�
на доцент Ковбасенко С.В., асистент
Глухонець О.О., доцент Добровольсь�
кий О.С. та методисти деканату Мо�
роз Н.М., Столбун І.А., Артемчук О.О.

Вступне слово виголосив декан фа�
культету Матейчик В.П., який привітав
випускників з успішним захистом дип�
ломних проектів та закінченням навчан�
ня. Від ректорату привітав з одержан�
ням диплому спеціаліста проректор з
навчальної роботи, Грищук О.К. З при�
вітаннями і побажаннями випускникам
факультету виступили завідувач кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та
автосервісу, професор Андрусенко С.І.
та професор кафедри автомобілів
Філіпова Г.А. Всі виступаючі побажали
нашим випускникам не втрачати
зв’язків з університетом і однокурсни�
ками.

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
Згідно з графіком навчального процесу у 2015�2016 навчальному році літня

заліково�екзаменаційна сесія проходила з 23 травня по 3 червня 2016 року.
Для 85% студентів автомеханічного факультету сесія закінчилася успіш�

но, вони вчасно склали заліки та іспити. Але не всі студенти пішли на практи�
ку і на канікули без заборгованостей. За порушення графіку навчального про�
цесу та несвоєчасне виконання навчального плану таким студентам оголоше�
но догану.

Право на отримання стипендій здобули понад 70% студентів, які навча�
ються на місцях державного замовлення.

Подяки відмінникам навчання від
ректора Дмитриченка М.Ф. вручали
Грищук О.К. та Матейчик В.П. Відзна�
ки ректора отримали 14 випускників фа�
культету: Кущ О.М. (гр. АБс�V�1), Хру�
ленко С.В. (гр. АБс�V�1), Білецький Є.Р.
(гр. АДс�V�1), Кривенко В.В. (гр. ДМс�
V�1), Костюк М.В. (гр. ДМс�V�1), Таль�
ко О.А. (гр. ДМс�V�1), Маренець В.С.
(гр. ДМс�V�1), Сидоров І.І. (гр. ААс�V�1),
Драгун Ю.В. (гр. ТВс�V�1), Апостол
Н.Ю. (гр. ЕОс�V�1), Ковалевський С.К.
(гр. ЕОс�V�1), Кошель А.О. (гр.
ЕОс�V�1), Левчук Н.В. (гр. ЕОс�V�1),
Ступак Н.С. (гр. ЕОс�V�1).

Зі словами вдячності викладачам та
університету та своїми враженнями від
навчання виступили випускники Кри�
венко В.В., Лановик Д.М., Сидоров І.І.

В цьому році 106 випускників авто�
механічного факультету захистили дип�
ломні проекти та роботи спеціалістів.

Позаду залишилися 5 років напру�
женого навчання, сесій, хвилювань, по�
переду новий важливий та вирішальний
крок в житті — пошук першого місця
роботи.

Бажаємо нашим випускникам ніко�
ли не зупинятися на досягнутому, при�
множувати знання, отримані в універ�
ситеті, пізнавати нові горизонти, дося�
гати поставлених цілей та гідно нести
звання Випускника Національного
транспортного університету! Щасти вам
у всьому!

С. КОВБАСЕНКО,
заступник декана АМФ

На факультеті транспортного
будівництва навчається 732 студен�
та. Стипендію отримують близько
75% студентів, які навчаються за
державним замовленням. На превели�
кий жаль, не всі студенти I–V курсів
справилися вчасно і мали заборгова�
ності на кінець сесії. Однак, завдяки
спільним зусиллям кураторів, викла�
дачів та деканату була проведена
належна виховна робота з відстаю�
чими студентами, що дало мож�
ливість мінімізувати наші «втрати».

Невстигаючим та порушникам на�
вчальної дисципліни за підсумками
складання сесії оголошено догану по фа�
культету із занесенням в особову справу.

3 23 травня по 26 червня 2016 року
на факультеті транспортного будівницт�
ва відбувався захист дипломних про�
ектів. Дипломні проекти захистили 68
спеціалістів, з яких на «відмінно» та
«добре» – 82%.

А 31 травня в актовій залі відбулося
урочисте вручення дипломів. Вела уро�
чисті збори декан факультету Славінсь�
ка О.С. Привітати студентів прийшли –
ректор НТУ Дмитриченко М.Ф., завіду�
вачі кафедр: проф. Савенко В.Я., проф.
Гамеляк І.П., проф. Мозговий В.В.;
проф. Ткачук С.Г., проф. Павлюк Д.О.,
заступник декана ДБФ: Прокоп�
чук Н.А.; методисти: Трубіцина Л.І., Ос�
троверха Н.В., а також інспектор Цур�
кан А.О.

Зі словами вдячності виступили сту�
денти�випускники Клименко Оксана з
групи БД�V�1с, Пилипенко Тетяна та
Шульський Іван з групи ГД�5�1с.

Бажаємо Вам, дорогі випускники,
широкої і світлої дороги в житті, напо�
легливості в досягненні поставленої
мети, успіхів сьогодні і завжди.

Студенти уважно слухали вітальні
промови та останні настанови викла�
дачів, адже для них розпочинається нова
сторінка їхнього по справжньому дорос�
лого життя!

Хай вам щастить!!!

О. АЛЄКСЄЄНКО,
заступник декана ФТБ

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ
ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ
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Також необхідно відмітити, що на
факультеті є досить значна кількість
студентів, які за результатами успішно�
го складання літньої заліково�екзамена�
ційної сесії будуть отримувати стипен�
дію. Це, зокрема на І курсі 89%, на ІІ
курсі – 89%, на ІІІ курсі – 90%, на ІV
курсі – 92%, на V курсі – 100%. В ціло�
му ж по факультету 92% студентів, які
навчаються за державним замовленням,
отримують стипендію. Вітаємо сту�
дентів, які склали сесію із середнім ба�
лом 4,0!

31 травня 2016 року в актовій залі
Національно транспортного університе�
ту відбулися урочисті збори з нагоди вру�
чення дипломів спеціалістам факультету
менеджменту, логістики та туризму.

З привітальним словом звернувся до
випускників професорсько�викладаць�

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ,
ËÎÃ²ÑÒÈÊÈ ÒÀ ÒÓÐÈÇÌÓ

На факультеті менеджменту, логістики та туризму згідно графіку на�
вчального процесу 3 червня 2016 року закінчилася літня заліково�екзаменацій�
на сесія.

Загальна кількість студентів денної форми навчання, які брали участь у
літній заліково�екзаменаційній сесії, становила 1273 осіби. Водночас кількість
осіб, які вчасно склали сесію у визначений термін, є дещо меншою.

кий склад НТУ, зокрема щирі слова на�
станови на майбутнє пролунали від про�
ректора з навчальної роботи Грищу�
ка О.К., декана факультету менеджмен�
ту, логістики та туризму Бакуліч О.О.,
в.о. завідувача кафедри туризму Щер�
бакової Н.О., заступника завідуючого
кафедри менеджменту Лаврика І.Ф., за�
ступника завідуючої кафедри фінансів,
обліку та аудиту Концевої В.В., доцента
кафедри транспортного права та логісти�
ки Волинець Л.М.

Доповідачі відмітили високий рівень
підготовки студентів: з 82 випускників
21 отримали дипломи з відзнакою. На
святі були відзначені досягнення випус�
кників, як в науковій, так і в громадській
роботі; відмінникам факультету вручені
подяки від ректора НТУ.

Зворушливі, теплі слова, сповнені
глибокої поваги та вдячності, присвяти�

По�перше, отримали дипломи тільки
спеціалісти, магістри продовжують на�
вчання до січня 2017 року. Одягли
мантії 85 спеціалістів, 13 з них отримали
дипломи з відзнакою. Студенти�магістри
закінчили 10 семестр вчасно, більше того,
з 87 магістрів 32 – відмінники.

По�друге, в цьому році вперше сту�
денти четвертого курсу, щоб отримати
диплом інженера з транспорту, його за�
хищають (в попередні роки вони здава�
ли державний іспит). Захист дипломів
відбудеться 21–24 червня. 217 студентів
до захисту готові. Студенти четверто�
курсники, які вчаться за скороченим
терміном навчання, а їх 87, здали дер�
жавні іспити. Результати втішні: іспит
здали всі студенти.

По�третє, вперше екзаменаційна се�
сія триває 2 тижні, а потім ще протягом
тижня (ІІІ курс) та двох (І та ІІ курси)
студенти доздавали заборгованості, які
виникли з суб’єктивних або об’єктивних
причин. На трьох курсах факультету
транспортних та інформаційних техно�

ли випускники рідному факультету,
кураторам, викладачам, батькам та од�
ногрупникам. Адже саме ці люди про�
тягом всього періоду навчання ділились
своїм досвідом та надавали можливість
отримати освіту, підтримували та допо�
магали. Зі словами щирої вдячності до
викладачів звернулися випускники
спеціальності «Логістика» — Галба
Ю.В., спеціальності «Туризм» — Юрчен�
ко Г.М., спеціальності «Менеджмент» —
Шевчик Л.М.

Вітаємо вас, дорогі випускники!
Бажаємо упевненості в собі, непохитно
вірити у свій успіх, у свою велику мету,
у свою долю!

О. ЗАЯЦ,
заступник декана ФМЛТ

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÒÀ
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É

Заліково�екзаменаційна сесія 2015/2016 навчального року на факультеті
транспортних та інформаційних технологій має кілька особливостей:

логій навчається 756 студентів. З них
142 студента закінчили сесію на
«відмінно» (це майже 20%). Викликає
занепокоєння те, що з 310 студентів�
контрактників тільки 18 відмінників
(5,8%), хоча з 446 студентів�бюджет�
ників 124 – відмінники (27,8%). Краща
група на факультеті – ОР�ІІІ�1 (кура�
тор Григор’єва О.В., староста – Голова�
тюк М.).

А тепер про студентів, для яких се�
сія стала останньою. Факультет розпро�
щався з цими студентами. Нас стало
менше, але ми стали згуртованішими та
сильнішими.

Попереду літо. Бажаємо нашим сту�
дентам укріпити своє здоров’я, засмаг�
нути, стати спортивнішими; бажаємо
цікаво і корисно проводити своє дозвіл�
ля, з нетерпінням чекати 1 вересня, щоб
дружньо і організовано розпочати новий
навчальний рік!

Слава Україні!

Г. ГЕРЖОД,
заступник декана ФТІТ
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Зі словами вдячності від випуск�
ників виступили колишні студенти, а
нині колеги, від спеціальності «Право�
знавство» — Ілюшкіна Марія, від спеціа�
льності «Філологія» — Гіржецька Вікто�
рія, від спеціальності «Міжнародна еко�
номіка» — Кірнос Анастасія.

Випускників прийшли привітати та�
кож їхні друзі, рідні та батьки.

Дипломи були вручені 59 колишнім
студентам, а нині спеціалістам. Варто
відмітити, що кількість дипломів з
відзнакою теж досить вагома. Таких
дипломів отримали 19 студентів�ви�
пускників.

Дійсно, вручення дипломів випуск�
никам – це особливе свято, яке одно�
часно радісне, і з нотками суму, тому що
в житті колишніх студентів закінчуєть�
ся важливий етап – етап навчання, ста�
новлення, професійного зростання. В
цей день колишні студенти стали дип�
ломованими спеціалістами, вони отри�
мати дуже важливий документ – дип�
лом. Диплом – це один із найперших і
найважливіших документів дорослого
життя людини. Він — путівка у само�

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ² ÏÐÀÂÀ
01 червня на факультеті економіки та права відбулося урочисте вручення

дипломів спеціалістам – випускникам 2016 року. Свято пройшло в урочистій
обстановці. На урочисте засідання прийшли привітати випускників професорсь�
ко�викладацький склад НТУ, зокрема з привітальними словами перед ними
виступив Ректор Національного транспортного університету проф. Дмитри�
ченко М.Ф., декан факультету економіки та права Бондар Н.М., завідувач
кафедри економіка Козак Л.С., завідувач кафедри іноземної філології та пере�
кладу Шевчук Л.О., завідувач кафедри філософії та педагогіки Богачевська І.В.,
заступник завідуючого кафедри конституційного та адміністративного права
Ярова Р.В.

стійний світ, де набуті знання все част�
іше ставатимуть у нагоді та відкривати�
муть  нові можливості та перспективи
професійного росту. Варто відмітити, що
дипломи спеціаліста – це лише перший
етап у професійному зростанні та станов�
ленні майбутніх фахівців у відповідних
галузях навчання.

Деканат економіки та права щиро
вітає випускників 2016 року із закінчен�
ням університету, із отриманням дип�
ломів, бажаємо, щоб вони знайшли своє
місце в житті, знайшли гідне застосуван�
ня набутим в університеті знанням.
Бажаємо творчо мислити, прагнути
пізнавати незвідане, висувати перед со�
бою досяжну мету і добиватися свого,
щоб кожен випускник знайшов роботу,
яка б приносила матеріальне та мораль�
не задоволення. Бажаємо міцного здо�
ров’я, успіхів, удачі, хай їм щастить!

Зичимо вам творчого натхнення,
наполегливості та успіхів у всіх добрих
починаннях, здійснення усіх ваших мрій
і життєвих планів. Нехай ваші молоді
серця наповняться святковим настроєм
і радістю вступу на ниву дорослого
життя!

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП

На факультеті навчається всього
1063 студенти. Великий відсоток сту�
дентів, які здають вчасно заліково�екза�
менаційну сесію. Але, на превеликий
жаль, були студенти, які мали академічні
заборгованості. Студенти І�ІІІ курсів
мають можливість ліквідувати ака�
демічні заборгованості з 6 по 24 червня.
Майже всі студенти стараються ліквіду�
вати академічні заборгованості у вста�
новлений термін, але є студенти, які
відстають від графіку навчального про�
цесу.

Також необхідно відмітити, що на
факультеті є досить значна кількість

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÑÅÑ²¯ ÍÀ ÔÅÏ
На факультеті економіки та права згідно графіку навчального процесу за�

кінчилася літня заліково�екзаменаційна.
У кожного студента сесія викликає різні відчуття. Спочатку неймовірне

хвилювання перед черговим заліком чи іспитом, а потім відчуття щастя після
отримання бажаної оцінки. Саме час підвести підсумки складання сесії сту�
дентами нашого факультету.

студентів, які за результатами успішно�
го складання літньої заліково�екзамена�
ційної сесії будуть отримувати стипен�
дію. Це, зокрема на І курсі 78%, на ІІ
курсі – 76%, на ІІІ курсі – 80, на VІ курсі
(магістри) – 95%. В цілому ж по факуль�
тету 82% студентів, які навчаються за
державним замовленням, отримують сти�
пендію. Також необхідно відмітити, що
значна кількість груп, в яких 100% сту�
дентів отримують стипендію. Вітаємо
студентів, які склали сесію із балом 5,0 і
отримуватимуть підвищену стипендію.

Деканат факультету економіки та
права щиро вітає студентів із успішним

закінченням зимової заліково�екзамена�
ційної сесії. Маємо надію, що сесія зба�
гатить їх досвідом, бо саме через аналіз
власних помилок можна досягти кращих
результатів у майбутньому. В навчанні
варто розраховувати лише на власні
сили.

Хочемо побажати всім студентам як
найбільше позитивних емоцій у процесі
навчання, отримання теоретичних та
практичних навичок та високих оцінок
у залікових книжках.

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП
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Особливо хочеться відмітити акту�
альність та новизну змісту всіх форм
організації занять (лекцій, практичних,
тренінгів, дебатів та т. і.). Усі заняття
проф. Х. Ш. Бахтіярова проводила із
використанням мультимедійних презен�
тацій, із демонстрацією відповідних до
теми кінофрагментів. Така організація
навчального процесу підвищувала моти�
вацію слухачів та урізноманітнювала
навчання. Крім того, структурованість
змісту, його візуальна презентація, ура�
хування професійних запитів слухачів
– суттєві ознаки цих курсів. Це дало
змогу молодим викладачам формувати

ÊÐÎÊ ÄÎ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
Викладачі Національного університету «Києво�Могилянська академія»,

Національної музичної академії ім. П. Чайковського, Національного транспор�
тного університету щиро вдячні за можливість підвищити власну психолого�
педагогічну компетентність на курсах підвищення професійної кваліфікації,
які відбулися з 09.05.2016 по 09.06.2016 у Центрі післядипломної освіти та до�
університетської підготовки НТУ (директор Центру – М. О.  Хмелевський,
заст. директора Т. І.  Міськова, лектор – професор кафедри філософії та пе�
дагогіки Х. Ш.  Бахтіярова).

власний педагогічний стиль, а досвідче�
ним доцентам удосконалювати свою
педагогічну майстерність.

У процесі навчання брали участь
викладачі із НаУКМА, НМА ім. П. Чай�
ковського, НТУ, тому було представле�
но майже усі напрями професійної
підготовки: гуманітарний, творчий, тех�
нічний. Це сформувало умови для жва�
вих дискусій та для обміну цікавим пе�
редовим педагогічним досвідом.

Свідомі викладачі гарно розуміють,
наскільки важливо відповідати всім вик�
ликам сучасного суспільства, розвива�
тися професійно, щоб не відставати від
інформаційно�комп’ютерного, загально�
комунікаційного, соціального рівня роз�
витку. Сьогодні працювати у ВНЗ із
студентами на належному інформацій�
ному, комунікаційному, контентному
напрямах дуже важливо та дуже склад�
но. Саме тому, вмотивовані на професій�
ний розвиток викладачі ВНЗ обирають
не тільки шлях самоосвіти, але й якісні
курси підвищення кваліфікації. Такі
курси сприяють реалізації основних

положень Болонської Декларації та
імплементації букви та духу нового За�
кону України «Про вищу освіту»
(2014 р.), допомагають підвищувати
рівень та якість вищої освіти в нашій
країні.

Програма курсів підвищення квалі�
фікації відкрила викладачам широкі
можливості для професійного зростан�
ня, допомогла значно покращити свій
педагогічний досвід та втілити здобуті
знання та навички у роботі зі студента�
ми різних професійних спрямувань.

Підвищення кваліфікації на цих кур�
сах сприяло створенню позитивного
настрою та додаткової мотивації у по�
дальшій навчальній, методичній, нау�
ковій діяльності викладачів, налаштува�
ло їх на оновлення власних методик вик�
ладання та переоцінку попереднього пе�
дагогічного досвіду. Отримуючи масу
позитивних емоцій, цікавих настанов та
порад, викладачі чекали на кожне занят�
тя з нетерпінням.

М. ГОЛУБЄВА,
доцент кафедри психології та

педагогіки НУ «Києво�Могилянська
академія»,

Л. ЛИСЕНКО,
старший викладач кафедри мов НМА

ім. П. Чайковського,

Ю. КЛИМЕНКО,
старший викладач кафедри

технічної експлуатації автомобілів
та автосервісу НТУ

Враховуючи роль англійської мови як
мови міжнародного спілкування, Прези�
дент Петро Порошенко підписав Указ
«Про оголошення 2016 року Роком англій�
ської мови в Україні». У НТУ цього семе�
стру побачив світ перший курс англійсь�
кою мовою на кафедрі туризму, в рам�
ках якого студенти 5 курсу вивчали як
спілкуватися із різними типами ту�

THE FIRST ENGLISH COURSE IN
TOURISM DEPARTMENT

ристів, як поводитися у складних ситу�
аціях, які ролі може виконувати турис�
тичний гід та як взаємодіяти із іншими
працівниками, що задіяні у сфері туриз�
му та готельного господарства.

This term the first English course,
called “Tourism science” has been held in
the tourism department. Within this
course the fifth�year students were

learning how to deal with clients in
deferent situations, which roles a tour
guide can play and how to communicate
with other stuff involved in tourism
service. Besides, students had a chance to
practice and improve their public speaking
skills through the example of TEDx
speakers, as well as to study strengths and
weaknesses of their personalities due to
many communicative activities.

The second part of the course included
excursion practice. Each student presented
his/her excursion in English. That let them
discover our city from a new side.
Students admitted that knowledge
received under this course could be used
beyond the university and help with future
jobs. They also recommended the course
to other students. So let’s wish our
magisters successfully defend graduation
projects and find their own way in this
life.

I. TEMNYK,
Senior Lecturer in Tourism
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У 2007 році кафедру екології та
БЖД очолив професор, доктор техніч�
них наук, декан автомеханічного фа�
культету, член експертної ради з транс�
порту Міністерства освіти і науки Ук�
раїни Матейчик Василь Петрович, з
яким кафедра зробила свої перші кро�
ки. Вони були нелегкими. Але вміле
керівництво, підказки та підтримка на�
ставника, взаєморозуміння та одер�
жимість спільною справою у колективі
сприяли становленню впевненої ходи та
швидкому досягненню гарних резуль�
татів у всіх сферах діяльності: навчаль�
но�методичній, виховній, видавничій та
науковій.

Активно розвиваючись та розширю�
ючи сферу своїх наукових інтересів,

ÍÀØ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÞÂ²ËÅÉ
У травні 2016 року кафедра екології та безпеки життєдіяльності Націо�

нального транспортного університету відзначила свій перший ювілей – 10�річчя.
Народилася наша кафедра у 2006 році з великої надії та копіткої праці пер�

шоствореного колективу на чолі зі Скорченком Віктором Федоровичем, докто�
ром технічних наук, професором, академіком Міжнародної академії безпеки
життєдіяльності, з яким вона стала на ноги, разом подолавши багато труд�
нощів та проявивши неабияке терпіння.

По сценарію заходу початковим ета�
пом була теоретична підготовка по особ�
ливостях роботи в команді, після якої
учасники перейшли до практичної час�
тини та справно подолали смугу пере�
шкод, проявили навики козацького фех�
тування і пройшли вогневу підготовку.

Родзинкою заходу стало започатку�
вання нової традиції посвяти першокур�
сників до лав екологів. Урочистим ета�
пом посвяти було читання клятви еко�

кафедра стрімко нарощувала потенціал
і неодноразово займала призові місця за
показниками наукової діяльності в уні�
верситеті. А участь у міжнародних та
вітчизняних проектах є невід’ємною
частиною кафедрального життя.

У квітні 2015 року завідувачем ка�
федри стала доктор технічних наук, до�
цент, член Міжнародної академії безпе�
ки життєдіяльності та Міжнародної ака�
демії культури безпеки, екології і здо�
ров’я Хрутьба Вікторія Олександрівна,
якій вдалося не лише зберегти заданий
попередніми керівниками активний
ритм роботи колективу, а постійно на�
давати йому спринтерського прискорен�
ня.

Сьогодні ще зовсім юна, але вже
достатньо самостійна кафедра екології
та безпеки життєдіяльності, вболіваючи
за улюблену справу, впевнено рухаєть�
ся своїм шляхом і, здобуваючи життєву
мудрість, нарощує потенціал кваліфіко�
ваних кадрів, збирає навколо себе нау�
ково орієнтовану молодь та просто ак�
тивно і цікаво живе!!!

Бажаємо нашій кафедрі успіху і про�
цвітання!!! А ми, в свою чергу, будемо
робити все необхідне, щоб це побажан�
ня здійснилось.

Колектив кафедри

TEAM BUILDING ÍÀ ÒÐÓÕÀÍÎÂÎÌÓ
20 травня 2016 року кафедра екології та безпеки життєдіяльності НТУ,

громадська організація «Українське козацьке військо» та відділ екологічної ос�
віти Національного природного парку «Голосіївський» організували та провели
для студентів�екологів Національного транспортного університету захід «Зе�
лений тім�білдінг», метою якого було підвищення рівня ефективності роботи
команд студентів. Радо приймала всіх Труханівська Січ на Трухановому ост�
рові Дніпровського району м. Києва.

лога, текст якої написала наша талано�
вита студентка IV курсу К. Добронічен�
ко.

Не зважаючи на холодну, трішки
дощову погоду, наші екологи проявили
спритність та згуртованість у вирішенні
складних завдань, а їх кмітливість та
миттєва реакція стали запорукою успі�
ху при участі у екологічних іграх, зав�
дання яких були непростими та вимага�
ли прояву креативності та отриманих

знань в області екології. Зігрівали учас�
ників заходу смачна лісова каша, гаря�
чий запашний чай та весела дружня ат�
мосфера, що сприяло підтримці гарного
настрою протягом усього дня.

Ми ще раз переконались, що наші
екологи готові стати на захист довкілля
у будь�якій ситуації. Вони обрали свій
шлях у життя і впевнено крокують ним
уперед до перемог.

Р. ЛИСАК,
асистент кафедри екології та БЖД
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У час різкої та непередбачуваної
зміни ринкових умов виникає не�
обхідність перегляду навчальних про�
грам студентів з позиції фахівців галузі.
У цьому нам дуже допомогли наші ви�
пускники. Небайдуже ставлення до про�
блем екологічної та освітньої галузі,
передача тонкощів та секретів свого
професійного досвіду, цікаві поради
колективу кафедри по інформаційному
наповненню навчальної бази знань сту�
дентів, пропозиції щодо формування
нового комплексу дисциплін, які допо�
можуть майбутнім фахівцям�екологам
підготуватись до реалій сучасного рин�

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÜ
ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ²

4 червня 2016 року в Національному транспортному університеті
був проведений круглий стіл «Конкурентоспроможність фахівців�
екологів на ринку праці. Можливості та перспективи». Ідея запо�
чаткування традиції професійних зустрічей належить завідувачу ка�
федри екології та безпеки життєдіяльності Хрутьбі Вікторії Олек�
сандрівні та була приурочена до 10�річчя кафедри. Дата заходу була
зорієнтована на суботу, близьку до професійного свята екологів �
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, що відзначається щоріч�
но 5 червня. До участі у круглому столі були запрошені випускники, студенти
та співробітники кафедри екології та БЖД.

ку праці та бути конкурентоспроможни�
ми при працевлаштуванні – це найцін�
ніший подарунок від випускників, за
який ми їм щиро вдячні. Професійна
інформація перепліталась зі сміхом,
жартами, спогадами та морем радості.
Ми навіть не очікували, що суботнього
ранку в стінах нашого університету буде
такий емоційний сплеск. Можна сказа�
ти, що круглий стіл пройшов у форматі
дружньої бесіди, що дуже приємно.

Усі учасники поспілкувались з дру�
зями та колегами, спільно знайшли
відповіді на запитання, які хвилюють
нас усіх, поділитися досвідом з підрос�

Викладачі, студенти та співробітни�
ки університету довго та наполегливо
готувалися до цього свята, продумуючи
усе до найменших деталей. Вони органі�
зували багато заходів, щоб День народ�
ження нашого факультету запам’ятався
кожному.

 Однією з ідей було також організу�
вати виставку творчих робіт студентів
та викладачів університету. Різноманітні
картини, вишиванки, аплікації, вироби
з тканини приваблювали не тільки по�
ціновувачів мистецтва, а й тих, кому
просто подобається насолоджуватися
справжніми шедеврами. Вражали своєї
майстерністю та креативністю вишивки
стрічками Котової С.; бісером та нитка�
ми Григоревської М., Горбунович І.,
Семенченко О., Хоботні Т., Прокопенко
(Сєдової) Н., Мейш Н., Андрусенко О.;
картини з самоцвітів Булиги О.; намис�
то та віночки Кучай Т.; розпис Кузьмен�
ко О. та в’язані вироби  Шевчук Л.
Виставка стала яскравим підтверджен�
ням того, що на факультеті транспорт�

таючим поколінням екологів, згадали
студентське життя, багато хто знайшов
нових партнерів по роботі, розширив
професійну базу. Результат роботи круг�
лого столу перевершив усі наші споді�
вання.

Велике спасибі усім, хто прийшов.
Нам надзвичайно приємно було по�
спілкуватися з Вами! Ми вдячні вам за
розуміння, приділений час, увагу та той
вир емоцій, що ви нам подарували!!!

Особлива подяку студентам�еколо�
гам, які координували групи випуск�
ників та допомогли зібрати їх у нашому
дружньому професійному колі.

Р. ЛИСАК,
асистент кафедри екології та БЖД

ÄÎ ÞÂ²ËÅÞ ÔÒ²Ò!
Нещодавно факультет транспортних та інформаційних технологій

відсвяткував своє 10�річчя.
У кожного з нас є день, коли ми з’явилися на світ. Саме у липні 2006 у

Національному транспортному університеті народився факультет транспор�
тних та інформаційних технологій. Звичайно, дехто скаже, що 10 років – по�
рівняно небагато, але для нашого факультету — це справжній ювілей!

них та інформаційних технологій навча�
ються та викладають не лише розумні, а
й талановиті студенти та викладачі.

Справжньою кульмінацією був свят�
ковий концерт, присвячений 10�річчю
факультету.

Відмінними ведучими були Олена
Бура та Артем Левицький. Вони розпо�
чали концерт з подорожі у минуле на�
шого факультету. Яскравим свято зро�
били чарівні голоси Тетяни Зюсько та
Анастасії Грищенкової; запальні танці
студентів групи УТ�II�2 та МК�I�1, а
також Аліни Карабулі та Богдана Кон�
дратюка, Євгенії Федорченко, Валерії
Шульги, Андрія Колєсніка та його тен�
дітної партнерки, Діани Ануфрієвої та
її партнера Максима Дубового; дотепні
жарти команди КВН “Взрослый и кру�
той”; витончена гра на фортепіано Са�
манти Удовиченко та відмінне декламу�
вання віршів Маргарити Герасименко та
Марини Хилюк.

Про студентську любов до  рідного
НТУ у своїй пісні розповіли Ярослав

Сисак та Тетяна Мельник! А Олена
Бура подарувала викладачам та почес�
ним гостям святкового концерту влучні
поетичні рядки.

З нагоди 10�річчя факультету транс�
портних та інформаційних технологій
студентам, які показали не лише високі
успіхи у навчанні, а й брали активну
участь у житті нашого університету,
було вручено подяки та подарунки.

Не забули про свято й випускники
університету. Інна Ремех, яка минулого
року покинула лави студентів та Юлія
Чехівська – викладач кафедри міжна�
родних перевезень та митного контро�
лю, яка наразі перебуває в Бельгії, у
зворушливому відеопривітанні вислови�
ли свою щиру любов та шану рідному
факультету.

Завершився концерт традиційним
врученням короваю, піснею�привітан�
ням від учасників свята та різноманіт�
ними фото.

Організатори свята, його учасники
та гості зробили незабутнім та видовищ�
ним 10�ий День народження факульте�
ту транспортних та інформаційних тех�
нологій.

Бажаємо факультету розумних та
мудрих студентів, цікавих та креативних
ідей і ще не один десяток таких феєрич�
них днів народжень!

М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�I�2
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Під час проведення конференції були
розглянуті такі питання порядку денного:

1.Доповідь Президента ТАУ акаде�
міка Дмитриченка М.Ф.

2. Виступи керівників наукових
центрів

Доповідачі: керівники наукових
центрів ТАУ.

3.Про внесення змін в статут ТАУ.
Доповідач: Віце�президент – голов�

ний вчений секретар ТАУ, академік
Дмитрієв М.М.

4.Звіт ревізійної комісії ТАУ.
Доповідач: голова ревізійної комісії,

академік Сахно В.П
5.Обрання нових індивідуальних та

колективних членів ТАУ.
Доповідач: Віце�президент –голов�

ний вчений секретар ТАУ, академік
Дмитрієв М.М.

Заслухавши доповіді Президента
ТАУ академіка Дмитриченка М.Ф., ке�
рівників наукових центрів: академіка
Редзюка А.М., академіка Туренка А.М.,
академіка Конопльова А.В, академіка
Пшінька О.М., член�кореспондента Руд�
ковського О.В. та голови ревізійної
комісії академіка Сахна В.П. конферен�
ція ухвалила:

1. На підставі заяви про звільнення
за власним бажанням керівника Півден�
ного наукового центру (ПНЦ) академі�
ка Морозової І.В. призначити керівни�
ком ПНЦ ТАУ академіка Руденка С.В.
та ввести його до складу Президії ТАУ.

2. Розробити план заходів роботи
Транспортної Академії України в нових
соціально�економічних умовах.

Термін – до 01.09.2016 року.

ÊÎÍÔÅÐÅÖ²ß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ¯
ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

3 червня 2016р. на базі Національного транспортного університету відбу�
лась конференція Транспортної Академії України (ТАУ).

Відповідальний — Віце�президент,
головний вчений секретар, академік
Дмитрієв М.М.

3. Надати пропозиції щодо проекту
стратегічного плану розвитку дорожньо
– транспортного комплексу України.

Термін – до 01.10.2016 року.
Відповідальний — Віце�президент,

головний вчений секретар, академік
Дмитрієв М.М.

4. Організувати конкурс на кращу
науково – дослідну роботу, монографію
та підручник з новітніми результатами
для дорожньо�транспортного комплек�
су України.

Термін – до 01.12.2016 року.
Відповідальний — Віце�президент,

головний вчений секретар, академік
Дмитрієв М.М. та керівники наукових
центрів.

5. Створити робочу групу з представ�
ників наукових центрів і бажаючих
членів ТАУ з метою розроблення пріо�
ритетних напрямків реформування ТДК
на 2016� 2020 роки, удосконалення га�
лузевої і університетської наукової бази
та створення бази даних щодо наукових
досліджень в системі ТДК.

6. Розробити та затвердити план
роботи ТАУ на 2016�2017 роки за про�
позиціями наукових центрів, передба�
чивши проведення наукових конфе�
ренцій, семінарів, вебінарів та інше.

Пропозиції надати до 01.10.2016р.
7. Створити в ЦНЦ ТАУ нового на�

укового відділення «Транспортне моде�
лювання та планування».

8. Вжити заходів для активізації
діяльності академії та популяризації
результатів наукових відділень.

9. Враховуючи необхідність забезпе�
чення імплементації Угоди про асоціа�
цію Україна – ЄС рекомендувати нау�
ковим центрам ТАУ провести обгово�
рення в межах компетенції проектів
Законів України, які стосуються робо�
ти дорожньо – транспортного комплек�
су України.

10. Внести необхідні зміни в статут
ТАУ згідно чинного законодавства Ук�
раїни та створити робочу групу з онов�
лення статуту. Призначити головою
робочої групи академіка Дмитріє�
ва М.М.

11. Активізувати роботу наукових
відділень за видами транспорту з метою
організації ефективної наукової експер�
тизи Законодавчих актів реформування
дорожньо�транспортного комплексу
України.

12. Започаткувати проведення семі�
нарів з обговорення проектів законодав�
чих актів, щодо реформування дорож�
ньо�транспортного комплексу України.

13. Вжити заходів для активізації
діяльності академії та популяризації
результатів наукових досліджень вчених
ТАУ.

9. На базі Дніпропетровського На�
ціонального університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна
створити «Представництво «Східний
науковий центр» Транспортної Академії
України» без статусу юридичної особи.

10. Контроль за виконанням рішен�
ня конференції покласти на першого
віце�президента академіка Пшинь�
ка О.М., віце�президента–головного вче�
ного секретаря академіка Дмитріє�
ва М.М., віце�президентів академіка
Редзюка А.М, академіка Туренка А.М.,
академіка Конопльова А.В., академіка
Кельмана І.І.

Вітаємо співробітників Національ�
ного транспортного університету обра�
них дійсними членами, член�кореспон�
дентами та академічними радниками
Транспортної Академії України:

Кузьмінця Миколу Петровича, Лев�
ківсього Олександра Петровича, Они�
щенка Артура Миколайовича, Петрови�
ча Володимира Васильовича, Павлюка
Дмитра Олександровича, Бакуліч Оле�
ну Олександрівну, Бондар Наталію
Миколаївну, Ковбасенка Сергія Володи�
мировича, Каніна Олександра Петрови�
ча, Островерхого Олега Григоровича,
Соколову Наталію Михайлівну, Уси�
ченко Олену Юріївну, Філіпову Галину
Андріївну, Хрутьбу Вікторію Олексан�
дрівну, Добровольського Олександра
Сергійовича, Цюмана Миколу Павлови�
ча, Павловського Максима Вікторови�
ча, Куцмана Олександра Михайловича.

І. РУТКОВСЬКА,
А. ГЕРАСИМЕНКО

ÍÎÂÈÍÈ ÍÒÓ
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Нещодавно студенти й співробітники кафедри екології та безпеки життє�

діяльності здійснили поїздку на конференцію до м. Чернівці. Неймовірні вра�
ження та емоції викликала у них ця подія…

«МАЛЕНЬКИЙ

УКРАЇНСЬКИЙ ПАРИЖ»

Шлях на захід сонця…, де затишні
вулички, теплі весняні дні і непоспіша�
юче життя. Привітні люди та причаїв�
шийся спокій блукають по закуткам
«маленького українського Парижу».

Весна. Заквітчані площі, витончені
ліхтарі на розі вулиць та дзвінкий ще�
бет птахів, якого не почуєш у гомінкій
столиці, що поспішає жити…

Для поета це, мабуть, найкраще
місце, де може спочити душа, забутися
і пірнути в глибокі нетрі… Віднайти
сили та впіймати птаху натхнення…

Буковина нікого не лишає байду�
жим. Тут витає українське: прадавня
історія і славетні імена сучасників.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�IV�1

* * *

Чернівці – одне з небагатьох міст
України, яке по праву вважається пер�
линою архітектури. Його часто назива�
ють “маленьким Віднем” або навіть “ма�
леньким Парижем” за яскравий архітек�
турний образ. Нам пощастило відвідати
перлину міста, а саме Резиденцію пра�
вославних митрополитів Буковини і
Далмації – всесвітню культурну спад�
щину ЮНЕСКО, де зараз розташований
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича.

Побачити Чернівці повинен кожен,
а нам випала можливість не тільки по�
бачити місто, а навіть відчути себе «ча�
стинкою» сім’ї студентів ЧНУ імені Ю.
Федьковича та прийняти участь в нау�
ковій конференції.

Я була вражена гостинністю викла�
дачів та студентів університету, які про�
водили нам екскурсії по місту та ка�
федрі, розказали про свої наукові досяг�
нення та студентське життя, показали
лабораторії та детально розповіли про
досліди, які вони проводять на занят�
тях. А екскурсію по університету нам
люб’язно погодився провести проректо�
ру університету Костишин Степан Сте�
панович. В цей прийом студенти вкла�
ли всю душу і гостинність.

Наскільки це була дружна атмосфе�
ра, що навіть при виступі на конференції
не було ніякого страху, адже здавалося,
що ми в рідному університеті, а всюди
сидять наші товариші, які нас підтри�
мують.

Родзинкою нашого візиту був сюрп�
риз, що підготували студенти універси�
тету та викладачі – дерево дружби. Наші
студенти разом зі студентами ЧНУ імені
Ю. Федьковича посадили два дерева, які
символізують початок творчої та науко�
вої дружби студентських колективів та
університетів.

Л. СТАРИНЕЦЬ,
студентка групи ЕО�IV�1

* * *

Цікавим є також студентське життя
у Чернівецькому національному універ�
ситеті. Нам пощастило побувати на
Першому звітному концерті хорових
художніх колективів та солістів кафед�
ри музики, присвячений 180�й річниці
від дня народження Сидора Воробкеви�
ча. Дійство відбувалось у мармуровій
залі університету, що підсилювало
сприйняття та виглядало дуже вишука�
но та урочисто. Ми були вражені гли�
биною та чуттєвістю виконаних творів,
згадки про побачене досі зберігаються у
нашій пам’яті та на електронних гадже�
тах.

До нашого приїзду в читальному залі
гуртожитку ЧНУ був організований
вечір вшанування творчості видатної ук�
раїнської письменниці, уродженки Чер�
нівців – Ірини Вільде. Вона є першою
письменницею, яка зобразила в одному
романі три покоління, саме цей роман
під назвою «Сестри Річинські» приніс
їй славу та нагороду літературної премії
імені Т. Шевченка. Студентами�еколо�
гами були розіграні сцени з життя пись�
менниці та з її творчості, що перенесло
нас на століття назад та дало сповна
відчути атмосферу тих днів, проникну�
тися темами, піднятими у її творах.

Це був цінний досвід для наших сту�
дентів, ми дуже вдячні нашій кафедрі
екології та БЖД за цю поїздку. Загалом
нас прийняли дуже дружно, студенти�
чернівчани висловили бажання побува�
ти і в нашому університеті.

Д. РОДНАЯ,
студентка групи ЕО�IV�1

ОСЯЯНІ В ПРОЗОРІМ

КРИШТАЛІ

Òðîÿíäè ï’ÿíêî ïàõîùåì â ê³ìíàò³

Âñì³õàëèñü ñîíöþ, ñïîãëÿäà â â³êíî.

Éîãî ëîâèëè ïðîì³íö³ êðèëàò³

² îãîðòàëèñü â ñí³æíåº ñóêíî.

Âæå âå÷îð³ëî. Ïðîìåí³ âò³êàëè

Çà íåáîêðàé, äå çàõ³äí³ â³òðè.

Ãîð³ëî íåáî. É êâ³òè ìèëóâàëè

Âåñíÿíèõ ñï³â³â ñ³ð³¿ ìàéñòðè.

Ä³â÷àòà ì³ñÿöÿ âñå âèãëÿäàëè,

ßñíèõ ç³ðîê íà òåìí³ì ïîëîòí³.

Òà îï³âíî÷³ ñîëîäêî äð³ìàëè,

Îñÿÿí³, â ïðîçîð³ì êðèøòàë³.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�IV�1
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У ЧЕРВНІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

СВЯТКУЮТЬ:
БУЗУН Томіла Миколаївна, доцент кафедри менед�

жменту;
ДАВИДОВ Сергій Костянтинович, асистент кафед�

ри транспортного права та логістики;

КИЯНЧЕНКО Ігор Петрович, зав. навч. лабораторією
кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою;

ЛЕПЕХА Лідія Петрівна, інженер І кат. кафедри
вищої математики;

ЛУКАШОВА�КОПАНИЦЯ Наталія Миколаївна,
старший лаборант редакційно�видавничого відділу НТУ;

НАУМОВА Наталія Михайлівна, доцент кафедри
електроніки та обчислювальної техніки;

ПОЛЯКОВ Віктор Михайлович, професор кафедри
автомобілів;

РИБКІН Юрій Михайлович, асистент кафедри
міжнародних перевезень та митного контролю;

РОМАНЮК Богдан Васильович, доцент кафедри
транспортного права та логістики;

ФЕДЧЕНКО Людмила Юріївна, доцент кафедри кон�
ституційного та адміністративного права;

ФРИЗОРЕНКО Микола Андронович, тесляр 3 р. ви�
конробської дільниці.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÍÀÄÈÕÀª
В нашому університеті на кафедрі комп’ютерної,

інженерної графіки та дизайну відбулася виставка
заслуженого художника України, члена Національ�
ної спілки художників України – Буртового Анато�
лія Миколайовича. На виставці «Діалог», була пред�
ставлена серія робіт «Сенс життя», яка була ство�
рена митцем з 2007 по 2009 роки.

Діалог викладача зі своїми студентами презентує нам
картини на тему «Сенсу Життя»: як людина народ�
жується, дорослішає, проходить життєвий шлях в кінці
якого переходить до іншого світу. Ця серія робіт є роз�
робкою сценографії до рок�опери «Через річку Стікс»
автора Віталія Бориспільця. Річка Стікс є ключовою
відправною точкою в той інший світ, в котрий потрап�
ляють люди в кінці життєвого шляху. Щоб зрозуміти
історію таємничої річки, треба зануритися в її міфи.

В далекі міфічні часи наш світ був розділений між
богами Зевсом, Аїдом і Посейдоном на три частини.
Підземелля було у владі темного бога Аїда, а похмурий
старець Харон перевозив померлі душі через Стікс. Стікс
— одна з річок Аїда, що дев’ять разів обтікала підземне
царство, вхід в яке охороняв триголовий Цербер, на чиїй
шиї вилися отруйні змії. Вважалося, що душа, яка не
запропонує плати, буде приречена вічно тинятися по бе�
регах Стіксу. Тому при поховальному обряді померло�
му в рот клали монету, як данина богу підземелля.
Жоден бог не міг витягнути нікого, хто потрапляв в
підземне царство: Харон переплавляв в царство мерт�
вих, але ніколи назад – туди, де світить сонце. Згідно
грецької міфології, майстерний коваль і бог вогню Ге�

фест гартував меч царя Рутулов в підземній річці Стікс.
Цей неймовірно гострий меч міг розсікти будь який щит!

Студентам, які відвідали виставку «Діалог» дуже спо�
добалися представлені роботи з серії «Сенс життя»
Анатолія Миколайовича. Картини, які були виставленні,
надихали та змушували задуматися над справжнім сен�
сом буття. У творчих людей була можливість побачити,
як творять справжні майстри. Усі, хто побував на вис�
тавці чомусь навчились та почерпнули щось для себе.

У своїй творчості Анатолій Миколайович сполучає
традиції іконопису, українського народного мистецтва
школи Михайла Бойчука та його наступників. Захоп�
люється історичною тематикою — епохою Трипільської
культури, давньоукраїнськими міфами та легендами.

В. ГОЛОТА,
студент групи ТВ�III
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