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Â×ÅÍÀ ÐÀÄÀ
29 вересня 2016 року відбулося за�

сідання Вченої ради університету, на
якому були розглянуті наступні питан�
ня порядку денного: підсумки прийому
до університету та його структурних
підрозділів у 2016 році та завдання на
2017 рік (доповідав проректор з навчаль�
ної роботи, професор Грищук О.К.); про
покращення роботи щодо захисту інте�
лектуальної власності (доповідав пер�
ший проректор�проректор з наукової ро�
боти, професор Дмитрієв М.М.).

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
Вчений секретар, професор

ÄÎÐÎÃ² ÎÑÂ²ÒßÍÈ! Ç² ÑÂßÒÎÌ!
Кожної осені, на початку нового навчального року ми завжди відзна�

чаємо наше професійне свято. У цей день кожен з нас згадує свого пер�
шого шкільного вчителя, першого викладача у виші. Ту людину, яка до�
лучила до книги, запалили іскорку знань, була старшим другом і порад�
ником, кому ми зобов’язані своїми життєвими і професійними перемо�
гами. Нехай ваша хоч і нелегка, але суспільнокорисна праця, приносить
очікуваний результат і радість.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтом�
ний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнений,
що ви й надалі докладатимете зусиль задля виховання розумної, духов�
но багатої, професійної молоді України.

Бажаю вам міцного здоров’я, сили, наснаги, терпіння, творчого нат�
хнення та успіхів. Прокидаючись кожного ранку, пам’ятайте, що та
частинка себе, яку ви присвячуєте роботі, множиться і знаходить своє
місце у серцях ваших вихованців, передається наступним поколінням і
поширюється світом. Ваш труд безцінний! Мужності, стриманості та
великого терпіння вам, адже виховання та навчання ніколи не було
легкою справою.

Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують
успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а
ваші серця зігріває людська довіра та любов.

М. ДМИТРИЧЕНКО,
ректор Національного транспортного університету

МАНДРІВНИК

Øëÿõè áåçìåæí³. Ðåéêè íåñê³í÷åíí³.
Êóäèñü ïðÿìóþòü, âäàëå÷³íü á³æàòü.
¯õ çóñòð³÷àþòü ôàêåëè çíàìåíí³,
ßê³ í³êîëè óíî÷³ íå ñïëÿòü.

Ïðÿìóº ïîòÿã, íà÷å ñòàðîäàâí³é.
Öåé ìàíäð³âíèê çàêîõàíèé â øëÿõè.
Íà ïîêëèê ç³ðêè, Ï³âíî÷³ ïðåñëàâí³é
Â³í ðîçïîâ³ñòü ïðî òèõ³¿ äóìêè.

À äåñü íà Çàõîä³ ñóìóþòü ãîðè,
Ó ïîë³ âèãëÿäàþòü ïàñòóõè.
Òà â³í ìèíàº ì³öí³¿ îïîðè,
Ðîçïîâ³äàþ÷è ñâî¿ êàçêè.

Íà Ñõîä³ âæå ïàëàº îêñàìèòîì
Áëàêèòíå íåáî, ñîíöå çóñòð³÷à.
² ñòåïîì êîëîñèòüñÿ ðÿñíî æèòî.
Ãîéäàº â³òåð ñèçå äèòèí÷à.

À â³í ïðÿìóº âæå êóäèñü íà Ï³âäåíü,
Äå ñèíº ìîðå õâèëÿìè øóìèòü
² âñå ÷åêàº äîêè ç³ðêà ç³éäå,
ßêà äîïîêè ñîëîäêî ùå ñïèòü.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�І�1м
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÌÀËÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ
Ó×Í²ÂÑÜÊÎ¯ ÌÎËÎÄ² Â ÍÒÓ

13 вересня 2016 року актова зала Національного транспортного універси�
тету стала місцем проведення настановчої сесії відділення хімії та біології
Комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія
наук учнівської молоді».

На засіданні були присутні: Чернен�
ко Вікторія Юріївна – завідувач
відділення хімії та біології, керівник
секції хімії Київської Малої академії
наук учнівської молоді; Бухтіяров
Віктор Кимович – доцент кафедри
органічної хімії та хімії пестицидів На�
ціонального університету біоресурсів і
природокористування України, канди�
дат хімічних наук, керівник секції хімії
Київської Малої академії наук учнівсь�
кої молоді; Лучаківська Юлія Сергіїв�
на – науковий співробітник відділу ге�
нетичної інженерії Інституту клітинної
біології та генетичної інженерії НАН
України, кандидат біологічних наук,
керівник секції біохімії, молекулярної
біології, генетики та селекції Київської
Малої академії наук учнівської молоді;
Карєва Милиця Олександрівна – керів�
ник секції мікробіології, керівник лабо�
раторії експериментальної біології Київ�
ського Палацу дітей та юнацтва,
відмінник освіти України Київської
Малої академії наук учнівської молоді;

Редько Сергій Іванович – кандидат пси�
хологічних наук,доцент кафедри дер�
жавного управління та управління осві�
тою Київського університету імені Бо�
риса Грінченка, керівник секції психо�
логії Київської Малої академії наук уч�
нівської молоді; Найдьонова Любов Ан�
тонівна – заступник директора з нау�
кової роботи, завідувач лабораторії пси�
хології масової комунікації та медіаос�
віти, Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, доктор пси�
хологічних наук, керівник секції медіа�
психології Київської Малої академії
наук учнівської молоді; Пономарьова
Анастасія Миколаївна, лікар за спе�
ціальністю «медицина невідкладних
станів» Центру екстреної медичної до�
помоги та медицини катастроф м. Киє�
ва, керівник секції валеології Київської
Малої академії наук учнівської молоді;
Козицька Тетяна Володимирівна –
асистент кафедри гістології та ембріо�
логії Національного медичного універ�
ситету імені О.О. Богомольця, кандидат

біологічних наук, керівник секції загаль�
ної біології та біології людини Київсь�
кої Малої академії наук учнівської мо�
лоді.

142 учня 7–11 класів та 27 вчителів
навчальних закладів міста Києва взяли
участь у заході. Лідерами по кількості
представників стали Солом’янський та
Оболонський райони.

Усі присутні: учні, батьки та вчи�
телі,– зарядились позитивом від щирих
привітань завідувача відділення Чер�
ненко В.Ю. та керівників секцій. По
відгуках гостей свята родзинкою заходу
стала промова завідувача кафедри еко�
логії та безпеки життєдіяльності НТУ
доктора технічних наук Хрутьби
Вікторії Олександрівни. Впевнені, що
такий чудовий старт сприятиме
успішній роботі, яка принесе нові сус�
пільно важливі наукові здобутки.

Висловлюємо подяку усім при�
сутнім за їх відкритий і щирий інтерес
до науки та керівництву НТУ за надане
приміщення та сприяння в організації
урочистого проведення заходу.

Інформація про захід на сайті Київ�
ської МАН за посиланням: http://
k y i v . m a n . g o v . u a / n e w s /
N o v i n i _ a k a d e m i i / N a s t a n o v c h a _
s e s i j a _ v i d d i l e n n j a _ h i m i i _
ta_biologii_20162017_nr/

Колектив кафедри екології та
безпеки життєдіяльності

Свою трудову діяльність Микола
Миколайович розпочав з Київського
інституту інженерів цивільної авіації, де
пройшов шлях від аспіранта, молодшо�
го наукового співробітника, старшого
наукового співробітника до доцента.

З 1984 року Дмитрієв М.М. працює
в НТУ на посадах професора, засновни�
ка та завідувача кафедри «Аеропорти»,
проректора, а з 2005 року працює пер�
шим проректором – проректором з нау�
кової роботи.

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Гарної, щедрої на врожай вересневої пори  3

вересня 1946 року в м. Городище Черкаської об�
ласті народився майбутній науковець Дмитрієв
Микола Миколайович.

Зростаючи на родючій землі Черкащини,  яка
надає сили і снаги, в працьовитій українській
сім’ї, Микола Миколайович увібрав у себе  бать�
ківську силу та мудрість, материнську любов і
відданість. Всі ці батьківські якості він вміло пе�
редає своїм дітям та онукам. Наш шановний
ювіляр є зразком скромного,  люблячого, дбайли�
вого господаря своєї великої родини.

Дмитрієв М.М. є автором  понад 200
наукових праць, з них 4 монографії, 7
підручників та учбових посібників, 18
патентів та авторських свідоцтв. Під
його керівництвом захищено 8 канди�
датських та 2 докторські дисертації.
Микола Миколайович очолює наукову
школу з теплової діагностики матеріалів
та машин.

За багаторічну сумлінну працю, осо�
бистий внесок у розвиток транспортної
науки та освіти України Дмитрієв Ми�

кола Миколайович нагороджений  дер�
жавними та галузевими нагородами.
Ювіляр є Лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки, Заслу�
женим працівником народної освіти
України, академіком Транспортної Ака�
демії України, академіком Академії
транспорту Російської Федерації, По�
чесним професором Московського авто�
мобільно�дорожнього інституту, наго�
роджений орденом “За заслуги” ІІІ сту�
пеню.

Його висока ерудиція, професіо�
налізм, чесність, добропорядність вик�
ликають повагу професорсько�викла�
дацького складу, співробітників та сту�
дентів університету. Всім серцем він
вболіває за улюблену  справу на  нау�
ковій та освітянській ниві.

Від щирого серця поздоровляємо
ювіляра і бажаємо міцного здоров’я,
збереження невичерпної енергії щастя,
творчих злетів, збагачення науки нови�
ми досягненнями та успіхів у подаль�
шому житті.

З повагою ректорат,
професорсько�викладацький склад,

студенти та співробітники НТУ
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ. ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒ
«ÇÅËÅÍÈÉ ÊËÀÑ»

Національний транспортний університет – перший в Україні навчальний
заклад, який отримав екологічний сертифікат на відповідність стандарту
«Зелений клас» згідно ISO 14024.

Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації,
її держави і запорука майбутнього. Вона є засобом відтворювання і нарощу�
вання інтелектуального та духовного потенціалу народу, виховання патріота
і громадянина. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки
з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення
значимості природи та природних ресурсів стало внутрішнім надбанням осо�
бистості. Тому потрібно формувати екологічну свідомість майбутніх поколінь,
що проходить найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного ви�
ховання враховує усі процеси формування екологічної свідомості.

З року в рік екологічний компонент
в розвитку суспільства, бізнесу, держави
набуває все більшого значення. Саме
тому так важливо розпочати екологічне
виховання з раннього дитинства. У зв’яз�
ку з цим виникає необхідність суттєвого
удосконалення змісту навчального про�
цесу, створення відповідних педагогічних
умов для екологічного виховання моло�
дого покоління, відбору оптимальних
форм та методів навчання. Процеси еко�
логічного виховання та освіти безпосе�
редньо пов’язані з практичною складовою
функціонування закладу освіти, що пе�
редбачає системне покращення його еко�
логічних показників. Саме ця ідея була
закладена в основу розробленого техніч�
ним комітетом стандартизації ТК 82
«Охорона навколишнього природного се�
редовища» екологічного стандарту для
навчальних та освітніх закладів СОУ
ОЕМ 08.002.37.078 Освітні послуги («Зе�

лений клас»). Екологічні критерії. Цей
стандарт може бути застосований до уп�
ровадження освітнім закладом будь�яко�
го типу, який обрав шлях екологізації
навчально�виховного процесу у по�
єднанні з енергозберігаючою та ресур�
соефективною системою управління.

Саме такий шлях обрала для себе ка�
федра екології та безпеки життєдіяль�
ності автомеханічного факультету НТУ
і, впровадивши екологічний стандарт
«Зелений клас», першою в Україні се�
ред навчальних закладів отримала сер�
тифікат, який підтверджує, що кафедра
відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.37.
078:2013 Освітні послуги «зелений клас».
Екологічні критерії життєвого циклу, що
розроблені згідно стандарту ДСТУ ISO
14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

Екологічній сертифікат був вруче�
ний президентом Всеукраїнської гро�

мадської організації «Жива планета»,
засновником Центру екологічної серти�
фікації та маркування, Світланою Бер�
зіною під час проведення заключної ко�
ординаційної зустрічі в рамках проекту
«EcoBRU» 543707�TEMPUS�1�2013�1�
DE�TEMPUS�JPHES TEMPUS ІV про�
грами Європейської Комісії ТЕМПУС ІV
«Екологічна освіта для Білорусі, Росії,
України» 27 вересня 2016 року завідува�
чу кафедри екології та безпеки життєді�
яльності НТУ, доктору технічних наук
Хрутьбі Вікторії Олександрівні.

Цей сертифікат є підтвердженням
багаторічної плідної праці, неабияких
спільних зусиль та урожаєм екологічно
чистого зерна знань, яке щороку сіється
колективом кафедри на освітній ниві.

В. ХРУТЬБА,
зав. кафедри екології та БЖД,

А. ПАРАСОЧКА,
Р. ЛИСАК,

асистенти кафедри екології та БЖД

За християнськими легендами, По�
крову почали святкувати у Візантії в X
ст. на згадку про чудесне визволення
Константинополя від нападників.

За однією з легенд, Царгород оточи�
ли чужинці, і жителі міста зійшлися на
нічну службу до Влахернської церкви,
щоб молитися про своє спасіння. Їхня
молитва була почута, і під склепінням
храму з’явилася Богородиця, аби захис�
тити містян під своїм покровом. Цей

ÄÅÍÜ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
14 жовтня – День захисника України – свято звитяги українського лицар�

ства, день пам’яті та пошани всіх, хто боровся за незалежність нашої краї�
ни.Це свято офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року Указом Президента
«... з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і те�
риторіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського
народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві ...».
Крім того, 14 жовтня в Україні традиційно відзначається як День Покрови
Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також чергова річниця
створення УПА. Безпрецендентні зразки мужності та відваги, проявлені на�
шими солдатами в «гібридній» війні, сотні відданих життів за Батьківщину
потребували гідного вшанування, бо міфічне радянське «23 лютого» таке ж
лицемірно�неправдиве, як і виступи кремлівських «сидельцев».

прихильний знак жителі Візантійської
столиці протрактували однозначно:
місто буде врятоване. Невдовзі справді
з’явились воїни�захисники і прогнали
чужинців.

А за часів Запорізької Січі свято
отримало назву Козацька Покрова. Для
січовиків Богородиця була заступницею
і покровителькою, Покрова символізу�
вала своєрідний небесний щит, захист
від ворогів – як свого часу для жителів
Константинополя.

Історики пишуть, що для запорожців
цей день був найбільшим святом. На
Покрову обирали нового отамана.

Тож, цього дня, 14 жовтня, ми знову
повертаємося пам’яттю і серцем до
грізних і незабутніх сторінок минулого,
щоб ще раз осягнути, кому зобов’язані
мирним небом над головою, можливістю
жити і ростити дітей та онуків. Подвиг
захисників України — це велика і ве�
лична правда історії. Це – постійна шко�
ла виховання молоді, яка обирає за про�
фесію військову справу і служить збе�
реженню миру у своїй країні та далеко
поза її межами. Це – взірець реального,
дієвого патріотизму для кожної чесної
людини і свідомого громадянина, наоч�
не свідчення єдності всіх поколінь на�
шого народу.

Нехай овіяне славою свято додасть
нам енергії та оптимізму, прагнення
примножувати свій внесок у будівничий
потенціал та оборонну міць своєї дер�
жави!

І. НІКІПЄЛОВА
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Леонід Юхимович Братковський
(25.01.1930—29.06.2001) народився в
Київській області в родині професійно�
го військового. З 14�ти річного віку по�
чав працювати на паровозоремонтному
заводі міста Запоріжжя. Побачивши в

ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÀ ÄÎØÊÀ
ÍÀ ×ÅÑÒÜ ËÅÎÍ²ÄÀ
ÁÐÀÒÊÎÂÑÜÊÎÃÎ

2�го вересня 2016 року біля центрального корпу�
су Національного транспортного університету
(вул. Суворова, 1) відбулось урочисте відкриття
меморіальної дошки на честь видатного українсь�
кого спортсмена і тренера Братковського Леоніда
Юхимовича, котрий працював на кафедрі фізично�
го виховання університету, був одним із організа�
торів мотокоманди НТУ, яку очолював з 1958 по
2001 рік.

дії спортивну мотокоманду Київського
мотозаводу, з першого погляду закохав�
ся у мотоспорт і твердо вирішив при�
святити йому все життя. Молодий Брат�
ковський з 1947 року починає працюва�
ти на Київському мотозаводі та входить
в склад мотокоманди заводу на правах
новачка. Зав’язавши цей нерозривний
вузлик долі, Леонід Юхимович, займа�
ючись улюбленою справою, проходить
шлях до майстра спорту.

Леонід Юхимович був вже видатним
та авторитетним спортсменом, коли у
1958 році ректорат Київського автомобі�
льно�дорожнього інституту (нині Націо�
нального транспортного університету)
запросив Почесного майстра спорту
очолити мотокоманду КАДІ. Ось тут і
проявився його особливий дар відкрит�
тя талантів. Серед його вихованців 42
Чемпіона України, він підготував 53
майстрів спорту, 83 кандидатів у майст�
ри спорту і понад 400 осіб виконали
1 спортивний розряд.

За ініціативи Леоніда Братковського
інститут з 1961 року проводив щорічний
традиційний мотокрос на призи КАДІ
(НТУ), які 40 років проходили під його
керівництвом. Леонід Юхимович нама�

гався впровадити все краще, був талано�
витим вихователем молоді, людиною
широкого кругозору. Тривалий час очо�
лював колегію суддів Федерації мото�
спорту України, був Президентом Феде�
рації мотоциклетного спорту України,
заслуженим тренером України, займався
активною громадською діяльністю. Він
віддавав усього себе улюбленій справі, це
була людина з великої літери.

Теплого сонячного вересневого ран�
ку в урочистому відкритті меморіальної
дошки Леоніду Братковському взяли
участь міністр молоді та спорту Украї�
ни Жданов І.О., начальник відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту Печерсь�
кої районної в місті Києві державної
адміністрації Фартучна Г.В., президент
Федерації мотоциклетного спорту Ук�
раїни Копилов В.А., голова правління
концерну НІКО Шелюг А.В., голова
правління корпорації УкрАВТО Ко�
зіс О.М., ветерани мотоспорту та діючі

спортсмени�мотогонщики України, ба�
гаторазовий чемпіон та призер чемпіо�
нату України, бронзовий призер чемпі�
онату Європи з мотокросу 2016 року
студент НТУ Асманов Дмитро, ректо�
рат, викладачі, співробітники та студен�
ти НТУ.

Пам’ятаймо наших вчителів і настав�
ників, вшановуймо тих, хто присвятив
життя дорогій серцю справі, бо пішли
вони за благородним покликом долі, не
шкодуючи ні зусиль ні душевного теп�
ла, бо віддали вони частину серця своїм
вихованцям.

О. НАСОНОВ,
керівник мотокоманди НТУ,

Р. ЛИСАК,
спецкор газети

Íà ôîòî: ãîíùèêè ìîòîêîìàíäè ÍÒÓ

Âèñòóïàº Ì³í³ñòð ìîëîä³
òà ñïîðòó Óêðà¿íè ².Î. Æäàíîâ
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Інтенсивний розвиток людства та
швидкі зміни у всіх галузях діяльності
підштовхує суспільство до розв’язання
проблем, пов’язаних з адаптацією моло�
дих фахівців до мінливих умов на рин�
ку праці. У зв’язку з цим виникає не�
обхідність у змінах у системі освіти та
взаємозв’язку її з іншими галузями. У
вирішенні цього питання на допомогу
приходить система дуальної освіти,
батьківщиною якої вважають Німеччи�
ну. Досвід цієї країни показує важливу
роль практикоорієнтованого навчання з
активною участю бізнесу у підготовці
кадрів. Фінансування навчання май�
бутніх спеціалістів проводиться за ра�
хунок підприємств і компаній, що пояс�
нюється їх зацікавленістю у підготовці
цих кадрів для себе. У процесі навчання
особлива увага приділяється практич�
ним навичкам майбутньої професії, які
молоді фахівці постійно здобувають без�
посередньо на виробництві, де працю�
ватимуть у майбутньому. Таким чином,
коли молодий спеціаліст починає пра�
цювати, йому не потрібен період адап�
тації, оскільки він уже знайомий з особ�
ливостями роботи на даному вироб�
ництві.

Україна активно цікавиться впровад�
женням системи дуальної освіти. Тому
для колективу Національного транспор�
тного університету обмін досвідом та
особливостями роботи у цьому напрям�
ку є надзвичайно важливим, адже це
дозволить нашим студентам почувати�
ся захищеними та конкурентоспромож�
ними на ринку праці.

У роботі круглого столу прийняли
участь та виступи представники зак�

«Í²ÌÅÖÜÊÀ ÄÓÀËÜÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
ÎÑÂ²ÒÈ. ÄÎÑÂ²Ä ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²»

23 вересня 2016 р. в Національному транспортному університеті відбулось
засідання Круглого столу на тему «Німецька дуальна система освіти. Досвід
та перспективи впровадження в Україні»

ладів освіти Німеччини, українські нау�
ковці, освітяни та представники бізне�
сових структур, а саме:

Дмитриченко Микола Федорович –
ректор НТУ; Дмитрієв Микола Мико�
лайович – перший проректор – прорек�
тор з наукової роботи НТУ; Нікітін В’я�
чеслав Миколайович – науковий співро�
бітник, керівник проекту (університет м.
Падерборн, Німеччина); Петер Кауне –
виконавчий директор інституту техніки
та освіти (університет м. Бремен, Німеч�
чина); Німченко Віталій Миколайович –
Директор департаменту супроводу Кон�
венції МДП АсМАП України; Козіс
Олександр Миколайович – Голова прав�
ління корпорації УкрАВТО; Мітченко
Марія Іванівна – перший заступник ге�
нерального директора ПАТ КВК
«РАПІД»; Шелюг Андрій Валерійович –
голова правління концерну НІКО; Ко�
кот Сергій Олександрович – директор
НКЦ АсМАП; Колишко Родіон Анато�
лійович – Директор Інституту професій�
них кваліфікацій; Шульга Наталія
Дмитрівна – директор «Київського
транспортно�економічного коледжу»
НТУ; Савченко Ірина Миколаївна – уче�
ний секретар НЦ «МАН України»; Пар�
жницькій Віктор Валентинович – на�

чальник відділу професійної освіти і
тренінгів Інституту модернізації змісту
освіти МОН України; Косик Вікторія
Миколаївна – начальник відділу цифро�
вої освіти, фінансової грамотності та
навичок підприємництва; Тропіна Ірина
Вікторівна – науковий співробітник
сектору фінансової грамотності та нави�
чок підприємництва відділу цифрової
освіти, фінансової грамотності та нави�
чок підприємництва ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України; Мірошниченко
Катерина Борисівна – директор На�
вчально�методичного кабінету профес�
ійно�технічної освіти у м. Києві; Пав�
люк Ірина Михайлівна – заступник ди�
ректора Навчально�методичного кабіне�
ту професійно�технічної освіти у
м. Києві; Случик Віктор Миколайович –
доцент Прикарпатського національного
університету; Гаврилюк Надія Миколаїв�
на – викладач Надвірнянського колед�
жу НТУ; Шимановський Марк Мусійо�
вич, ст.н.с., лабораторія «Зарубіжної си�
стеми професійної освіти і навчання»
Інститут професійно�технічної освіти
Національної Академії педагогічних
наук України; Леу Сніжана Олексіївна,
м.н.с., лабораторія «Зарубіжної системи
професійної освіти і навчання» Інсти�
тут професійно�технічної освіти Націо�
нальної Академії педагогічних наук Ук�
раїни; Рутковська Інесса Анатоліївна –
зав. аспірантурою та докторантурою;
Ткаченко Валентина Андріївна – нач. на�
вчально�методичного відділу; Андрусен�
ко Сергій Іванович – директор центру за�
очного та дистанційного навчання НТУ;
Бакуліч Олена Олександрівна – декан
НТУ; Матейчик Василь Петрович – де�
кан НТУ; Бондар Наталія Миколаївна
– декан НТУ; Славінська Олена Сергіїв�
на – декан НТУ; Данчук Віктор Дмит�
рович – декан НТУ; Хмелевський Мико�
ла Олександрович – директор центру
підвищення кваліфікації, перепідготов�
ки, удосконалення керівних працівників
і спеціалістів; Мельниченко Олександр
Іванович – вчений секретар НТУ; Кор�
пач Анатолій Олександрович – директор
НДІ проблем транспорту та будівельних
технологій; Шпиг Альона Юріївна – за�
ступник директора НДІ проблем транс�
порту та будівельних технологій.

Учасники круглого столу обговори�
ли питання особливостей систем вищої
та професійної освіти в Україні та
Німеччині, накопиченого досвіду, пере�
ваг, можливості та перспектив впровад�
ження в Україні системи дуальної ос�
віти; дискусії та обмін досвідом.

І. РУТКОВСЬКА,
координатор

проекту «ЕкоБРУ» від НТУ,

Р. ЛИСАК,
спецкор газети.
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ÍÎÂÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ ÍÀØÎÃÎ ÆÈÒÒß
Новий навчальний рік у Національному транспортному університеті розпо�

чався церемонією урочистої посвяти першокурсників. Для цього майбутні сту�
денти всіх факультетів зібралися на території мальовничого Співочого поля.

На урочисту подію були запрошені
почесні гості: директор Департаменту
вищої освіти Шаров О.І.; начальник
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
Печерської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації Фартучна Г.В.;
перший міністр транспорту України,
надзвичайний і повноважний Посол
України, народний депутат 2 та 4 скли�
кань, голова Федерації роботодавців
транспорту України Климпуш О.Д.; Ге�
неральний директор представництва
«MITSUBISHI  MOTORS CORPORA�
TION» в Україні Озава Хіроакі; дирек�
тор «Сканія Україна» Дамашкова Т.;
Голова правління «NIKO» Шелюг А.В.;
заступник начальника управління Без�
пеки дорожнього руху Департаменту
превентивної діяльності Національної
поліції України Полозенко П.М.

До першокурсників, їхніх батьків,
гостей з привітальними словами звер�
нувся ректор Дмитриченко М.Ф. Він
запевнив, що колектив нашого універси�
тету докладе всіх зусиль, щоб молоде
покоління студентів здобуло якісну осв�
іту, створить усі умови для навчання та
виховання спеціалістів, які в майбутнь�
ому своєю працею принесуть величезний
успіх нашій державі.

На церемонії посвяти першокурсни�
ки не тільки отримали мудрі настанови
від поважних гостей, а й здобули нове
почесне звання – студентів НТУ і стали
дійсними членами нашої великої родини.

Звичайно вражень та емоцій у пер�
шокурсників було надзвичайно багато,
адже організатори наполегливо готува�
лися до цього свята, щоб зробити його
урочистим та незабутнім. Студенти стар�
ших курсів традиційно передали першо�
курсникам ключ та квиток до нового,
сповненого цікавими подіями та незвіда�
ними вершинами, студентського життя.

Цього разу я вирішила дізнатися від
студентів групи ТТ�I�1 чому вони обра�
ли саме наш ВНЗ і як оцінили посвяту.
Ось, що вони розповіли…

На мене посвята першокурсників
справила хороше враження. Цей урочис�
тий день подарував мені дуже багато
позитивних емоцій. Я вважаю, що зроби�
ла правильний вибір, вступивши до НТУ,
адже маю велике бажання працювати в
цікавій для мене галузі – автомобільні пе�
ревезення! (Олійник Є.О.)

Поступил из�за специальности. Ни�
чего особо не ожидал от первого дня.

Больше всего понравилась столовая. (Ра�
децкий О.В.).

Посвята в студенти була чудовою. У
всіх була можливість познайомитися та
потоваришувати з майбутніми колегами.
Від університету я очікую отримати цінні
знання, які допоможуть мені стати май�
стром своєї справи. (Нечаєнко Д.О.).

Посвята першокурсників була дійсно
класною. ВНЗ теж чудовий. Думаю, спо�
гадів у мене буде багато. (Клопотівсь�
кий В.Л.).

Для мене посвята була достойним
початком студентського життя та
нової сторінки, яка, я впевнена, буде над�
звичайно важливою в моєму житті. (Пу�
гач Д.І.).

Посвята першокурсників була чудо�
вою! Найбільше сподобалися цікаві роз�
повіді гостей. Я вважаю, співоче поле –
це те місце, де й повинні відбуватися різні
цікавинки. Чому поступила в НТУ? Я
завжди мріяла пов’язати своє життя з
транспортом. Навчання тут – це чудо�
ва можливість відкривати для себе щось
нове і перевіряти на що ти дійсно зда�
тен. (Засанюк А.П.).

Мої очікування щодо посвяти стали
реальністю! Все було гарно і досить феє�
рично, проте дещо затягнуто в часі. Я
порекомендував би зробити виступи на
посвяті дещо коротшими, щоб людям не
довелося сидіти довго на сонці. А взагалі
все сподобалося: усі моменти заходу дос�
конало продумані і неочікуваних неприє�
мностей я не помітив (падіння прапоро�
носця!) У НТУ я поступив, щоб старан�

но навчатися і самовдосконалюватися.
(Матвієнко О.С.).

Я дуже хотіла вступити до вищого
навчального закладу. Ретельно підбирала
потрібний мені університет. Звичайно,
найбільше сподобався НТУ!!!Усі мої мрії
та сподівання збулися і я спокійна. Це
нереально крутий універ. Посвята була
чудовою. Впевнено можу сказати, що не�
даремно я сюди поступила. Рекоменду�
ватиму НТУ всім своїм друзям та знайо�
мим. Тут все чітко! (Коваленко Ж.В.).

Мені дуже сподобалася посвята. Цей
день був дійсно дуже важливий для кож�
ного першокурсника. Організаторам вда�
лося зробити цей день справді урочистим.
(Овсепян Б.А.).

Ну загалом посвята мені сподобала�
ся, атмосфера була нереальною, посиді�
ли, погрілися на сонечку. Перший день був
шаленим. Сподіваюся, далі буде тільки
краще! (Гарбадин С.С.).

Для мене перший день був досить
пізнавальним. Мені сподобалася промова
директора Mitsubishi. Люблю сцену Співо�
чого поля. Колись на ній виступав, а те�
пер тут посвятили мене в першокурсни�

Продовження див. на 7�й стор.



7

Приємно відзначити, що команда
НТУ є постійним переможцем та при�
зером цих змагань. Збірні команди на�
шого університету представлені викла�
дачами і співробітниками всіх факуль�
тетів НТУ. Організаторами та активни�
ми учасниками змагань є викладачі ка�
федри фізичного виховання та спорту
НТУ.

І в 2015�2016 н.р. наша команда зно�
ву підтвердила своє лідерство, де зай�
няла серед викладачів – І місце, серед
студентів � ІІ місце, поступившись ко�
манді Національного університету
фізичного виховання та спорту Украї�

ÍÀØ² ÏÐÈÇÈ ÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄ² «Ï²Ä
ÇÎËÎÒÈÌÈ ÊÓÏÎËÀÌÈ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ»

Протягом 2015–2016 н.р. проводилась чергова традиційна Спартакіада «Під
золотими куполами Печерська» серед вищих навчальних закладів, участь у якій
приймали студенти та професорсько�викладацькі склади вищих навчальних
закладів Печерського району м. Києва. Ця Спаратакіада на сьогодні є єдиною
в Україні, яка проводиться серед ВНЗ. Серед викладачів Спартакіада «Під
золотими куполами Печерська» проводилась в 20�й раз, серед студентів – це
вже 21 спартакіада.

ни. Хочеться подякувати студентським
командам, що здобули призові місця:
шахи – І місце, футзал, волейбол,  пла�

ÍÎÂÈÍÈ ÍÒÓ

вання та настільний теніс – ІІ місце.
Серед викладачів команди з волейболу
та шахів зайняли І місце, з плавання
посіли ІІ місце.

Бажаємо нових спортивних досяг�
нень та перемог і в подальших змаган�
нях. А також міцного здоров’я і опти�
мізму на майбутнє.

Г. ШТЕПКА,
старший викладач кафедри

фізичного виховання та спорту

ки НТУ! (побажав залишитись невідомим,
студент групи ТТ�I�1).

Я поступив в НТУ, тому що обожнюю
мати справу з транспортом. Посвята в
першокурсники була яскравою! (Дубіць�
кий О.С.).

Все свідоме життя мріяв, що буду
навчатися в НТУ, а вже 01.09.2016 року
я став повноцінним студентом цього
престижного університету. Особливо
були приємно чути усі ті слова і поба�
жання, які лунали на співочому полі. Мені
все дуже сподобалося! (Камінський Д.О.).

Посвята першокурсників відбувалася
у доволі приємному для мене місці. Я
вступила до цього ВНЗ, тому що мрію
працювати у галузі митного контролю, і
я вважаю, що НТУ – це найкращий уні�
верситет України, адже він дійсно може
дати цінні знання! (Замотевська О.О.).

Посвята мені сподобалася, було при�
ємно почути промови розумних людей,
плюс милувала сонячна погода. Було клас�
но! (Горбаньов Б.Г.).

Посвята була досить непоганою, хоча
було трохи спекотно на вулиці. Майже
те, що й уявляв. А поступив я в НТУ,
тому що з дитинства хотів, щоб моя
майбутня професія була пов’язана з
транспортом. (Глущенко О.О.).

ÍÎÂÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ ÍÀØÎÃÎ
ÆÈÒÒß

Продовження. Поч. див. на 6�й стор.

Посвята була чудовою, все сподоба�
лося. Дуже зручним є розташування уні�
верситету. Сподобався викладацький
склад. Завжди мріяв обрати професію
інженера з транспортних технологій,
тому мав на меті поступити саме сюди!
(Ярошенко М.В.).

Я вступив до цього університету,
тому що цей ВНЗ спеціалізується по га�
лузі транспортних технологій, а це саме
те, що мені потрібно. Посвята в студен�
ти сподобалася, не зважаючи на спеку,
місце проведення було досить непоганим.
Найбільше привернула увагу промова пред�
ставника Mitsubishi. (Авраменко І.С.).

Загальні враження доволі приємні.
Місце проведення справило найбільше
враження. Про сам університет наразі
сказати чогось конкретного не можу,
адже не пройшло достатньо часу, відве�
деного на адаптацію. (Одайський Н.С.).

Дорогі першокурсники, я перекона�
на, ця нова сторінка вашого життя пода�
рує вам глибокі знання, приємні спога�
ди та величезний досвід. Тож здоров’я
вам і наполегливості у навчанні. Ми спо�
діваємося, що в майбутньому ви станете
ініціативними, добросовісними студента�
ми НТУ, а, завершивши навчання, висо�
кокваліфікованими спеціалістами транс�
портної галузі.

М. ХИЛЮК,
кореспондент газети

* * *

ß äóæå ëþáëþ Óêðà¿íó ñâîþ
Ëþáëþ ¿¿ çàâæäè – ó ñí³ é íà ÿâó.
Ãîðè ³ ð³êè, ïîëÿ ³ ñàäè
Íîøó ÿ ó ñåðö³ ñâîºìó çàâæäè.

Ëþáëþ Óêðà¿íó, ÿê ìàò³ð ëþáëþ,
Âèøíåâó ñâîþ Óêðà¿íó,
Êðàñó ¿¿ â³÷íî æèâó ³ íîâó,
² ìîâó ¿¿ ñîëîâ’¿íó.

Òàêèìè ñëîâàìè çâåðíóâñÿ
Ñîñþðà äî íàñ,

Òàêèìè ñëîâàìè ÿ éîìó â³äïîâ³äàþ –
Óêðà¿íà ó íàñ îäíà
² êðàùî¿ çà íå¿ íåìàº.

² âñ³õ çàêëèêàþ: «Âêðà¿íó ëþá³òü!»
Âîíà ïðåêðàñíà, ÿê ïàâè÷à ï³ð’¿íêà.
Ëþá³òü ¿¿ òàê, ÿê Ñîñþðà é Ôðàíêî,
ßê ¿¿ ëþáèëà Ëåñÿ Óêðà¿íêà.

Ж. КОВАЛЕНКО,
студентка групи ТТ�1�1
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* * *

Наша сімейна скарбничка спогадів
цьогоріч наповнилась лише приємними
враженнями про літо, адже відпочинок
виявився дійсно вдалим. Спортивно�оз�
доровчий табір «Зелений бір» ми
відвідали вперше і були приємно вра�
жені. Освіжаюче повітря соснового лісу,
п’янкий аромат різнотрав’я на широких
луках, легкий вітер на березі річки за�
лишаться у нашому серці надовго.

Найприємнішою серед усіх літніх
принад у спеку для нас стало відвіду�
вання річки Козинки, яка порадувала
чистою водою та впорядкованим пля�
жем. Відпочинок не можна було б на�
звати повноцінним, якби не культурно�
оздоровчі заходи для відвідувачів табо�
ру. Наша донька вперше брала участь у
такого роду змаганнях і виборола пер�
ше місце з дитячого триборства. Взагалі
вдале розташування табору сприяє ак�
тивному відпочинку, зокрема веломан�
дрівкам. Ми любимо подорожувати на
велосипедах родиною і під час теперіш�
нього відпочинку відвідали археологіч�
ний музей Київщини, який знаходить�
ся у Трипіллі.

На нашу думку, якісний відпочинок
має три кольори — млявий, активний та
культурний. Безсумнівно, картина на�
шого відпочинку є яскраво веселковою
і вражаючою.

В. НІКОЛАЄНКО,
старший викладач кафедри

теоретичної та прикладної механіки

* * *

Першого липня ми знову приїхали
до табору. Ліс як завжди зустрів нас
усмішкою й прохолодою, діти посідали
на свої біго�вело�кати й ну вільно їзди�
ти по шишках й гілках під соснами й
абрикосами, не зупиняючись, бо під
ногами мурахи кусючі... А потім річка, я
пливу! морозиво... какао! яке воно ка�
као!... наркотичний чай, який випиваєть�
ся по дві склянки... вечірні булочки...
конкурси, змагання, мам, я перший!!!!
нагородження, ліс, річка, і раптом від’їзд,
додому, машини, гази, робота�школа�
робота й... першого липня ми знову при�
їхали до табору…

К. ХОРОШЕВ,
викладач кафедри теоретичної

та прикладної механіки

«Ë²ÒÎ — ÖÅ ÌÀËÅÍÜÊÅ ÆÈÒÒß»...
Відпочинок за містом на природі, на лоні мальовничих пейзажів ще і в

приємній компанії родини та друзів, а також і співробітників — ідеальний
варіант проведення відпустки та літніх канікул на спортивно�оздоровчій базі
«Зелений бір», що знаходиться у селищі Плюти поблизу Києва. Цього року відпо�
чинок видався вдалим, знову зустрілись друзі, підросли і дещо подорослішали
наші дітки, варили юшку, смажили традиційний шашлик, ловили рибу, плава�
ли, бігали, співали пісні – одним словом, не сумували, відпочивали і набирались
нових сил усім колективом. А ще цьогоріч наші діти порадували усіх відпочива�
ючих власно підготовленим концертом, в якому цілою командою співали пісні,
танцювали і навіть, грали на скрипці, викликавши сльози на очах у глядачів і
бурхливі оплески. Сподіваємось, що їхнього натхнення з доданням досвіду ви�
стачить і на майбутній рік. Адже, плануємо і наступного літа приїхати до
нашого улюбленого табору.

Велике спасибі усім, хто забезпечував нам чудовий відпочинок і добрі спога�
ди про літо: це Ладяков С.І., Пєчніков В.Ф., Терпило М.М., Музиченко А.О.
Також дуже дякуємо ректору НТУ Дмитриченку М.Ф. за збереження і
підтримку чудової бази у Плютах для відпочинку наших співробітників і їхніх
дітей.

Редакція газети «Автодорожник» звернулась до відпочиваючих з прохан�
ням поділитись своїми враженнями про літо, проведене на березі річки Козинки.

* * *

Прийшла холодна осінь. Якось ста�
ло пусто та млосно. Але залишились
приємні спогади про веселе, бурхливе
літо в Плютах. Всі викладачі НТУ жили,
як одна велика сім’я. Завдяки Пєчніко�
ву Віктору Федоровичу, вся малеча та
дорослі кожен день мали веселий відпо�
чинок. Різноманітні змагання: чи то
дартс, або веселі старти, чи гра в пінг�
понг, або більярд. Щовечора грали у
футбол, на якому збиралась вся база
(хто грати, а хто – вболівати). Ігри з
відпочиваючими сусідніх баз привноси�
ли в наше бурхливе життя враження, які
можна зрівняти з цілим «всесвітнім»
чемпіонатом з футболу.

Тільки зараз починаєш цінити ту
живу природу, яка нас оточувала. Лісо�
ве ранкове повітря, росу на траві, квіти
на лугу, а найяскравіше – це ранкова
рибалка на р. Козинці. Так приємно зга�
дувати, як ловили карасів й чоловіки
тягали лящів та сомів під 8 кг. А ще –
вечори у великій компанії з пловом в
казанку, шашликами та піснями під гіта�
ру, що віяло спогадами зі старого піо�
нерського дитинства. Ну де ще можна
так відпочити, щоб потім цілий рік мрія�
ти повернутися і відчути знов незабутні
враження, щоб зустріти старих друзів та
знайти нових.

К. КОМПАНЕЦЬ,
асистент кафедри менеджменту

* * *

Ліс, Плюти, база відпочинку «Зеле�
ний бір» — це найкращий вибір для літа!
Вам набридло у Києві, тоді їдьте до нас!
Тут свіже повітря, багато сонця, річка
Козинка, а ще безліч різних конкурсів –
тож нудно вам точно не буде.

Продовження див. на 9�й стор.
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Ë²ÒÍ²É Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ * ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ

Конкурси тут є і для дітей, і для
дорослих. Наприклад «малюнок на ас�
фальті», «літнє триборство», змагання з
настільного тенісу, шахів, і ще «Веселі
старти», які проводяться наприкінці
зміни. Дорослі теж не сумують, вони
змагаються у риболовлі, більярді й
інших видах спорту. А на «Веселих стар�
тах» дорослі можуть теж позмагатись і
виграти не лише цукерки, а й іноді пиво.

У таборі багато дітей, з якими мож�
на дуже легко потоваришувати й весело
та цікаво і з захопленням провести свій
час. Також поблизу табору є три річки

«Ë²ÒÎ — ÖÅ ÌÀËÅÍÜÊÅ
ÆÈÒÒß»...

Продовження. Поч. див. на 8�й стор.

ÒÅ, ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÇÍÀÒÈ É
ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ

Цього року Україна і весь світ вшановують пам’ять жертв нацистського
режиму, знищених у Бабиному Яру. 75 років минуло від тих подій, що стали
символом трагедії, величезного розпачу та невимовного горя, навіки закарбо�
ваного в серцях та пам’яті багатьох людей.

29 вересня 1941 року у м. Києві з’я�
вилося оголошення, яке «підняло на
ноги» людей конкретної національності,
що проживали в той час на території Ук�
раїни. Це була листівка з оголошенням
про обов’язковий збір усіх євреїв: «Все
жиды города Киева и его окрестностей
должны явиться в понедельник 29 сентяб�
ря 1941 года к 8 часам утра на угол Мель�
никовой и Доктеривской улиц (возле клад�
бищ). Взять с собой документы, деньги и
ценные вещи, а также теплую одежду,
белье и пр. Кто из жидов не выполнит
этого распоряжения и будет найден в
другом месте, будет расстрелян. Кто из
граждан проникнет в оставленные жида�
ми квартиры и присвоит себе вещи, бу�
дет расстрелян…».

Зранку 29 вересня  понад 30 тисяч
євреїв прибули на північну околицю Ки�
єва. Майже ніхто при цьому не припус�
кав, що їх там будуть вбивати. Євреїв
розстрілювали по 30�40 чоловік і скида�
ли в рів. Один із районів Києва за дуже
короткий час став могилою для сотні
тисяч людей.

Одних німецькі окупанти вбивали за
те, що вони захищали Київ, будучи парти�
занами, партійними активістами чи по�
лоненими солдатами і моряками. Інших
– бо становили загрозу, входячи до
Організації українських націоналістів, як
поетеса Олена Теліга, яку розстріляли
разом із чоловіком. Але найбільше лю�
дей в Бабиному Яру полягло тільки че�
рез те, що вони належали до єврейської
етнічної групи і до циганської.

Лише за два дні (з 29 та 30 вересня
1941�го року) тут розстріляли майже 34
тисячі євреїв. У наступні дні було зни�
щено практично все єврейське населен�
ня Києва: чоловіки, жінки та діти. Най�
молодшій жертві було всього три дні, а
найстаршій – 103 роки. Разом із Освен�
цімом Київ став одним із найболючіших
символів Голокосту.

Розстріли в Бабиному Яру тривали
аж до звільнення міста від окупантів. Про
ці події спочатку замовчували. Загальне
число жертв різнилося. І лише 1946 році
на Нюрнберзькому процесі спеціальна

державна комісія для розслідування на�
цистських злочинів під час окупації Киє�
ва визначила: загиблих у Бабиному Яру
було приблизно 100 тисяч.

Люди, яким вдалося вижити після
трагедії в Бабиному Яру (а таких всьо�
го 29 осіб), згадують події 29 вересня
1941 року зі сльозами на очах: «У жінок
виривали із рук немовлят і відкидали
вбік, як дрова, де їх розстрілювали з
автоматів і кулеметів... люди падали
мертвими, обливаючись кров’ю…».

На вшанування пам’яті всіх розстрі�
ляних дітей у м. Києві  на виході зі
станції метро “Дорогожичі” у 1991 р.
було відкрито монумент, що зображає
дівчинку з простягнутими руками.

На сьогодні урочище Бабин Яр є
“всесвітньо відомим символом однієї з
найтрагічніших сторінок Голокосту”.
Жахливі дні 29 року 1941 суттєво зміни�
ли уявлення про межу людської жорсто�
кості, зневаги, ненависті і, водночас,
стали маніфестом співчуття і людяності.

Ми ж, українці, знаємо про ці страш�
ні події, шануємо та пам’ятаємо ту дату,
коли було знищено сотні тисяч невин�
них людей. І тепер ми ні в якому разі не
допустимо подібного, не дозволимо
нікому знущатися над правами і свобо�
дами кожної людини і громадянина!

М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�2�2

– Козинка, трохи далі Стугна і Дніпро.
Найближча Козинка, де ми з друзями
плаваємо, занурюємось, граємо у квача
або у пляжний футбол. А мій тато, на�
приклад, весь час ловить у цій річці рибу
(вчора спіймав здоровенного ляща),
потім з мамою варять смачну юшку,
смажать рибу і запрошують сусідів на
вечерю. Дуже весело, круто та неймові�
рно! Велике спасибі усій адміністрації
за такий чудовий табір!

Даня СУКМАНЮК,
учень 8 класу ліцею № 142.

* * *

Це літо дуже швидко промайнуло,
але гарні спогади про відпочинок у «Зе�
леному борі» залишились. У мене бага�
то друзів і тому завжди було з ким по�
розмовляти. Цього літа я навіть грала з
хлопцями у футбол. Я ще не вмію добре
грати, але була дуже задоволена, адже
інколи нам вдавалось і вигравати. А ще
ми з друзями створили своє Місто. В
ньому всі мали свою роботу – свій «світ
професій». Тут були: мер, журналіст,
поштар, продавці, охоронці, поліція, що
ловила грабіжників, і навіть було своє
казино.

Також багато дітей брали участь у
спортивних змаганнях, які проходили у
нашому таборі. Мені не все подобаєть�
ся, але дуже цікавлять «Шахи», «Дартс»,
«Малюнок на асфальті» і, звичайно ж,
«Веселі старти». Але наші ігри не обме�
жувались лише змаганнями, ми й самі
складали різні квести, грали в хованки,
козаків�розбійників… Головним місцем
у нас був дитячий майданчик: він неве�
ликий – всього дві гойдалки, але це го�
ловне місце усіх наших зборів. Саме тут
ми обговорювали та вигадували всі наші
ігри, готувались до привітань іменин�
ників, або до виступів.

Взагалі, за час відпочинку ми багато
чого встигли – ходили на пляж, в ліс за
ожиною та ягодами і святкували дні
народжень. В нашому таборі дуже бага�
то дітей, які народились влітку і кожен
рік ми святкуємо разом з ними ці чу�
дові свята. Завжди дуже весело та смач�
но.

Я люблю відпочивати в нашому та�
борі «Зелений Бір» і кожен рік хочу
повертатись до нього знову і знову.

Ніка КУЧЕР,
учениця 7�А класу, с/ш № 84
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У ЛИПНІ�ВЕРЕСНІ СВІЙ
ЮВІЛЕЙ СВЯТКУВАЛИ:

АЛЬ�АММОРІ АЛІ, професор
кафедри інформаційних систем і
технологій;

БАРАНОВ Георгій Леонідович, професор кафедри інфор�
маційних систем і технологій;

БІДНЯК Михайло Нестерович, завідувач кафедри ме�
неджменту;

ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ Петро Олександрович, черговий з ре�
жиму відділу охорони;

ДМИТРІЄВ Микола Миколайович, професор, перший
проректор – проректор з наукової роботи;

ДЯЧЕНКО Ганна Трофимівна, прибиральниця гурто�
житку № 2;

КАМЕНСЬКА Марія Антонівна, прибиральниця ПСХ
НТУ;

КЕДА Тетяна Василівна, маляр�штукатур 5 р. викон�
робської дільниці;

ЛЕВЧУК Наталія Миколаївна, доцент кафедри еконо�
міки;

ЛОЗА Ігор Андрійович, завідувач кафедри теоретичної
та прикладної механіки;

МЕДВЕДЄВ Костянтин Володимирович, професор ка�
федри мостів і тунелів;

МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Іванович, вчений секретар
НТУ, професор кафедри транспортного права та логісти�
ки;

МЕРЖИЄВСЬКА Любов Павлівна, доцент кафедри дви�
гунів і теплотехніки;

МИХАЛЬЧУК Валентина Михайлівна, методист вищої
категорії Центру міжнародної освіти;

МОСКАЛЕНКО Лариса Андріївна, прибиральниця гос�
подарського відділу;

НАСОНОВ Олексій Федорович, інженер І категорії
ФОЦ НТУ;

НОСАЧЕНКО Юрій Семенович, доцент кафедри еконо�
міки;

РАДЧЕНКО Василь Іванович, слюсар�електрик 4 р. гос�
подарського відділу;

РЕШЕТИЛО Віра Василівна, інженер І категорії кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу;

СТЕПАНЕЦЬ Анатолій Іванович, черговий з режиму
відділу охорони;

УШАКОВА Людмила Степанівна, головний бібліотекар;
ФЕДОРЕНКО Людмила Іванівна, доцент кафедри опо�

ру матеріалів та машинознавства;
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Микола Олександрович, професор ка�

федри економіки, директор Центру післядипломної освіти
та до університетської підготовки;

ХРІМЛІ Ірина Олександрівна, доцент кафедри консти�
туційного та адміністративного права;

ЦИПКО Вікторія Віталіївна, завідувач кафедри туриз�
му;

ЧЕРНЕНКО Михайло Федорович, старший черговий з
режиму відділу охорони;

ШИРШОВА Лариса Петрівна, завідувач відділу бібліо�
теки;

ЩЕРБІЙ Ганна Опанасівна, гардеробниця спорткомп�
лексу.

У ЖОВТНІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ СВЯТКУЮТЬ:

БЕРЕЗНЯЦЬКИЙ В’ячеслав Васильович, доцент кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу;

БИЛІМ Володимир Олексійович, черговий з режиму
відділу охорони;

ГЕРЖОД Галина Іванівна, доцент кафедри теорії та
історії держави і права;

ГЛУХОНЕЦЬ Оксана Олександрівна, асистент кафед�
ри виробництва, ремонту та матеріалознавства;

ГРИГОР’ЄВА Наталія Валеріївна, старший лаборант
кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою;

ДЗЮБАК Лідія Сергіївна, заступник головного бухгал�
тера НТУ;

ЗАГОРОВСЬКА Валентина Іванівна, завідувач відділу
бібліотеки;

КОЗАК Людмила Степанівна, завідувач кафедри еконо�
міки;

КРИВЕНКО Віктор Миколайович, старший лаборант
редакційно�видавничого відділу;

КРИШАН Леонід Федорович, провідний інженер кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу;

КУСТОВСЬКА Людмила Філаретівна, касир бухгал�
терії;

ЛАВРИНОВИЧ Олена Анатоліївна, доцент кафедри
філософії та педагогіки;

ПАЛЬЧИК Анатолій Миколайович, професор кафедри
проектування доріг, геодезії та землеустрою;

РОМАНОВА Надія Анатоліївна, зав. господарством
спорткомплексу;

САВЕНКО В’ячеслав Якович, завідувач кафедри будів�
ництва та експлуатації доріг;

СИНЯКОВ Сергій Васильович, професор кафедри філо�
софії та педагогіки;

ФЕЩЕНКО Ганна Миколаївна, доцент кафедри будів�
ництва та експлуатації доріг;

ЧОРНОУС Микола Михайлович, доцент кафедри ком�
п’ютерної, інженерної графіки та дизайну.
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