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Â×ÅÍÀ ÐÀÄÀ
27 жовтня 2016 року відбулося за�

сідання Вченої ради університету, на
якому були розглянуті наступні питан�
ня порядку денного: про  роботу кафед�
ри аеропортів щодо підвищення якості
підготовки фахівців (доповідав завіду�
вач кафедри аеропортів, професор Гаме�
ляк І.П.); про покращення роботи з ате�
стації випускників університету (допо�
відав начальник навчально�методично�
го управління, професор Токін О.П.).

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
Вчений секретар, професор

Ç Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÌ ÄÍÅÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀ!
Від імені професорсько�викладацького складу,
співробітників та Ради студентського самовряду�

вання університету вітаю вас з Міжнародним
днем студентів!

Бажаю здоров’я, щастя, добра, всіх людсь�
ких благ, успіхів у навчанні та реалізації планів.

Дуже приємно, що ви, активні, життєрадісні
та креативні особистості, талановиті та веселі

молоді люди, навчаєтесь у Національному транс�
портному університеті. Залишайтесь такими ж

енергійними і позитивними, як ви є. Адже та радість, яку ви випромінюєте,
робить яскравим і барвистим світ та додає енергії усім, хто вас оточує.

Ви своїми ідеями привносите новизну, що є рушійною силою усіх сфер
людської діяльності. У ваших силах змінювати світ на краще. Віримо у вас!

М. ДМИТРИЧЕНКО,
ректор Національного транспортного університету

ПІД ВЕЧІРНІМ НЕБОМ

Òèõå ïðîùàííÿ, é í³êîãî äîâêîëà.
Ëèø ðàç ó ðàç áóðåâ³é ïîðèâà.
Ìîðå ïðèòèõëî. Ñåðöåì â ïîëîí³
Íà ìàëèõ õâèëÿõ ìàðòèí ñïî÷èâà.

Ñîíöå íà çàõ³ä. À øëÿõîì íà ï³âí³÷
×åðåç ñòåïè é ïðåäêîâ³÷í³ ë³ñè
Ëèíå äîðîãà. Ïîñíóëè âæå ï³âí³.
×óòè ëèø øåï³ò é ñëàáê³ ãîëîñè.

Ìóæí³ êîðñàðè çä³éíÿëè â³òðèëà
Ç êóðñîì íà ï³âí³÷ âçÿëèñü çà øòóðâàë.
À â êèøåíüêàõ òèõèé äçåíüê³ò íàñèëó
Âñòèã íàãàäàòè ïðî äàâí³é çâè÷àé.

² íà ïðîùàííÿ ñð³áí³ äóêàòè
Äçâ³íêî ï³ðíóëè â áåçîäíþ ìîð³â,
Ùîá çîâñ³ì ñêîðî, ó ë³òí³ì ñâ³òàíêó,
Çíîâ ïîâåðíóòèñü äî ì³ñòà ïîðò³â.

* * *

Òàêà ö³êàâà äîëÿ íà çåìë³.
Íå ïåðåäáà÷èòè, íå ðîçãàäàòè...
Çäàºòüñÿ, ùî øëÿõè ¿¿ ïðîñò³,
Ëèø ïòàõó ùàñòÿ òðåáà ïî÷åêàòè...

Âîíà òèõåíüêî çàâ³òà ó ä³ì.
Ï³ä òð³ñê âîãíþ, çîñòàâøèñü íà ÿëèí³.
Çóïèíèòü ìåðåõòëèâèé ÷àñó ïëèí
Ó â³çåðóíêàõ, âêðèâøè â³êíà ñèí³.

² çàñì³þòüñÿ áëèñê³òêè â î÷àõ,
Çàãðàº çàòèøîê â äóø³ é äîâêîëà,
² ðàä³ñòü ñâ³òî÷åì â ñòàðèõ ñâ³÷êàõ,
ßê³ çàïàëþº êðàñà çèìîâà.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�І�1м



Àâòîäîðîæíèê ¹ 8’2016

2

ÏÎÄ²¯ Â ÍÒÓ

На засіданні студенти шляхом голо�
сування обрали голову, заступника та
секретаря Ради студентського самовря�
дування НТУ. Членами виборчої комісії

ÁÐÅÉÍ-ÐÈÍÃ ÍÀ ÔÒ²Ò
26 жовтня 2016 року першокурсники факультету транспортних та інфор�

маційних технологій провели свій перший Брейн�ринг. Свої знання показували
дві команди: «Піф�паф» (транспортні технології), капітан — Даша Кунцевич
та «Знатоки.net» (комп’ютерні науки і програмне забезчення), капітан —
Дмитро Середа.

Брейн�ринг проходив у читальному залі бібліотеки. Компетентне і поважне журі
очолювала професор Ширяєва С.В., членами були: головний бібліотекар НТУ
Ушакова Л.С., голова РСС НТУ Головатюк Михайло, голова РСС факультету Да�
нилейко Єлизавета. Ведучим Брейн�рингу був студент групи МП�ІІ�2 Алексенко
Дмитро.

Командам було задано 27 запитань на різноманітні теми: географія, історія Ук�
раїни, запитання на логіку та уважність. Ось деякі з них: «Для біолога це середови�
ще проживання живих істот, для фізика – діелектрик, зв’язківця — ефір. Що це для
звичайної людини? (Повітря), «Коли був заснований Київський автомобільно�до�
рожній інститут? (1944) та ін. Обидві команди дали лише 7 неправильних відпов�
ідей, а на 20 відповіли правильно.

Із гарним настроєм та задоволенням грали студенти. Перемогу одержала коман�
да «Піф�Паф». У винагороду кожен учасник отримав книгу Фелікса Тацького
«Обвиняются в доброте» та білет до кінотеатру.

Брейн�ринг організували заст. декана ФТІТ Гержод Г.І. та староста групи МП�
ІІ�2 Подольська О.О.

М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�II�2

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ
Á²ÇÍÅÑ ÔÎÐÓÌ
GREEN MIND
2016

Співробітники, магістри, а також
студенти�екологи 4 і 3 курсів Національ�
ного транспортного університету
відвідали Міжнародний бізнес форум
GREEN MIND 2016, який проходив
19�20 жовтня у стінах Торгово�промис�
лової палати України за адресою вул.
Велика Житомирська, 33, м. Київ.

GREEN MIND в Україні — це про�
ект, створений з метою сприяння стало�
му розвитку бізнесу в усьому світі.

В рамках форуму було проведено
нагородження переможців ХV Всеукра�
їнського конкурсу «Екологічна якість та
безпека», а також декілька круглих
столів і пленарних засідань, найцікаві�
шими з яких були: круглий стіл «Па�
ризька кліматична угода — нові можли�
вості для українського бізнесу»; панель�
на дискусія «Реформування системи
державного природоохоронного нагля�
ду»; круглий стіл «Посилення експорт�
ного потенціалу в країни ЄС і Азії: еко�
логічний аспект»; круглий стіл «Інтегро�
ваний дозвіл на забруднення і рефор�
мування системи екологічного аудиту».

Усі присутні ознайомились з сучас�
ними аспектами «зеленого» бізнесу як
українського, так і міжнародного, дізна�
лися про досвід та досягнення країн ЄС
у даній сфері, зрозуміли проблематику
екологічного бізнесу і курс, який взяла
наша держава та великі підприємства
України, для досягнення сталого роз�
витку.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�І�1м

ÍÀ ÐÀÄ² ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

11 жовтня 2016 року відбулося організаційне засідання нової Ради студен�
тського самоврядування НТУ, до складу якої увійшли: Бікадорова Анастасія
(МП�IV�2), Головатюк Михайло (ОР�IV�1), Іваненко Владислав (ТП�II�3),
Каленченко Оксана (ФП�I�1), Кішка Тетяна (ДН�II�1), Кучай Тетяна (МП�II�
2), Петюшенко Владислав (ОР�III�1 тех.), Сінчук Ірина (МП�I�1тех.), Халі�
моненко Яна (КН�III�1), Хилюк Марина (ФП�II�2), Ширмук Дарина (ТП�IV�1)
та Шпаковська Марія (ТР�II�1).

були Єрко Ярослав, Довгалюк Вікторія
та Лук’яненко Катерина. На посаду ке�
рівника РСС претендувало два канди�
дати: Бікадорова Анастасія та Голова�
тюк Михайло. Студенти розповіли свою
позицію та ідеї щодо подальшої роботи
у раді. Після жвавого обговорення за ре�
зультатом голосування головою нової
РСС НТУ став Головатюк Михайло.
Посаду заступника зайняв Петюшенко
Владислав. Секретарем голови РСС
НТУ була обрана Хилюк Марина.

Вітаємо новий склад Ради студентсь�
кого самоврядування! Нехай при вико�
нанні будь�якої роботи будуть завжди
присутні натхнення, терпіння та творча
наснага. Сподіваємося, що усе обіцяне
зовсім скоро стане реальністю! Бажає�
мо успіхів!
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ÍÎÂÈÍÈ ÍÒÓ

Студенти та викладачі зібралися аби
ще раз припасти вустами до цілющого
джерела рідного слова. «Поезія Майда�
ну» — це вірші, написані жінками, мате�
рями, сестрами, дружинами тих, хто
боровся за свободу. Декого з них саме
події на Майдані змусили взяти ручку та
вилити на папір те, що накипіло на душі.
Вони творили дещо більше ніж книгу,
вони творили наше з вами життя.

Трагічні події в Україні, починаючи
з листопада 2013 р., тривожать і не за�
лишають байдужими жодного грома�
дянина країни й дотепер. Кожному з нас
необхідно усвідомити, за що боролися
учасники Євромайдану і заради чого
пожертвувала своїм життям «Небесна
сотня».

Íåáåñíà ñîòíÿ?
Çâ³äêè? Õòî âè?..
Õòî âàñ ó ñîòíþ çàïèñàâ?..
Âè ç îáðàíèõ, ÷è ç âèïàäêîâèõ?
ßê âîçíåñëèñü íà íåáåñà?..
Ñïèòàâ áè, ïåâíî,òà â³äîìî:
Ó ñîòí³ ò³é òàê³, ÿê ìè.
² çãóðòóâàëèñÿ ñâ³äîìî,
Áî íå ç³ ñëóã òóïèõ, í³ìèõ.
²ç òèõ ðîäèí, äå ìàìà é òàòî
Êàçàëè ïðî ìàéáóòíº ñâÿòî:
«² íà îíîâëåí³é çåìë³
Âðàãà íå áóäå ñóïîñòàòà,
À áóäå ñèí, ³ áóäå ìàòè,
² áóäóòü ëþäè íà çåìë³».
Ó äåâ’ÿòíàäöÿò³ì ñòîë³òò³
Òàêå ïðîð³ê Øåâ÷åíêî íàø.
Îòî æ, ³ íèí³øí³é åë³ò³
Çàâ÷èòè á öå, ÿê Îò÷å íàø.

ÌÎÂÀ ªÄÍÀª ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â. ÏÎÅÇ²ß
ÌÀÉÄÀÍÓ

У рамках святкування Дня української писемності та мови 9 листопада
2016 року в навчально�бібліотечному корпусі НТУ пройшов захід «Поезія Май�
дану», який підготували викладачі кафедри теорії та історії держави і права
Панченко В.В., Волошина Т.М., Гержод Г.І. під керівництвом проф. Хорошу�
на Б.І.

ПОЕЗІЯ МАЙДАНУ — це захід�реквієм, присвячений 3�й річниці Революції
Гідності, днем вшанування якої за Указом Президента України прийнято 21
листопада під назвою День Гідності та Свободи. Мета: вшанування пам’яті
героїв Небесної сотні, виховання патріотизму в студентської молоді, націо�
нальної гордості за державу, любові до України.

* * *
ß íå ïîåò — áî íå çàãèíóâ
ó âèð³ ïîëóì’ÿ òà êóëü
ÿ íå ïîåò - áî íå ïîòðàïèâ
ï³ä æîäåí «ìóñîðñüêèé» ïàòðóëü
ïîåòè — ò³, êîãî âáèâàëè
ïîåòè — ò³ õòî âæå â òðóí³
ïîåòè — ò³ õòî ìàþòü ðàíè,
à íå äðóêóþòü òåêñòè ó òåïë³.

* * *

Ìàìî, íå ïëà÷. ß ïîâåðíóñü âåñíîþ.
Ó øèáêó ïòàøèíêîþ âäàðþñü òâîþ.
Ïðèéäó íà ñâ³òàíí³ â ñàäîê ³ç ðîñîþ,
À, ìîæå, äîùåì íà ïîð³ã óïàäó.
Ãîëóáêî, íå ïëà÷. Òàê ñóäèëîñÿ, íåíüêî,
Âæå ñëîâî, ìàòóñþ, íå áóäå ìî¿ì.
Ïðèéäó ³ ïîïðîøóñÿ â ñîí òâ³é òèõåíüêî
Ðîçêàæó, ÿê ìàºòüñÿ â äîì³ íîâ³ì.
Ìåí³ êîëèñêîâó àíãåë ñï³âàº
I ðàíà ñìåðòåëüíà óæå íå áîëèòü.
Òè çíàºø, ìàòóñþ, é òóò ñóìíî áóâàº
Äóøà çà òîáîþ, ð³äíåíüêà, ùåìèòü.
Ìàìî÷êî, âèáà÷ çà ÷îðíó õóñòèíó
Çà òå, ùî â³äíèí³ áóäåø ñàìà.
Òåáå ÿ ëþáëþ. I ëþáëþ Óêðà¿íó
Âîíà, ÿê ³ òè, áóëà â ìåíå îäíà.

Саме сьогодні, в цей час, ми маємо,
як ніколи, проявити свою любов до
рідної України. Зараз нашій країні як
ніколи потрібно бути єдиною та згурто�
ваною. Наші земляки, яких сьогодні
мобілізовано до лав українського
війська, з честю відвойовують та захи�
щають кордони нашої держави, борють�
ся за її єдність та цілісність.

Ще довго з покоління в покоління бу�
дуть передавати батьки синам і дочкам, а
ті своїм дітям спогади про тих, хто зали�
шив життя земне у 2013–2014 рр.

ªäíàéìîñÿ, ñëàâíà ðîäèíî!
Â³ä Çàõîäó äî Ñõîäó —
ªäèíà ó íàñ Óêðà¿íà.
² âæå íå ñïèíèòè ñâîáîäó!

² âæå íå çãàñèòè áàãàòòÿ.
Íà îáð³¿ ïðàâäè-ç³ðíèö³.
ªäíàéìîñÿ, ñåñòðè ³ áðàòòÿ
Â áëàêèòíîìó íåá³ ñòîëèö³!

І саме сьогодні, скажемо «Люди, бе�
режіть серця свої, щоб не стали каме�
нем! Розбудуйте в душах Божий храм,
щоб не повторити великий гріх!»

Підготувала
В. ПАНЧЕНКО,

асистент кафедри теорії та історії
держави і права

* * *

Ïðèéøîâ òîé äåíü, êîëè êðà¿íà ïëà÷å
Õâèëèíà çà õâèëèíîþ, Ìàéäàí ðèäà
Çàáðàëè ñîòíþ íåáåñà, à ìîæå é á³ëüøå
Òà ïîì³æ íèõ ì³é äðóæå, òàì òâîÿ äóøà!

Òè ðàçîì ç íèìè âáîë³âàâ çà âîëþ
Òè òàê õîò³â ñâîáîäè, òà ãèíóëè âîíè!
Ïåðøà ñìåðòü... Êðà¿íà çäðèãàºòüñÿ â³ä áîëþ
² ãèíóòü êðà¿íè íàøî¿ ñèíè!

Áîðîëèñü çà íîâîãî êåðìàíè÷à íàðîäó,
Ùîá áóâ â³í òèì, õòî çóïèíèâ â³éíó.
Òà îë³ãàðõ³ÿ çíîâó â Óêðà¿í³,
×è æ íàø³ ëþäè â öüîìó âèíí³?

Ìîÿ ñåñòðà ìåíå ïèòàº:
«Ñêàæè ìåí³, íå ðîçóì³þ ÿ,
Çà ùî æ òåïåð òî ¿õ âáèâàþòü?»
«Çà òå, ùî ñòðàøíó ïðàâäó çíàþòü!»

À ùî òè ñêàçàâ ñâî¿é äèòèí³?
Òå, ùî òè ãåðîé áî ïîìàãàâ?
Òè íå çðîáèâ í³÷îãî äëÿ êðà¿íè!
Òè ïðîñòî âñå ñïîñòåð³ãàâ...

* * *

Òè îá³öÿâ, ùî òè íå ï³äåø íà â³éíó,
Òè îá³öÿâ, ùî òè ïîâåðíåøñÿ.
Òåïåð ÿ áà÷ó ëèø òâîþ òðóíó,
² çíàþ, ùî êîëèñü çóñòð³íåìîñü.

Òè çíàâ, íà ùî òè éäåø,
Òè çíàâ, ³ íå ïðîùàâñÿ.
Ïðîòå, í³õòî íå äóìàâ, ùî òè âìðåø,
À òè Ñìåðò³ - íå áîÿâñÿ!

Òåïåð æå òè - Ãåðîé,
ßêèé áîðîâñÿ çà ñâîáîäó.
Òè ñòàâ - âç³ðöåì äëÿ íàøîãî íàðîäó,
Õî÷à é îòðèìàâ, òè ïî ñìåðò³ - íàãîðîäó...

Òè - Ãåðîé!

Н. ПАВЛЮК,
студентка групи ФП�ІІ�2
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ÄÎ ÑÂßÒÀ ÌÎÂÈ

Всі ми знаємо, що мова – найбіль�
ший скарб будь�якого народу. Це жива
схованка людського духу. Нашу рідну
українську мову, віками, роками плека�
ла земля наших предків, передавала з
покоління в покоління, удосконалюючи
і водночас формуючи її.

Святкування почалося ще 8 листо�
пада у «Світлиці» (головний корпус
НТУ), яке підготували студенти фа�
культетів менеджменту, логістики та ту�
ризму і економіки та права разом з вик�
ладами кафедри теорії та історії держа�
ви і права доц. Малінською Г.Д. та ст.
викл. Шкодою А.В.

На заході були присутні: перший
проректор – проректор з наукової робо�
ти М.М. Дмитрієв, проректор з навчаль�
ної роботи О.К. Грищук, декан факуль�
тету менеджменту, логістики та туризму
О.О. Бакуліч, декан факультету еконо�
міки та права Н.М. Бондар, завідувач
кафедри теорії та історії держави і права
Б.І. Хорошун, професори кафедри транс�
портного права та логістики, голова Вче�
ної спеціалізованої ради В.М. Гурнак,
викладачі та студенти НТУ.

Свято розпочалося зі слів�привітань
наших почесних гостей та піснями�по�
дарунком професора кафедри транспор�
тного права і логістики В.М. Гурнака
«Тихо над річкою», «Про матір» у суп�
роводі українського народного музично�
го  інструменту — бандури. Своїм висту�
пом він довів, що пісні дійсно займають
важливе місце у житті  нашого народу.

Такі ж проникливі та задушевні пісні
пролунали у виконанні дзвінкоголосих

ÒÈ — ÍÀØÅ ÄÈÂÎ ÊÀËÈÍÎÂÅ,
ÊÎÕÀÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ!

Єдиний скарб у тебе – рідна мова.
Заклятий для сусіднього хижацтва.

Вона твого життя міцна основа,
Певніша над усі скарби й багатства.

Пантелеймон Куліш

Щороку 9 листопада наш університет відзначає  державне свято – День
української писемності та мови. За православним календарем це також день
вшанування пам’яті преподобного Нестора�літописця — послідовника творців
слов’янської писемності Кирила і Мефодія, історика Київської Русі, мислителя
та ученого. Дослідники вважають, що саме з цієї постаті і починається пи�
семна українська мова.

Ю. Барабаш, В. Риги, Х. Бондарук та
О. Полтавської.

Святкову атмосферу в залі підтри�
мували талановиті ведучі Бокий А.
(ТМ�ІІІ�2) та Хилюк М. (ФП�IІ�2).

Не залишили нікого байдужим вірші
про рідну мову та любов до України, які
емоційно читали студенти (Корнак І. та
Дудченко В. (ТМ�ІІІ�2), Кучер М.
(МН�І�5), Федина К., Кравчук С., Яку�
ненко М., Яцина І. (МЕ�ІІІ�1), Петрен�
ко І. (ТМ�ІІІ�3), Мачаідзе С.(ОА�ІІІ�1),
Сіренька І. (ЕП�ІІІ�1), Корзун Н. (МЕ�
ІІІ�1). Про витонченість та особливість
української мови розповіли студенти
групи ФТ�ІІІ�1: Матяш Л., Кучеренко І.,
Вовк Є., Романова С., Пилипчук Я.
Справжні сльози у присутніх  викликав
виступ студентки групи ФП�ІІ�2
Стрижко І. з віршем «Чекає мати сина,
виглядає…» під супровід гітаристки
В. Плевако (гр. ТП�I�2).

Продовження святкування Дня ук�
раїнської писемності та мови відбулося
9 листопада в навчально�бібліотечному
корпусі НТУ в 106 аудиторії, яка зібра�
ла понад 100 студентів різних факуль�
тетів. Студенти перших�третіх курсів
усіх факультетів та Рада студентського
самоврядування факультету транспорт�
них та інформаційних технологій підго�
тували своєрідну постановку «Мова
єднає українців». Організатори заходу
— викладачі кафедри теорії та історії
держави і права ст. викл. Волошина Т.М.
та ас. Панченко В.В. Допомагали у підго�
товці свята співробітники бібліотеки
Ушакова Л.С., Валітова Н.Д.

На свято були
запрошені: проф.
Ширяєва С.В., проф.
Хорошун Б.І., голов�
ний бібліотекар НТУ
Ушакова Л.С., викла�
дачі, співробітники
та студенти НТУ.

Як театралізова�
не дійство студенти
продемонстрували
гостям епічну роз�
повідь про запровад�

ження Дня української писемності в
Україні, про писемні традиції нашого
народу, про засновника літописної тра�
диції преподобного Нестора�Літописця,
виникнення слов’янської абетки та бага�
то іншого (Корнієнко Р., Синюгина Д.,
Мищенко Т., Тузов В., Тронець В., Кар�
пюк А., Засанюк А., Дога А., Байдаков Д.
та ін.).

Дійство супроводжувалося презента�
цією «Цікавих фактів життя українсь�
кої мови» (студенти Середа Д., Тес�
ля Б.). Під час презентації звучали
ліричні вірші про рідну мову, мудрі при�
слів’я та приказки, пісні. Студенти
навіть підготували рукописну книгу зі
своєрідною назвою «Книга рекордів ук�
раїнської мови» (Мороз М. та Кузьмен�
чук А.). Пролунали пісні про Україну,
українців, рідну мову «Мова єднання»,
«Лише у нас на Україні», «Моє ім’я —
Україна», «Одна калина» у виконанні
Синюгиної Д., Козелецької І., Зюзько Т.
Довго аплодували студенту Буянтогто�
ху А. (Монголія), який проспівав пісню
«На небі» та Кривенку В. з товариша�
ми, які виконали козацьку пісню.

Жвавий інтерес у студентів викли�
кала театралізована сценка з «Кайдаше�
вої сім’ї» І. Нечуя�Левицького, яку май�
стерно виконали студенти Н. Гулик та
В. Кириченко.

Не забули організатори заходу і про
національні обереги України: учасники
були вдягнені у різноманітні вишиван�
ки, а на столах красувалися вишиті руш�
ники. Головним атрибутом заходу був
смачний коровай – хліб, що є символом
злагоди та достатку в кожній ук�
раїнській родині.

І наостанок студенти скуштували по
шматку від короваю. Зробили це швид�
ко, бо Г.І. Гержод напророкувала: «Сту�
дент, який з’їсть шматочок від цього
короваю, сесію складе на «відмінно!»

Нетлінним скарбом століть, що пе�
редається від покоління до покоління,
що об’єднує минуле й теперішнє нази�
вають національну мову і літературу.
Досконале володіння рідною мовою —
не заслуга, а обов’язок. Французький
філософ Вольтер писав: «Усі головні
європейські мови можна вивчити за
шість років, свою ж рідну треба вчити
ціле життя». Українська мова є обере�
гом нашого народу, надійною опорою
розвитку України, тому її потрібно сум�
лінно вивчати та шанувати.

Свято вдалося!
Г. МАЛІНСЬКА,

доцент кафедри теорії та історії
держави і права,
Т. ВОЛОШИНА,

старший викладач кафедри теорії та
історії держави і права,

М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�ІІ�2
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До цієї події студенти готувалися
досить довго, ретельно розробляючи
цікаві та креативні номери. І, нарешті,
свято відбулося! 10 листопада 2016 р. в
актовій залі НТУ вибухнув великий
концерт.

За декілька днів до свята організа�
тори оголосили конкурс на найкраще
фото�селфі, у якому б було зображено
студентське життя. Переможцем кон�
курсу стала студентка четвертого курсу
Анастасія Олійник, з чим ми щиро її
вітаємо!

Почесним журі «Дебюту першокурс�
ника» були поважні люди, від доброзич�
ливості і об’єктивності яких залежав
результат конкурсу: проректор з на�
вчальної роботи О.К. Грищук, декан
факультету менеджменту, логістики та
туризму О.О. Бакуліч, директор центру
студентської творчості та дозвілля
Н.С. Амплєєва, голова Ради студентсь�
кого самоврядування НТУ М. Голова�
тюк та голова Ради студентського само�
врядування ФМЛТ А. Бокий.

Ведучими цього прекрасного та по
домашньому теплого вечора стали
справжні професіонали своєї справи –
І. Поліщук, студентка групи ТМ�2�1, та
О. Аврамкін, студент групи ОА�1�1.

«ÄÅÁÞÒ ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÀ-2016»
ÍÀ ÔÌËÒ

Один з найяскравіших заходів осені, «Дебют першокурсника», нарешті роз�
почався! Першокурсники всіх факультетів НТУ мають змогу проявити свої
таланти! Енергійні, креативні, запальні та надто активні – саме так себе
презентували першокурсники на святі, яке успішно провела Рада студентсь�
кого самоврядування факультету менеджменту, логістики та туризму за
підтримки РСС НТУ та профкому студентів та аспірантів НТУ.

Дебют першокурсника – це свято, що другий рік поспіль дає можливість
студентам першого курсу реалізувати свої творчі задуми. Метою проведення
даного заходу є виявлення талантів, реалізації спільних студентських креа�
тивних ідей. Такі дійства сприяють активізації культурного життя студент�
ської молоді, залученню першокурсників до традицій університету, виявленню
та підтримки студентських талантів, зміцнення дружніх зв’язків між сту�
дентами університету.

Своїм чудовим вокалом відкрили свято
студентки другого курсу Ю. Барабаш та
О. Полтавська.

Свято супроводжували найсвіжіші
музичні хіти 2016 року, під які першо�
курсники демонстрували запальні танці
та батли. Студенти також захопили пуб�
ліку своїм артистизмом, вокальними да�
ними, переробленими піснями про ти�
пове студентське життя в НТУ, декла�
маторськими здібностями, емоційними
постановками та тонким почуттям гу�
мору.

Групи МН�І�1, МН�І�2, МН�І�3,
МН�І�4, МН�І�5, ОА�І�1, ТР�І�1, ТР�І�2
виділялися одна від одної цікавою те�
матикою та креативними ідеями. Усіх
здивувала хореографічна команда сту�

денток групи ТМ�2�2 під керівництвом
Н. Назаренко, яка виконувала акроба�
тичні трюки та спортивні танці.

Унікальність, обдарованість, згурто�
ваність та вміння розважатися були
продемонстровані у невеличких фото� та
відеозвітах кожної з груп.

Яскраві ведучі, неймовірна кількість
повітряних кульок, різнокольорове
світло, гучні аплодисменти, щирі по�
смішки, плакати зі словами підтримки
конкурсантів та нові декорації для сце�
ни, які студентки групи ФТ�2�1 Д. Со�
коловська та А. Нагорнюк зробили
власноруч, створили приємну святко�
ву атмосферу, яку першокурсники за�
пам’ятають надовго.

Журі довго не могли визначитися із
тим, яка ж група справилася найкраще
зі своїм завданням, бо кожен номер був
феєричним.

Переможцем конкурсу стала група
МН�І�5. Друге місце посіла група ТР�І�1,
а третє — МН�І�І. Номінацію «Приз
глядацьких симпатій» отримала група
МН�І�2, «Кращий вокал»  —  ОА�І�1,
«Краща хореографія» — ТР�І�2, «Кра�
ща акторська майстерність» — МН�І�4,
а «Креатив вечору» — МН�І�3.

Номер від команди�переможця був
найбільш зворушливий. У своєму вис�
тупі студенти розкрили тему війни, що
є актуальною в наш час. М. Кучер май�
стерно продекламувала сумний вірш
“Жінко, чого ви плачете”, після чого
була невеличка сценка: юні дівчата
відправили своїх парубків на війну.
Через деякий час хлопці повернулися,
але їх уже не четверо, як було, а лише
троє ... Пісня “Повертайся живим” зму�
сила усіх присутніх замислитися над
тим, якими сміливими та відчайдушни�
ми є наші бійці, вони ризикують влас�
ним життям заради миру та цілісності у
рідній країні!

ФМЛТ і РСС НТУ щиро вдячні
організаторам та учасникам свята. Ба�
жаємо їм творчого натхнення та креа�
тивних ідей для проведення ще не од�
ного такого успішного свята!

О. ЗАЯЦ,
заступник декана ФМЛТ,

М. ХИЛЮК,
секретар РСС НТУ
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Проблема забруднення природного
середовища стає гострою через зростан�
ня обсягів промислового і сільськогос�
подарського виробництва, в зв’язку з
якісними змінами виробництва під
впливом науково�технічного прогресу.

Людина, щоб жити, повинна створю�
вати необхідні умови для задоволення
своїх потреб, тобто здійснювати вироб�
ничу та іншу діяльність. Проте у про�
цесі здійснення будь�якої діяльності, по�
в’язаної з втручанням у навколишнє се�

ßÊ ÍÀÏÈÑÀÒÈ ÒÀ ÐÅÀË²ÇÓÂÀÒÈ
ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ми не успадкували Землю від своїх батьків.
Ми позичили її у своїх дітей.

Лі Толбот
27 жовтня 2016 року у НТУ відбувся семінар для вчителів київських шкіл

«Як написати та реалізувати екологічний проект», який проводила доктор
технічних наук, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, вчи�
тель вищої категорії Хрутьба Вікторія Олександрівна.

редовище, неминуче виникають зміни
цього середовища. Напружена, а в ряді
випадків критична екологічна ситуація,
— це сигнал про настання нової фази у
взаємодії суспільства і природного се�
редовища

Для зменшення негативного впливу
на довкілля, виховання екологічно
свідомої молоді ефективним заходом є
запровадження проективної технології,
яка успішно впроваджується в системі
освіти для вирішення конкретних місце�

вих екологічних проблем, сприяє фор�
муванню особистостi,  оволодінню на�
вичками управління проектами, основа�
ми економічних знань та менеджменту.

Учасники семінару дізнались про
основні функції вчителя при керів�
ництві проектом, ознайомились зі
змістом життєвого циклу проекту, ос�
новними етапами його виконання, ме�
тою і завдання і отримали рекомендації
по створенню робочого плану проекту.

Як казав відомий педагог і письмен�
ник Василь Сухомлинський: «патріотизм
починається з колиски», — тому патріо�
тичне ставлення до збереження довкілля
потрібно виховувати з дитячого віку.
Шкільна та дошкільна освіта мають у
цьому процесі найважливіше значення,
оскільки саме у цей період починається
формування особистості, поглядів, жит�
тєвих цінностей та вподобань.

Р. ЛИСАК,
асистент кафедри екології та БЖД

Людмила Степанівна розповіла, що
цього року виповнилося 75 років з по�
чатку однієї з найстрашніших трагедій в
історії України та всього людства –
фізичного знищення киян у Бабиному
Яру. Їй передував наказ гітлерівських
окупаційних властей, згідно з яким всі
євреї міста Києва і його околиць повинні
були з’явитися в понеділок 29 вересня
1941 до управи, що на розі Мельникової
(нинішня Мельникова) і Доктерівської
(нинішня Дегтярівська) вулиць. За неви�
конання наказу киянам загрожував
розстріл. Відповідно до німецьких доку�
ментів, всього за декілька днів в Бабино�
му Яру було знищено понад 30 тисяч чо�
ловік. Людмила Степанівна зауважила,
що ця цифра стосувалася тільки дорос�
лого населення і невідомо скільки дітей
було розстріляно в той період! Серед цих
людей були не тільки євреї, але й ук�
раїнці, цигани, представники інших на�
ціональностей, військовополонені, ду�
шевнохворі – пацієнти психіатричної
лікарні ім. Павлова. 21 лютого 1942 року
в Бабиному Яру фашисти  розстріляли
також українську поетесу, талановиту
жінку Олену Телігу, звинувативши її в

ÃÎÄÈÍÀ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎ¯ ÏÀÌ’ßÒ²:
ÁÀÁÈÍ ßÐ

«…Великий боже, ми з твоєї згоди
Проходимо дорогу в Бабин Яр,

Де смертно ти поєднуєш народи,

Щоб зберегти життя й свободи дар…»

Дмитро Павличко

24 жовтня 2016 в контексті патріотичного виховання молоді головний
бібліотекар НТУ Ушакова Людмила Степанівна провела бесіду зі студентами
груп КН�III�1 та КН�III�2 Факультету транспортних та інформаційних тех�
нологій на тему «Бабин Яр у художній літературі».

зневажливому ставленні до гітлерівської
влади.

У ході бесіди було розглянуто доку�
ментальний роман Анатолія Кузнєцова
«Бабин Яр», який заснований на спога�
дах дитинства автора, роман�епопею Іллі
Еренбурга «Буря», вірш Дмитра Павлич�
ка «Бабин Яр» та поему Євгенія Євту�
шенка «Бабин Яр». Усі твори засновані
на реальних подіях. Вони нелегкі та дуже
серйозні для сприйняття. Крім власних
нотаток, Кузнєцов у своєму романі по�
містив ще й спогади інших свідків тра�
гедії, а також кількох осіб, які вижили у
кривавій бійні. Кожен твір про те, як
війна, жорстокість та нелюдяність зни�
щують все на своєму шляху, не шкодую�
чи нікого. У свої рядки автори втілили
весь той жах та трагічність, яка панувала
тоді, у вересні 1941�го. Це не просто тво�
ри про Бабин Яр, це твори�попереджен�
ня нам і нашим нащадкам. Читаючи їх,
кожен  повинен зрозуміти, що найцінніші
речі для людини — це життя, мир та сво�
бода. Ми повинні бути вдячними за те,
що маємо і в жодному разі не воювати,
бо тоді втрачається абсолютно все. Жити

в мирі та злагоді – ось головна запорука
нашого щасливого майбутнього!

Дуже важливо не забувати про
трагічні події в Бабиному Яру. Саме з
цією метою у Києві було поставлено ба�
гато монументів, одним з яких є пам’ят�
ник розстріляним дітям на виході зі
станції метро “Дорогожичі”, адже, крім
дорослих євреїв, жорстоко розстрілюва�
ли і немовлят. Зворушливою скульпту�
рою, яка не входить до комплексу пам’я�
ток Бабиного Яру, навіть винесених за
межі заповідника, однак тісно пов’язана
з його історією, є зображення хлопчика,
який читає те, таке відоме та горезвісне,
оголошення окупантів. Ця скульптура
присвячена Анатолію Кузнєцову – ра�
дянському  письменникові, який у ди�
тинстві став свідком трагічних подій, а
пізніше описав їх в історичному романі
«Бабин Яр». Доречною також стала обі�
цянка Президента України Петра Поро�
шенка про заснування музею, присвяче�
ному страшним подіям у Бабиному Яру.

Основним закликом бесіди було не
забувати події тих часів, не нехтувати
історією, не закривати книги про Бабин
Яр (тому що страшно читати!), не відвер�
татися від усього почутого, а навпаки
вслухатися, вдумливо поглинути те, про
що йшла мова під час бесіди.

Наші студенти уважно слухали роз�
повідь головного бібліотекаря Людмили
Степанівни. Було дійсно пізнавально та
водночас моторошно. Сподіваюся, кожен
із присутніх зробив для себе відповідні
висновки.

Трагедія в Бабиному Яру – це те, що
не підлягає забуттю. Впевнена, що знан�
ня про наше минуле допогатимуть нам
поступати мудро та безпомилково у по�
дальшому майбутньому!

Підготувала М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�II�2



7

ÂÈÇÍÀ×ÍÀ ÏÎÄ²ß

28�го жовтня 2016 року об 11.00 в
залі засідань (ауд. 209) Національного
транспортного університету відбулася
презентація та урочисте спецпогашення
поштових марок «Легенди українського
мотокросу». Марковий аркуш скла�
дається з дев’яти марок, на яких зобра�
жені легендарні гонщики Леонід Брат�
ковський, Ігор Григор’єв, Вадим Горуль�
ко, Олексій Кібірін, Леонід Шинкарен�
ко, Володимир Овчінніков, Володимир
Кавінов, Борис Погановський, Євген
Нечипоренко, Євген Рибальченко.

Дуже приємно, що у цій серії три
гонщики є представниками Національ�
ного транспортного університету: Ле�
онід Братковський, Вадим Горулько та
Борис Погановський.

Мотоциклетний спорт по своїй
швидкості, темпу і високому змагально�

ÓÊÐÏÎØÒÀ ² ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÈÉ
ÑÏÎÐÒ

Національний транспортний університет, Українське державне підприєм�
ство поштового зв’язку «УКРПОШТА», керівництво Федерації мотоциклет�
ного спорту України та мотоциклетна громада України прийняли участь у
знаменній події з нагоди презентації та урочистого спецпогашення поштових
марок «Легенди українського мотокросу» у рамках спецпроекту «Дні Великого
Мотокросу у Києві», які проходили 28–30.10.2016 року.

му інтересу є одним з найпопулярніших
видів спорту. Мотозмагання мають зав�
жди велику кількість глядачів, які із зах�
ватом стежать за ходом змагань. Мото�
спорт нікого не залишає байдужим,
швидкість, потужні двигуни, блискучій
політ на мотоциклах, досконале вміння
мотоспортсменів керувати машинами
захоплює людей. Мотокрос — це один з
видів мотоциклетного спорту, який
представляє собою гонку по пересіченій
місцевості по замкнутій трасі на спеціа�
льних спортивних мотоциклах, де при�
сутні круті підйоми, спуски, повороти,
яри, а також трампліни та інші складні
перешкоди.

Зрозуміло, мотокрос — не тільки
швидкість, стрибки, секунди, кола, очки.
Головне в ньому, це незвичайні, одер�
жимі гонками люди і їх мотоцикли —
«твори мистецтва». В Україні завжди
були сильні гонщики і тренери, майстер�
ністю яких дивувалися глядачі всього
світу.

У цій серії поштових марок «Леген�
ди українського мотокросу» розпові�
дається про видатних українських гон�
щиків. Не вистачить місця, щоб розпо�
вісти про всіх відомих спортсменів мо�
тоциклістів України. Ми розповімо
лише про тих мотоциклетних гонщиків,
які залишили яскравий слід на міжна�

родних змаганнях. Всі вони багаторазові
чемпіони та призери чемпіонатів СРСР
і України, заслужені і почесні майстри
спорту міжнародного класу. У першій
серії представлені знамениті українські
гонщики, які показали відмінні резуль�
тати на міжнародних змаганнях в пері�
од з 1956 року по 1977 рік.

Трофімець Юрій � заслужений тренер
СРСР, майстер спорту СРСР з мотоспор�
ту, він був легендою мотокросу.

1. Леонід Братковський.  Найсильні�
ший гонщик України Братковський Ле�
онід  виступав на мотоциклі «М�72» кла�
су 750 см3, який називався «національ�
ний», на першості СРСР з мотокросу, яка
проводилась з 1956 по 1960 рр. Серпень
1956 року, першість СРСР з мотокросу в
місті Київ.

На міжнародних шестиденних зма�
ганнях FIM з мотоциклетного спорту у
Гарміш�Партенкірхен (Федеративна Рес�
публіка Німеччини) Братковський Ле�
онід у складі збірної СРСР на міжнарод�
них змаганнях FIM з мотоциклетного
спорту у Німеччині в 1962 році виступав
на мотоциклі «ІЖ» з об’ємом двигуна 350
см3 і здобув бронзову медаль.

2. Ігор Григор’єв. Ігор Григор’єв
займає друге місце, 21 квітня 1963 року
в місті Пайерн (Швейцарія) проходив 4
етап чемпіонату світу з мотокросу в
класі 250 см3. Він став володарем 8 зо�
лотих, 4 срібних і 4 бронзових медалей
чемпіонату СРСР у всіх класах мото�
циклів, крім цього став дворазовим при�
зером чемпіонату світу з багатоденці
(1959 і 1960 рік); 4 кратний чемпіон
збройних сил СРСР, стільки ж разів
чемпіон дружніх країн; 17 кратний чем�
піон України з мотокросу. У нього 143
перемоги в мотокросі і всього лише 2
сходу і то не з власної вини. У 1963 він
стає фірмовим гонщиком «CZ». Став
першим з радянських гонщиків, який
посів третє місце на чемпіонаті світу, і
отримав бронзову медаль міжнародної
мотоциклетної федерації FIM, на якій
по�латині вибито напис «За мужність і
майстерність».

Як тоді писали: прорубав «вікно в
Європу». Це стало великою подією в
радянському мотоспорті, він допоміг
зняти якийсь психологічний бар’єр,
після якого наші тренери і спортсмени
вже націлювалися на верхню сходинку.

3. Вадим Горулько. Переможець
мотокросу КАДІ (Київського автомо�
більно�дорожнього інституту). 1965
року гонщик Вадим Горулько на мото�

Продовження див. на 8/й стор.

Урочисте відкриття презентації.
Проректор НТУ О. Булах, представники Укрпошти М. Лапа,

Н. Мухіна, президент Федерації мотоспорту України
В. Копилов і генеральний секретар ФМСУ В. Якимчук

«Легенди українського мотокросу»,
маркований аркуш з 9�ти марок
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циклі «Ковровец» проходить віраж, як
тоді говорили в «англійському стилі».

Вадим Горулько майстер спорту
міжнародного класу, багаторазовий пе�
реможець і призер міжнародних змагань
з мотокросу. Призер чемпіонатів світу
FIM з ендуро. Багаторазовий призер
СРСР і України.

4. Олексій Кібірін майстер спорту
міжнародного класу, багаторазовий чем�
піон України.

Олексій Кібірін – головна сенсація
чемпіонату світу з мотокросу 1972 року.
«Нова зірка» – писали журналісти: ніко�
му не відомий дебютант і відразу ж лідер
чемпіонату світу. За сумою двох перших
етапів лідером чемпіонату світу був
Олексій Кібірін, після шести етапів —
мав краще кількість зароблених очок
серед радянських гонщиків.

5. Леонід Шинкаренко: лідирує на
першому етапі чемпіонату світу з мото�
кросу в класі 250 см3, 2 квітня 1967 року
(Іспанія). Шинкаренко — майстер
спорту міжнародного класу, призер
міжнародних змагань з мотокросу. Чем�
піон світу у командному заліку 1968
року. Багаторазовий чемпіон та призер
СРСР і України.

6. Володимир Овчінніков — май�
стер спорту міжнародного класу, при�
зер міжнародних змагань з мотокро�
су. Чемпіон СРСР і України. Володи�
мир стає бронзовим призером велико�
го призу Гран�прі СРСР в червні 1970
року (м. Полтава) з мотокросу в класі
500 см3.

7. Володимир Кавінов.  Кавінов —
фірмовий гонщик фірми «КТМ» займає
друге місце на четвертому етапі чемпіо�
нату світу з мотокросу в класі 250 см3 в
Чехословаччині в квітні 1977 року. Він
абсолютний рекордсмен за кількістю за�
войованих вищих нагород в чемпіонатах

ÓÊÐÏÎØÒÀ ²
ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÈÉ ÑÏÎÐÒ

Закінчення. Поч. див. на 7/й стор.

Головні дійові особи � ветерани
мотоспорту  зі своїми

зображеннями  на  поштових
марках.

СРСР з мотокросу (17 золотих, 9 срібних
та 3 бронзових медалей і 1 медаль чем�
піона першості СРСР серед юнаків) ніхто
такого до нього і після нього цього не до�
магався. Він також дворазовий перемо�
жець командних чемпіонатів світу «Мо�
токрос Націй» (1978 р.) і «Трофей Націй»
(1979 р.). Срібний (1977 р.) і двічі брон�
зовий (1976 і 1979 рр.) призер особистих
чемпіонатів світу з мотокросу в класі
250 см3.

8. Борис Погановський та Євген
Нечипоренко. «Вони як на «ракеті
відлітали від своїх суперників». Один з
найбільш злагоджених екіпажів в історії
мотокросу на мотоциклах з коляскою:
Євген Нечипоренко та Борис Пога�
новський на потужному унікальному
мотоциклі «ДНЕПР» з максимально
дозволеною об’ємом двигуна 750 см3.
Коли давали старт потужним мотоцик�
лам з колясками, серед глядачів почи�
налося хвилювання!

Дійсно, будь�яка людина, побачивши
хоч раз красиву, віртуозну, повну напру�
женої динаміки і точного розрахунку

Урочисте спецпогашення
поштових марок

«Легенди українського мотокросу»

ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÖ² ÄÎÐÎÆÍÜÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ
26 жовтня 2016 року співробітники кафедри «Дорожні машини» разом зі

студентами�механіками 4 і 5 курсів відвідали виставку дорожньої техніки,
яку комунальники щодня використовують у своїй роботі для ремонту та ут�
римання доріг столиці.

Презентація була організована КП «Київавтодор» на майданчику біля Націо�
нального комплексу «Експоцентр України».

Були представлені більше ста зразків як нової, так і капітально�відремонтованої
техніки для зимового утримання доріг, ремонту асфальтобетонного покриття, виконання
будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки; також інша спеціальна техніка.

Крім того, було продемонстровано 15 одиниць снігоприбиральної техніки, яку
Київ недавно отримав від Федерального уряду Німеччини.

В. СІМОНЕНКО,
доцент кафедри дорожніх машин

«гру» водія і колясочника, назавжди стає
«уболівальником» цього виду змагань!

 9. Євген Рибальченко — майстер
спорту міжнародного класу, багаторазо�
вий чемпіон України. Євген з великим
відривом впевнено лідирує і стає пере�
можцем великого призу Гран�прі Швеції
в серпні 1975 року (чемпіонат світу з
мотокросу в класі 250 см3).

О.НАСОНОВ,
керівник мотокоманди НТУ
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ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÄÎÇÂ²ËËß

Саме такими історіями прийнято
лякати один одного в ніч на Хеллоуін,
коли осінь втрачає свої позиції та про�
гинається під владною рукою зими, а
про тепло залишаються лише м’ятно�
солодкі спогади. І ти, закутаний в ковд�
ру, посміхаючись своїй лякливості і зна�
ючи приблизно, чим закінчуються такі
історії, слухаєш їх знову і знову. І го�
ловне – слухаєш і лякаєшся залюбки.
Або ж ідеш на вечірку, переодягнений з
ніг до голови в моторошно�смішний
костюм, зроблений з підручних матері�
алів або позичений, гордо розмахуючи
хвостом, рогами, вухами або мітлою.

HALLOWEEN.
ÑÂßÒÎ «ÍÅ×ÈÑÒÎ¯ ÑÈËÈ» Î×ÈÌÀ
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-Ô²ËÎËÎÃ²Â

Одного разу серед темного�темного лісу, на темній�темній галявині, в
одному темному�темному домі неслухняні діти, котрі втекли з дому, знай�
шли темний�темний підсвічник з незапаленою свічкою. Знахідка настільки
їм сподобалась, що вони вирішили взяти підсвічник з собою. Після довгих
суперечок, хто ж має взяти знайдений скарб, неслухняні діти вирішили роз�
ділити його між усіма. Найстаршому дістався підсвічник, решта поламали
свічку й розібрали її між собою. Щасливі подалися у своїх дитячих справах.
Проте, з настанням ночі, до кожного з володарів знайденого скарбу навідав�
ся непроханий гість, який наказав віддати частини знахідки. Виглядав він,
як звичайна людина, але замість голови мав гарбуза з вирізаними очима та
ротом, всередині якого ледь жевріла вуглинка. Налякані неслухняні діти
віддали свої частини скарбу і більше ніколи не тікали з дому.

З одного боку Хеллоуін – це свято
нечистої сили, з іншого – це день всіх
святих. Від нього так і віє кельтським
походженням з більш як двохтисячол�
ітньою історією. 31 жовтня у кельтів
закінчувався сезон збору врожаю та у
свої володіння вступала сувора холод�
на зима. Тому на зіткненні цих двох
пір року кельти відзначали Самайн або
Самхейн – свято смерті та настання
зими.

Переддень Дня всіх святих в се�
редньовічних англомовних країнах
називався All Hallows’ Eve (Вечір
всіх святих), що згодом скоротився
на Hallowe’en.

Крім того повернулось і повір’я, що
в цей день до оселі можуть завітати
померлі родичі. Тому спеціально для
них запалюють свічки, щоб «гості»
могли знайти дорогу до своїх колишніх
домівок, погрітись біля вогню та пере�
кусити щось смачненьке.

Святкувати Хеллоуін у нашій
країні вже стало доброю традицією.
Уже ні для кого не дивина в цей день
побачити на вулиці молодих людей з
розфарбованим обличчям та в диваку�
ватих костюмах Дракули чи Відьми. А
чи знаєте ви, що Хеллоуін – це не зав�
жди страшно??? Щоб переконатися в
цьому, студенти  І курсу груп ФП та
викладачі кафедри «Іноземна філоло�
гія та переклад» вирішили приєднати�
ся до святкування такого незвичайно�
го свята, обравши особливе місце –
комп’ютерний клас університету.
Відразу вразили надзвичайні анту�
ражні декорації, а оригінальні костю�
ми та макіяж студентів нікого не за�
лишили байдужими.

Свято було проведено на «5+» і в
цьому заслуга студентів груп ФП–І–
1, ФП–І–2, завідувача кафедри Шев�
чук Л.О. і талановитих викладачів ка�
федри Мозгової Я.О., Джурило А.П.,
Єгорової А.В. Студентам було запро�
поновано: тематичні картки з тестови�
ми завданнями, читання творів на
святкову тематику мовою оригіналу.
Пісні, гра на гітарі, танці, моторошні
історії, що проймають до кісток, та,
звичайно, страшно�цікаві вікторини
допомогли підтримати атмосферу Хел�
лоуіна, а усмішки не сходили з облич
впродовж всього святкування.

Можна з упевненістю сказати, що
таке святкування справді запало в
душу та залишило приємний і світлий
відбиток у пам’яті студентів. Студен�
ти не лише удосконалили навички во�
лодіння англійською мовою, а й погли�
били знання про походження назви
свята HALLOWEEN, його традиції та
символіку. Відтепер студенти�філоло�
ги І курсу переконані: навчатися весе�
ло – це напрочуд ефективно!

Л. ШЕВЧУК,
завідувач кафедри «Іноземна

філологія та переклад»,

В. ГУЗІЙ,
 студентка групи ФП�1�2



ÀâòîäîðîæíèêÀâòîäîðîæíèêÀâòîäîðîæíèêÀâòîäîðîæíèêÀâòîäîðîæíèê — ãàçåòà Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó.
Çàñíîâàíà ó ñ³÷í³ 1979 ðîêó. Âèõîäèòü ùîì³ñÿöÿ.

Над  номером  працювали: Ð.Ñ. Ëèñàê, Î.Ì. Íå÷èïîðåíêî, Ã.². Ãåðæîä,
îñîáëèâà ïîäÿêà — Ì.Ì. Õèëþê. Фото: Â.Ô. Àðòåì÷óêà.

Видавець-засновник: Íàö³îíàëüíèé òðàíñïîðòíèé óí³âåðñèòåò
Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü àâòîðè ïóáë³êàö³é

Наша адреса: 01103, ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 39.

Äëÿ ëèñò³â: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 1, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àâòîäîðîæíèê»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÊÓ ¹ 105 â³ä 01.07.2003 ð.

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 25.11.2016 ð. Äðóê: Ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷èé â³ää³ë ÍÒÓ.
Äðóê. îôñ. Ïàï³ð îôñ. ¹ 1. Íàêëàä 1000 ïðèì. Çàì. 4473.

Â²ÒÀÍÍß * ÏÎÐÀÄÈ
Àâòîäîðîæíèê ¹ 8’2016

Â²ÒÀªÌÎ!
Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáàËþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáàËþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáàËþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáàËþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.

У ЛИСТОПАДІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ
СВЯТКУЮТЬ:

ГАЙДУЧЕНКО Людмила Серафи/
мівна, диспетчер міжкафедральної транспортної лабо/
раторії;

ДРОБОТЬКО Олег Анатолійович, провідний інженер/
електронік МОЦІТ;

ÏÐÎ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÅÆÍÎ¯
ÁÅÇÏÅÊÈ

Печерське РУ ГУ ДСНС України у м. Києві звертає увагу
мешканців м. Києва та їх гостей на те, що при зниженні тем�
ператури повітря різко зростають кількість і загроза виник�
нення пожеж через необережне використання електрообігрі�
вачів та опалювальних приборів, їхню несправність, короткі
замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо.

Справна електромережа – гарантія затишку у вашій оселі.
Немає більшої цінності на землі, ніж людина її життя та здо�
ров’я. І якщо на виробництві для захисту людини від небезпе�
ки існує система охорони праці, то у побуті кожен повинен
сам подбати про свою безпеку. Електропроводка в заміському
будинку або в міській квартирі – справа дуже відповідальна,
яка потребує високого професіоналізму. Навіть один погано
затягнутий контакт може надалі стати причиною пожежі, а
невірно приєднаний провід здатний важко травмувати госпо�
дарів або призвести до ушкодження коштовної техніки.

Будь�яка несправність в електропроводці і порушення
правил її експлуатації призводить до пожежі. Особливо не�
безпечне коротке замкнення, яке виникає при сполученні двох
проводів з оголеними ділянками (з пошкодженою ізоляцією).
При цьому проводи дуже нагріваються, виникає іскріння і
захисна ізоляція проводів спалахує. Але у наших домівках є
надійні охоронці від короткого замкнення – електрозапобіж�
ники. Тому, якщо електрозапобіжники вийшли з ладу, їх не�
обхідно замінити новими, заводськими, але ні в якому разі не
робити саморобних вставок. Вставки у випадку підвищення в
електромережі напруги і у випадку короткого замикання не
розімкнуть електричне коло, не знеструмлять електромережу
у квартирі.

Часто до короткого замкнення і пожежі призводить пере�
вантаження електромережі в результаті одночасного включен�
ня в мережу, особливо в одну розетку, декілька електро�
приладів. Слідкуйте, щоб проводи зовнішньої електролінії
були натягнуті і не торкалися один одного, а на вводі у при�
міщення – взяті в ізоляційні трубки. Шнури до електропри�

ІВАНОВ Вадим Борисович, доцент кафедри менедж/
менту;

МАРУНИЧ Валерій Степанович, доцент кафедри
транспортного права та логістики;

ОСТАПЕНКО Ольга Іванівна, маляр 5 р. виконробсь/
кої дільниці;

ПАНИЧУК Ольга Михайлівна, прибиральниця госпо/
дарського відділу;

ПОПЕЛИШ Іван Іванович, доцент кафедри аеро/
портів;

САВЕНКО Тетяна Дмитрівна, доцент кафедри теорії
та історії держави і права;

СМІРНОВА Тетяна Михайлівна, прибиральниця гур/
тожитку № 5.

ладів, а також штепсельні вилки і розетки повинні бути
справні.

Необхідність ремонту побутових електроприладів вдома
визначаєте ви самі. Правило тут одне: несправний прилад �
експлуатувати небезпечно. За усім цим – життя та здоров’я,
добробут і безпека Ваше і ваших близьких! Використовуючи
електрообігрівачі перевірте справність електропроводки,
щитків, розеток та штепсельних вилок приладів. Не варто ко�
ристуватися саморобними та кустарно виготовленими елект�
рообігрівачами.

Пам’ятайте, що
найбільшу кількість
пожеж спричиня�
ють саме вони. По�
жежі через виник�
ненні коротких за�
микань, переванта�
ження електродви�
гунів, освітлюваль�
них та силових ме�
реж внаслідок вели�
ких місцевих опорів,
роботу несправних
або залишених без
нагляду електронаг�
рівальних приладів
складають більше
25% усіх випадків.

Виходячи з при�
міщення, не забудь�
те вимкнути електроосвітлення таелектроприлади, які не мож�
на залишати без нагляду. У випадку пожежі негайно телефо�
нуйте в рятувальну службу за телефоном “101”.

Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної без�
пеки в своїх домівках! У більшості випадках причиною ви�
никнення будь�яких пожеж є недбалість. Не допустить, щоб
лихо прийшло у вашу оселю.

Печерське РУ ГУ ДСНС
України у м. Києві
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