
Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ ² Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ ² Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ ² Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ ² Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ ² Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!

Грудень  2016 року
№ 9 (589)

ГАЗЕТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТРАНСПОРТНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ Безкоштовно

КАЛИНА З МОРОЗНИМ

СНІГОВІЄМ

Äîðîãà ïðîñòÿãëàñÿ ñåðïàíòèíîì,
Âò³êàþ÷è â çàñí³æåí³ ë³ñè.
Ó äàëå÷³íü, äå ñâ³òî÷³ ÿñìèíîì
Îñÿÿëè áåçìåæí³ ïîëþñè.

Òàì ì³ñÿöü óñì³õàâñÿ ÿñíèì çîðÿì.
Ñï’ÿí³ëè òðóíêîì õâî¿ íåáåñà.
Íà á³ëîñí³æí³é ïîñòåë³ ÷åðâîíèì
Êàëèíà çàøàð³ëàñÿ ðÿñíà.

À ³ñêîðêà ó ñâ³÷íèêó æåâð³ëà,
Õîâàþ÷èñü â³ä ïîäèõó â³òð³â.
¯¿ äóøà, íåìîâ âîãîíü, òðåìò³ëà
Íà ïåðåõðåùåíí³ ÷óæèõ ñâ³ò³â.

Òà ï³ä òàíîê ç ìîðîçíèì ñí³ãîâ³ºì
Âîíà ïàëàëà ó êàçêîâ³é ìë³…
Çãàñèòè íå ï³ä ñèëó áóðåâ³ÿì,
Áî äåñü áëóêàº ùàñòÿ íà çåìë³.

* * *

Âòåêòè â³ä ñâ³òó, çóïèíèòè ÷àñ.
É ïîðèíóòè â äóìêè ï³ä íåáåñàìè.
Çãàäàòè ìèò³ äîðîã³ äëÿ íàñ
É òåïëî ï³ä òåìíèìè, ÿê í³÷ î÷àìè.

² â³äíàéòè ùîñü ð³äíå äëÿ äóø³,
Ìîâ êðèëàìè çä³éíÿòèñü íàä ëàíàìè
² ïîëåò³òè äçâ³íêî ó â³ñí³,
ßê ð³÷êà ì³æ êðóòèìè áåðåãàìè

* * *

Ñåðöå, ÿêîìó ïîòð³áíî òåïëî,
Äóæå äàëåêî â³ä äîìó áóëî,
Äóæå äàëåêî â³ä ð³äíèõ äîëèí
² â³ä çåëåíèõ ìîâ õâèë³ âåðøèí.

Äåñü çàáëóêàëî íà ÷óæèí³.
Â õàùàõ ãóñòèõ, íåçíàíèõ ìåí³,
Øëÿõ íà âïðîñòåöü äîäîìó çíàéøëî,
Àëå òåðíèñòèì æèòòÿ òå áóëî..

Òà íå ç ëÿêëèâèõ ñåðöå ìîº,
Ñèëüíàÿ âîëÿ ó íüîìó öâ³òå,
Æàãà â î÷àõ, ùî âåäå äî ìåòè,
É â³ääàí³ äðóç³-ïîïóòí³ â³òðè.

Ñîíöå âñì³õàºòüñÿ â òåìíèõ î÷àõ,
Âæå íå æåâð³º íåçíàíîñò³ ñòðàõ.
Â âîäàõ áóðõëèâèõ ôðåãàò òîé ïëèâå
É ñåðöå â³äâàæíå ïî õâèëÿõ íåñå.

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

Õóäîæíèê ß. ßöêîâà

ØÀÍÎÂÍ² ÄÐÓÇ²!
Від щирого серця вітаюємо студентів, викладачів та співробітників

університету з наступаючими святами: Новим 2017 роком та Різдвом
Христовим!

Рік, що минає, був для кожного з нас продуктивним та сповненим при�
ємними моментами. Наші першокурсники відчули справжній смак сту�
дентського життя, знайшли багато друзів та товаришів. Запам’ятався
рік і значними досягненнями у науковій діяльності.

2016 рік збагатив історію нашого університету професійним та жит�
тєвим досвідом, новими талантами, творчими ідеями, високими злета�
ми, цікавими подіями та яскравими моментами. Нехай новий рік відкриє
наступну сторінку – чистий аркуш, на якому ми будемо писати нову і ще
більш захоплюючу історію нашого життя.

Бажаємо, щоб Новий 2017 рік став для всіх нас багатим на щиру любов,
теплі обійми, гармонію, добробут і затишок у рідних оселях та приніс
мир в рідну країну. Нехай підтримка близьких, допомога друзів та розу�
міння коханих завжди будуть поруч з вами. Усім студентам бажаємо
шукати і знаходити, мріяти і втілювати світлі мрії в реальність, напо�
легливо працювати і отримувати позитивні результати. Міцного здоро�
в’я та натхнення бажаємо усім нам як в 2017 році, так і в наступні роки!
Нехай чарівна атмосфера новорічних свят принесе багато щирих посмішок
та віри в мирне і квітуче майбутнє.

Ректорат, Рада студентського самоврядування,
профком викладачів і співробітників, профком студентів та аспірантів НТУ
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На засідання «круглого столу» були
запрошені: Радник Міністра іноземних
справ  України, Посол Віктор Майко,
депутат Верховної Ради України Павло
Унгурян, представники Міністерства
інфраструктури України, Державної

ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Ç²
ÑÒÀËÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

6 грудня 2016 року Посольство Туркменістану в Україні разом з Національ�
ним транспортним університетом України провело «круглий стіл» на тему
«Глобальна конференція зі сталого транспорту в контексті розвитку міжна�
родного співробітництва», присвячений підсумкам Глобальної конференції зі
сталого транспорту під егідою ООН, яка відбулась в Ашхабаді.

авіаційної служби України, «Укрзаліз%
ниці», МЗС України, Надзвичайні та По%
вноважні Посли Ісламської Республіки
Афганістан, Ісламської Республіки Іран,
Республіки Білорусь, Азербайджанскої
Республіки, Республіки Казахстан, Кир%
гизьської Республіки, Республіки Мол%
дова, Республіки Таджикистан, Респуб%
ліки Узбекистан, Китайської Народної
Республіки, Латвійської Республіки,
Грузії та керівники міжнародних органі%
зацій, що акредитовані в Україні, а та%
кож вчені Національної академії наук
України, співробітники профільних
інститутів, закладів та провідних украї%
нських ВНЗ, експерти, студентство.

Модератором «Круглого столу» вис%
тупав ректор НТУ Дмитриченко М.Ф.

Слід зазначити, що даний захід вис%
вітлювався провідними центральними
телеканалами України, зокрема «Украї%
на», «News One», «Эспрессо», а також
фото% і телеоператорами компанії «Євро%
медіа компані».

В Залі засідань Вченої Ради НТУ,
який був прикрашений державними пра%
порами Туркменістану та України, бане%
рами з транспортної тематики, засідан%
ня «круглого столу» розпочалось з де%
монстрації відеоматеріалів про хід «Гло%
бальної конференції зі сталого транспор%
ту» в Ашхабаді, зокрема –  пленарні за%
сідання та виступ учасників.

Слід зазначити, що це було корисне
та продуктивне засідання на урядовому,
дипломатичному та науковому рівнях.
Відбувся взаємокорисний обмін думка%
ми про «Глобальну конференцію зі ста%
лого транспорту» під егідою ООН. Кон%
ференція, що була проведена з ініціати%
ви вельмишановного Президента Турк%
меністану Гурбангули Бердимухамедова
та участю Генерального секретаря ООН
Пан Гі Муна, стала подією світового
масштабу. Участь в цьому форумі голів
держав та урядів, керівників великих
міжнародних організацій, відомих дип%
ломатів, політичних та громадських
діячів зі всього світу продемонструвало
єдність підходів та цілей, що направлені
на зміцнення міжнародного співробіт%
ництва в сфері сталого транспорту. Учас%
ники засідання «круглого столу» заяви%
ли про всіляку підтримку розвитку
співробітництва в галузі транспорту, як
в регіонах, так і в глобальному масштабі.

В. ТКАЧЕНКО,
керівник  навчально�методичного

відділу

Содержанием образовательной про%
граммы стажировки было предусмотре%
но изучение опыта работы кафедры эко%
логии и БЖД по организации и прове%
дению учебно%методической, научно%ис%
следовательской, воспитательной и иде%
ологической работы, повышение науч%
ного, методического и педагогического
уровней.

Руководителями стажировки были
назначены заведующий кафедрой эко%

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Согласно договору о международном сотрудничестве между НТУ и Гомель�
ским государственным университетом имени Франциска Скорины на кафедре
экологии и безопасности жизнедеятельности НТУ прошли стажировку заве�
дующий кафедрой геологии и географии, к.г.н., доцент Павловский Александр
Илларионович и заведующий кафедрой экологии, к.б.н., доцент Ковалева Окса�
на Владимировна из ГГУ им. Ф. Скорины.

логии и БЖД НТУ, д.т.н., доцент Хруть%
ба В.А. и преподаватель кафедры эко%
логии и БЖД НТУ, к.т.н. Вайганг А.А.

По результатам стажировки план
выполнен в полном объеме, а проведе%
ние стажировки следует считать успеш%
ным.

Мы гордимся тем, что для стажиров%
ки выбрали именно наш ВУЗ и очень
рады сотрудничеству с такими прекрас%
ными людьми, в которых в гармонии

сочетаются высокий уровень профес%
сионализма и неисчерпаемый источник
знаний с энергичностью, искренностью
и доброжелательностью.

Мы благодарны Александру Илла%
рионовичу и Оксане Владимировне за
те несколько дней позитивного, интерес%
ного и взаимополезного общения. Же%
лаем еще больших успехов и надеемся
на продолжение сотрудничества.

С наилучшими пожеланиями
сотрудники кафедры экологии и БЖД
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У зазначеному заході брали участь
голова Координаційної ради молодих
юристів м. Києва при Печерському РВ
ДВС м. Києва ГТУ юстиції у м Києві,
президент Інституту політико%правових
досліджень Олександр Герасименко; ад%
вокат, засновник і керівник Освітнього
простору «Exemplum» та Консалтинго%
вої компанії «Dictum» Світлана Мороз;
директор інвестиційно%консалтингової
компанії «Біліарк», партнер інвестицій%
ної практики Консалтингової компанії
«Dictum», помічник радника міністра
економіки України Ілля Бібов.

«Школа правових знань» стала май%
данчиком для розгляду таких актуаль%
них на сьогодні питань, як проблеми
перспективності юридичної професії,
ефективні методи управління проекта%
ми, тонкощі роботи з клієнтами та ін.

Світлана Мороз поділилася власним
досвідом щодо пошуку роботи у юри%
дичній сфері, розповіла про проблеми
та перспективи професії юриста. Зокре%
ма, вона дала корисні поради щодо са%
морозвитку та вдосконалення профес%
ійних вмінь всім майбутнім фахівцям.
У своїй доповіді С. Мороз значну увагу
приділила психології клієнта, продемон%
струвавши учасникам «Школи правових

ØÊÎËÀ ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÍÀÍÜ
6 грудня 2016 року в нашому університеті в рамках тижня права з нагоди

проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року «Загальної
декларації прав людини» відбулася «Школа правових знань». Захід проводився
за ініціативи Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерсь�
кому районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного
територіального управління юстиції у місті Києві та Інституту політико�
правових та релігійних досліджень.

знань» фото та відеоматеріали для кра%
щого сприйняття інформації, а жвава
дискусія сприяла кращому засвоєнню та
розумінню почутого.

Про те як починати власний проект
детально розповів Ілля Бібов. Під час
свого виступу він звернув увагу при%
сутніх на важливість ретельного підбо%
ру партнерів, а також порадив не забу%
вати про правила та методи втілення
своїх ідей в життя. Як зауважив спікер,
потрібно визначити для себе кінцеву
ціль вашої праці, що значно допоможе у
розвитку проекту.

Наприкінці заходу була проведена
лотерея, переможці якої отримали сер%
тифікати на безкоштовне відвідування
будь%якого тренінгу в освітньому про%
сторі  «Exemplum».

На сторінці у Facebook С. Мороз
зазначила: «Для мене це був колосаль%
ний досвід виступати перед такою ви%
могливою аудиторією. Тож маю надію,
що ми виправдали очікування студентів,
що вони не пошкодували свого часу та
отримали цікаву інформацію».

Студенти нашого університету теж
поділилися з нами своїми враженнями
від відвідуваного заходу:

Тетяна Костенко: «У школі правових
знань я отримала змістовно�пізнаваль�
ну інформацію, якою обов’язково скори�
стаюся у своїй майбутній професійній
діяльності. Загалом я гарно провела час,
познайомилася із цікавими особистостя�
ми».

Олена Хомич: «Я б із задоволенням
відвідала ще раз таку школу. Лекції
спікерів мотивували мене до нових звер�
шень».

Зустріч з представниками юридич%
ного бізнесу дала присутнім багато ко%
рисної інформації, як про особисті
якості юриста, так і про технологію ве%
дення та розвитку власного проекту.
Завдяки отриманим знанням, близько
100 студентів столиці, що пройшли
відбір на конференцію, стали на крок
ближче до своєї мети – стати одними з
кращих фахівців у галузі юриспруденції,
щоб гідно представляти Україну на рин%
ку юридичних послуг.

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП,

В. ПЛЄВАКО, М. ПИСАРЕНКО,
студенти групи ТП�І�2

За результатами оцінювання, до
фіналу вийшли команди: юридичних
клінік університетів КРОК, НТУ та
КНЕУ. Фінальна справа з кримінально%
го права передбачувала захист трьох об%
винувачених. Саме від навичок сту%
дентів, винахідливості, їх уміння висту%
пити і правильно обґрунтувати і сфор%
мулювати свою позицію залежало вип%
равдання їх сторони.

Команда НТУ зайнявши друге
місце, не набагато відстала від пере%

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÃÐÈ JUSTICE BATTLE
Вітаємо студентів факультету економіки та права Національного транс�

портного університету, які зайняли друге місце у ІІ турі юридичної гри Justice
Battle (кримінальні справи), організаторами якої є Юридична клініка «Соці�
альна справедливість» КНЕУ. Команда Юридичної клініки складалася із чоти�
рьох студентів спеціальності «Право» � Ступак Ірини (група ТП�ІV�4), Корь�
ян Микити (група ТП�ІV�4), Натойлад Ганни (група ТП�ІV�4), Панчехи Ва�
лерії (група ТП�ІV�1). Очолював команду голова Юридичної клініки Дмитрук
Валерій.

можців, і як зазначило журі, також на
відмінно справилися із поставленим
завданням.

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП

У даному заході брали участь ко%
манди юридичних клінік універси%
тетів НУБіП, КРОК, НТУ, НАВС та
КНЕУ. Команди розглянули 3 фабу%
ли справи, де студенти мали змогу
використати увесь свій хист та свої
знання і навички з кримінального
права і процесу. Розгляд справ був
напруженим, супроводжувався комен%
тарями і порадами від членів журі,
обговорювався глядачами.
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Підійшовши ближче до музею, я не
пошкодував, що прийняв рішення від%
відати саме його. Фасад дійсно вражає
своєю величчю. Виконана у неокласич%
ному стилі за проектом московського ар%
хітектора П. Бойцова  споруда прикра%
шає історичний центр української сто%
лиці. Доопрацьовував проект та керував
роботами відомий київський зодчий
Владислав Городецький. Скульптурне
оздоблення фасаду виконано Еліо Саля.

У Національному художньому музеї
України знаходиться зібрання вітчизня%
ного образотворчого мистецтва. Колек%
ція музею нараховує близько 40 тисяч
експонатів, серед яких шедеври україн%
ського живопису, скульптури та графіки
від часів Київської Русі до сьогодення.

Особливо сподобався відділ мистец%
тва нового часу із цікавими творами ви%
датних українських портретистів: Д. Ле%
вицького, В. Боровиковського; збіркою
живописних і графічних творів Т. Шев%
ченка; колекцією творів М. Пимоненка,
ім’я якого носить одна з вулиць Києва.

До речі, зайшовши до зали мистецт%
ва нового часу, я відразу впізнав почерк
українського художника%живописця

ßÊ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÍÒÓ ÄÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ
ÌÓÇÅÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÕÎÄÈËÈ

У сучасному світі, де все змінюється з небувалою раніше швидкістю, музеї
стають певною діагностикою духу нашого часу, допомагаючи відшукати нові
смисли, тенденції та гострі проблеми, що хвилювали людей у різні історичні
епохи, в тому числі і в нашу. Обізнаність із класичним та сучасним мистецт�
вом була і лишається складовою різнобічного розвитку особистості, а тому я
вирішив отримати нові знання та розширити інтелектуальні горизонти свого
мислення і  25 листопада 2016 року я завітав до справжньої духовної скарбниці
нашої країни – Національного художнього музею України.

М. Пимоненка. Чому впізнав? Та тому,
що вже багато років поспіль у домі моєї
бабусі милує око репродукція його кар%
тини “На річці”.

На картині, яка мені найбільше спо%
добалась і запам’яталась, молода дівчи%
на набирає воду з річки. Цей ритуал
входив у повсякденні обов’язки жителів
українських сіл. За нею крадькома спо%
стерігає парубок на коні. На полотні
відразу помітна щира і віддана зако%
ханість Пимоненка в Україну, в її лю%
дей, природу. У картині «На річці» ху%
дожник використовує приємні фарби,
світлі, пастельні та м’які тони.

Творчість М.К. Пимоненка посідає
одне з провідних місць у побутовому
живописі України кінця XIX – початку
XX століття. Більшість картин він при%
святив відображенню життя сучасного
йому села, в яких правдиво й поетично
показав побут і звичаї українського се%
лянства, створив яскраві образи людей
із народу. Екскурсія до музею переко%
нала мене в тому, що художник з глибо%
кою повагою та щирою любов’ю ставив%
ся до трударя. М. Пимоненко оспівує
життя селянина у таких роботах: «Зби%

рання сіна на Україні» (1907),  «Орач»
(1907), «Жнива» (1896), «Сінокіс»,
«Дівчина з греблями» тощо.

Особливе місце в житті і творчості
М. Пимоненка посідає село Малютянка
під Києвом. Тут ще у юнацькі роки він
допомагав батькові оформляти місцеву
церкву. У селі він милувався мальовни%
чою природою і багато працював упро%
довж 1888–1911 рр. Художник узяв в
оренду хату і прибудував до неї велику
світлу майстерню. Малютянка, де Пи%
моненко проводив із родиною все літо,
стала для нього невичерпним джерелом
натхнення. Сільське життя підказувало
теми, а колоритні мешканці ставали
прообразами багатьох полотен. Карти%
на «На річці» відображає саме малю%
тянські краєвиди.

Як і більшість художників%пере%
движників, М. Пимоненко вважав се%
лянську тему провідною у мистецтві.
Він створював ліричний образ України
з її чарівними пейзажами та життєрадіс%
ним народом.

Картини М. Пимоненка – це сама Ук%
раїна, яку ми знаємо із народних пісень
та дум, зі сторінок Шевченка та Гоголя,
Нечуя%Левицького і Квітки%Основ’янен%
ка, з історії української культури.

В. ЛУКАШЕНКО,
студент групи КН�І�2

За результатами оцінювання робіт%
учасників конкурсу представники ка%
федри екології та безпеки життєдіяль%
ності НТУ зайняли призові місця і були
нагороджені сертифікатами, дипломами
та цінними подарунками: О. Спасічен%
ко – І місце за напрямом «Відновлю%
вані джерела енергії та енергоефек%

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ.
ÏÐÈÇÎÂ² Ì²ÑÖß

1 грудня 2016 р. відбулася підсумкова конференція учасників ІІ Всеукраїнсь�
кого конкурсу «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИ�
СТУВАННІ�2016» на базі кафедри екології Навчально�наукового інституту
Екологічної безпеки НАУ. Цей конкурс проводиться щорічно з метою активі�
зації наукової роботи студентів, аспірантів та молодих учених як найважли�
вішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів, аспі�
рантів та молодих учених до участі у наукових програмах, проектній, конст�
рукторській та інших формах науково�дослідної діяльності.

тивність» (тема роботи «Еколого%еконо%
мічна ефективність удосконалення па%
сажироперевезень на міському транс%
порті»); С. Ковалевський – І місце за
напрямом «Екологічна безпека у транс%
портній галузі» (тема роботи «Підви%
щення рівня екологічної безпеки діяль%
ності підприємств з ремонту та обслу%

говування доріг за рахунок впроваджен%
ня логістичних систем») та С. Ко%
ломієць – ІІІ місце за цим же напрямом
(тема роботи «Оцінка викидів забруд%
нюючих речовин транспортними засо%
бами на етапі відновлення робото здат%
ності»); Д. Родная – ІІ місце за напря%
мом «Поводження з відходами, поліго%
ни твердих побутових відходів» (тема
роботи «Розробка системної моделі пе%
редпроектного аналізу в проектах збору
та утилізації біогазу»). Молоді науковці
працювали під керівництвом викладачів
кафедри екології та БЖД доктора тех%
нічних наук В.П. Матейчика та канди%
дата технічних наук Г.О. Вайганг.

Бажаємо переможцям конкурсу та їх
науковим керівникам успіхів та нових
цікавих ідей!

Р. ЛИСАК,
асистент кафедри екології та БЖД
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Мотокоманда нашого університе%
ту зайняла перше командне місце у
чемпіонаті України з мотокросу, дру%

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÓ
Ç ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÓ

17 грудня 2016 року Федерація мотоциклетного спорту України у ак�
товій залі Національного транспортного університету провела церемонію
нагородження чемпіонів та призерів, володарів Кубків України за підсум�
ками спортивного сезону 2016 року.

ге командне місце у чемпіонаті Украї%
ни з мотокросу (група Б) а також дру%
ге місце у Фіналі Кубку України з мо%

токросу. Приємно, що студент нашо%
го університету Володимир Волошин
став чемпіоном України з мотокросу
у класі МХ2. А студент третього кур%
су Дмитро Асманов став бронзовим
призером чемпіонату Європи з мото%
кросу, йому вручили медаль та по%
свідчення “Майстер спорту України
міжнародного класу з мотоциклетно%
го спорту”.

Також були нагороджені спортсме%
ни нашого університету: Олексій Мар%
тинов % третє місце у чемпіонаті Ук%
раїни з мотокросу у класі МХ2, Ігор
Любомирський % чемпіон України з
мотокросу у класі 150 куб. см., Олег
Синельник % третє місце у чемпіонаті
України з мотокросу у класі 150 см.
куб., Павло Рябчук % чемпіон України
з кантрі%кросу серед молоді у класі 50
куб. см., Юлій Рябчук друге місце у
чемпіонаті України з кантрі%кросу у
класі “Ветеран”.

О. НАСОНОВ,
керівник мотокоманди НТУ

Михайло Володимирович Омеляно%
вич%Павленко у 1904 — 1905 рр. брав
участь у російсько%японській війні. У
1910 р. закінчив академію Генерального
штабу. В роки Першої світової війни
(1914–1918) очолював штаб корпусу.
Коли 3 березня 1917 р. офіцер імпера%
торської гвардії, полковник генерально%
го штабу, георгіївський кавалер, началь%
ник Одеської школи прапорщиків вивів
юнкерів під українським прапором на
велелюдну міську маніфестацію, це не
стало випадковим епізодом у житті
Михайла Омеляновича%Павленка.
Усією своєю подальшою патріотичною
діяльністю на користь України він довів
усвідомленість зробленого вибору.

Відтоді брав активну участь у реалі%
зації рішень Української Центральної
Ради щодо українізації армії, організації
Вільного козацтва, створення українсь%
ких військових установ. До грудня
1918 р. перебував на командних поса%
дах в Армії УНР та збройних силах
молодої Української Держави. Видатні

ÍÎÂÀ ÍÀÇÂÀ ÂÓËÈÖ²
За рішенням Київради від 07.07.2016 № 559/559 вулиця Суворова змінила

назву на вулиця Михайла Омеляновича�Павленка.
Михайло Володимирович Омелянович"Павленко (8 грудня 1878— 29 травня

1952) — визначний український діяч, генерал�полковник Армії УНР, український
воєначальник, до 1917 року генерал�майор російської армії, за доби УНР — ге�
нерал армії УНР, головнокомандувач УГА. Командував операціями 1�го зимо�
вого походу (1920 року).

військово%організаційні здібності вия%
вив, коли на прохання уряду Західно%
української Народної Республіки
(ЗУНР) у грудні 1918 р. очолив Україн%
ську галицьку армію (УГА). Проведена
під його керівництвом реорганізація
дала змогу УГА демонструвати високу
боєздатність. Після об’єднання армій
УНР і ЗУНР служив у штабі Головного
отамана С. Петлюри, очолював делега%
цію на переговорах з командуванням де%
нікінських військ, непохитно відстоюю%
чи інтереси України.

У скрутний час був покликаний
командувати Армією УНР, яка вияви%
лась затиснутою у «трикутник смерті»
більшовицькими, польськими і денікін%
ськими військами на півночі України. З
огляду на критичний стан армії було
вирішено ліквідувати регулярний фронт
і разом з повстанськими загонами роз%
почати партизанську війну. Легендами
оповитий здійснений під проводом ге%
нерала Перший зимовий похід (грудень
1919 — травень 1920), коли за п’ять

місяців війська пройшли 2500 км по
тилах Червоної та Білої армій, знищую%
чи ворожі гарнізони та визволяючи
міста і села — Умань, Черкаси, Канів,
Смілу та багато інших. Зимовий похід
продемонстрував силу духу і жертов%
ність українських вояків.

До 1945 р. жив у еміграції в Чехо%
словаччині. Очолював Союз українсь%
ких ветеранських організацій. У повоєн%
ний час переїхав спочатку до Німеччи%
ини, пізніше до Франції. М. Омеляно%
вич%Павленко до кінця життя залишав%
ся вірним ідеї постання незалежної Ук%
раїни. Своєю діяльністю в еміграції на%
магався наблизити цей час, працюючи
над ідейним згуртуванням і військово%
патріотичним вихованням нової гене%
рації борців. Заснував і очолив Музей
визвольної боротьби у Празі (1925), очо%
лював Товариство колишніх вояків
УНР, співпрацював з ОУН, виконував
обов’язки військового міністра уряду
УНР в екзилі (1945—1948). Написав
низку праць з воєнної історії, мемуари
«На Україні» (1930, 1935).

У 1950 році — переїздить до Фран%
ції — через досі не з’ясовані політичні
обставини.

29 травня 1952 року у Парижі гене%
рал Михайло Володимирович Омеляно%
вич%Павленко пішов із життя. Похова%
ний на кладовищі Пер%Лашез.

За матеріалами проекту
«Україна: Історія великого народу»
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Славиться наш університет ще й та%
лановитими шахматистами. Нещодавно
мені пощастило поспілкуватися із Чем%
піоном України серед школярів та сту%
дентів, який виконав норматив «майстер
спорту України», — Малютіним Олек%
сандром Володимировичем, та здобув
перемогу в міжнародному турнірі «Київ%
ська весна%2016» з шахів, посівши ІІІ
призове місце.

Олександр народився у місті Глухів
Сумської області. Закінчив Глухівську
ЗОШ № 3 та вступив до Національного
транспортного університету на факуль%
тет економіки і
права, спеціаль%
ність «Міжна%
родна економі%
ка». Зараз на%
вчається на дру%
гому курсі та є
членом збірної
НТУ та Києва з
шахів.

Олександр
охоче розповів
про свої успіхи
та плани на
майбутнє у нас%
тупному інтер%
в’ю.

% Олександре, коли ти почав зай"
матися шахами?

Я граю в шахи з 5 років. Особливо
зацікавила ця гра у шкільні роки. Пам%
’ятаю, як тренер перший раз запропону%
вав зіграти у шахи. Мені дуже сподоба%
лося , і відтоді я почав приділяти цьому
захопленню більше часу.

% З якими гросмейстерами тобі
пощастило грати?

Я грав з кількома українськими шах%
матистами, а саме зі Станіславом Бог%
дановичем, Генадієм Кузьміним та Оль%
гою Бабій.

% Пам’ятаєш свій перший шахмат"
ний турнір?

О так! Мій перший турнір з шахів
проводився у першому класі. У нашій
групі було 10 школярів. Я посів, здаєть%
ся, 4 місце. Грати було цікаво: я пишав%
ся тим, що беру участь в справжньом
турнірі.

% Які ще досягнення маєш у ша"
хах?

У 2008 році я виграв міжнародний
шаховий турнір серед дітей «Київська

весна», а  нещодавно зайняв призове ІІІ
місце у цьому ж змаганні, але серед сту%
дентів. У 2010 я потрапив у фінал тур%
ніру з шахматів, який відбувався у Кра%
маторську, де зайняв 5 місце. Також маю
3 місце у «Швидких шахах».

% Шахи для тебе це хоббі чи щось
більше?

Більше всього це лише хоббі, це за%
няття, яке приносить мені задоволення
і це дійсно круто.

% На твою думку, якими рисами
повинна володіти людина, яка грає в
шахи?

Перш за все потрібно бути дуже тер%
плячим, врівноваженим та спокійним.
Також необхідно володіти певними
знаннями та мати досить хорошу пам’%
ять.

% Чому обрав шахи, а не якийсь
інший вид спорту?

Я займаюся шахами досить давно і
мені це приносить задоволення. Пост%
ійно намагаюся дізнатися щось нове і
охоче використовую ці знання на прак%
тиці. Ще в дитинстві моя мама була
рада, що моїм захопленням стали саме
шахи, а не футбол чи ще щось більш
екстремальне. Хоча в університеті я ак%
тивно займаюся й іншими видами
спорту.

% Що найбільше надихає в спорті?
У спорті мене найбільше надихає

боротьба та адреналін, який отримуєш
у ході гри.

% Як батьки/друзі ставляться до
твого захоплення?

Батьки завжди і у всьому мене
підтримують. Друзям теж подобається
моє захоплення. У шкільні роки я грав
зі своїми однокласниками, з деякими ми
мали багато спільних тем для розмови,
їздили разом на змагання. Зараз дуже
часто граю в шахи зі своїм найкращим
другом, ділюся з ним своїми знаннями
та досвідом.

% Чи плануєш займатися шахами
професійно?

Я думаю, що шахи – це лише моє
хоббі. Так, зараз я є одним із тренерів
шахматного клубу «Ферзь» і мені подо%
бається такий підробіток. Але у майбут%
ньому, сподіваюся, шахи так і залишать%
ся моїм улюбленим заняттям.

% Хто тобі найбільше допоміг до"
сягнути вершин у шахах?

Я вдячний своїм батькам, вчителям
та викладачам за те, що вони мене зав%
жди підтримують, але найбільшу подя%
ку хочу висловити своєму тренеру
Олександру Володимировичу Кельбасу
за той досвід та знання, які я отримав і
які зараз допомагають мені здобувати
перемоги у турнірах.

Олександр розумний, цікавий та
приємний співрозмовник. У житті для
нього головне самовдоскалення. Він не
боїться труднощів та ніколи не зупи%
няється на досягнутому. Недарма слова
“Всі перемоги починаються з перемоги
над собою” Олександр обрав за своє
життєве кредо!

% Олександре, які поради можеш
дати людям, які тільки почали займа"
тися шахами?

Перш за все, це постійно тренувати%
ся. Практика, практика і ще раз практи%
ка! Якщо уже взялися за гру в шахи, то

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß: ÍÀÌ ª
×ÈÌ ÏÈØÀÒÈÑÜ!

У нашому університеті навчається багато студентів�спортсменів, які
мають високі досягнення не тільки у навчанні, але й у спорті, зокрема у зма�
ганнях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.

Продовження див. на 7�й стор.

Î. Ìàëþò³í

Î. Æàðèé
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не кидати своє захоплення. Грати мож%
на де завгодно і коли завгодно. Головне
– мати бажання, більше часу витрачати
на тренування і в жодному разі не ліну%
ватися!

Вітаємо Олександра з перемогою та
бажаємо йому впевнено крокувати жит%

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß:
ÍÀÌ ª ×ÈÌ ÏÈØÀÒÈÑÜ!

Закінчення. Поч. див. на 6�й стор.

тєвою дорогою, підкоряючи нові верши%
ни у спорті!

Не тільки студенти, але й співробіт%
ники НТУ займають почесні місця на
спортивних змаганнях.

Великі успіхи у спорті має чемпіон
світу, рекордсмен світу, черговий сауни
спорткомплексу НТУ Олександр Мико%
лайович Жарий.

У спорті О. М. Жарий вже 10 років.
Олександр Миколайович є чемпіоном
Європи, чемпіоном України з виду

«жим лежачи», вагова категорія 60 кг.
Майстер спорту міжнародного класу з
виду пауер%ліфтингу. Виступає в гру%
пах мастер (від 40 до 45), в групі
«Open».

Жарий Олександр Миколайович
користується пошаною серед співро%
бітників спорткомлексу НТУ. Володіє
неабиякою витривалістю та зосередже%
ністю.

М. ХИЛЮК,
студентка групи ФП�ІІ�2

Півень — це передвісник нового, його
переможний клич здатний вигнати злих
демонів ночі і проголосити настання но%
вого сяючого дня. Сонце ще не встигає
прокинутись, а півень вже сидить на
своїй варті і зустрічає його голосними
співами. За характером Півень є бійцем,
тому, скоріш за все, в новому році нас
очікує багато непростих ситуацій, коли
буде потрібно проявити мужність та силу
духу. Саме тому так важливо справити
враження на Півня, заручитись його
підтримкою із самого початку року, не
дивлячись на те, що офіційно він візьме
нас під своє крило лише з двадцять
восьмого січня.

Де і як краще зустрічати

Новий рік 2017

Символом наступаючого року стане
Вогненний Півень. Його симпатії і анти%
патії багато в чому визначають характер
подій, які неодмінно стануться з усіма
нами протягом наступних 12 місяців.
Тому найкращою стратегією для прове%
дення новорічних свят стане правильна

Ó ÏÅÐÅÄÄÅÍÜ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це,

мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх краї�
нах і на всіх континентах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням чекають
люди, різні у своїх етно�національних традиціях і релігійних переконаннях.

2017 рік за китайським календарем буде роком Півня — дуже складної та
неоднозначної тварини. В одну мить він спокійний та величний, а в іншу —
занадто сміливо та відважно кидається в атаку.

зустріч 2017 року, щоб зберігач залишив%
ся задоволений і зволив усім нашим по%
чинанням. Вогненний Півень воліє дот%
римуватися усталених родинних тра%
дицій. Тому зустріти Новий рік 2017 —
Півня рекомендується вдома, в колі ро%
дини і близьких людей.

Галаслива (але не розгульна) дружна
компанія, згуртована сімейними узами,
неодмінно доведеться за смаком ексцен%
тричному і емоційного символу східного
гороскопу.

Новорічний одяг

Найкраща кольорова гама для зуст%
річі Нового 2017 року червоно%золотис%
та. Жіночий образ повинен складатися з
акуратної коктейльної сукні червоного,
жовтого, пастельних золотистих тонів,
туфель на високих підборах, та аксесу%
арів в тон основному кольору. Чудовим
доповненням стануть прикраси з золота
(під золото), перлів (у тому числі й штуч%
ного).

Чоловікам можна зустрічати ново%
річну ніч, в не настільки офіційному

вбранні. Та якщо ви одягнете строгий
костюм, то він зможе значно знизити
рівень комфорту на веселому святі, але й
зустрічати 2017 рік в домашньому одязі
або в своєму щоденному образі, буде виг%
лядати практично аморально в очах пе%
дантичного Вогняного Півня.

Як прикрасити оселю до свята

Колірна гамма при прикрасі будинку
повинна відповідати улюбленій гамі сим%
волу 2017 року Вогняного Півня. Однак
прикрасити будинок дозволяється також
виробами зеленого і синього кольорів, які
поряд з червоним є традиційними для но%
ворічних свят.

Вогняний Півень, як і багато живих
істот, схвалить факт присутності штуч%
ної ялинки, що анітрохи не применшує
факту його любові до натуральних мате%
ріалів. Використовуйте мішуру жовтих і
червоних відтінків, це додасть серця май%
бутнім святам і чудово підкреслить за%
гальну атмосферу Нового 2017 року.

Кращою прикрасою для зустрічі Но%
вого 2017 року стають стиглі червоні
яблука, що підходять під улюблений
колір Вогняного Півня. Замість ново%
річної зірки можна використовувати
фігурку Півня.

Новорічний стіл

На новорічному столі 2017 р., не по%
винні бути страви з птиці, зокрема, ку%
рятина. Краще приготувати до Нового
року що%небудь з баранини, яловичини
або свинини. З меню слід викреслити всю
дичину: качок, індиків, перепелів. Вико%
ристовувати курячі яйця в якості при%
краси на новорічному столі — також не
рекомендується.

Сервіровка столу також повинна вра%
хувати смаки символу 2017 року. Вико%
ристовуйте однотонну скатертину світ%
лих тонів. Зате посуд може бути яскра%
вим, краще з природних матеріалів. Син%
тетики і пластмаси варто уникати в цьо%
му році.

Çà ìàòåð³àëàìè
²íòåðíåò âèäàíü

Ìàë. À. Ï³÷óã³íà
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ЮВІЛЯРИ ГРУДНЯ:

БАРАНОВ Андрій Володимирович, слюсар�електрик
IV р. господарського відділу;

БУДНИЧЕНКО Валерій Борисович, доцент кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та автосерві�
су;

ГАПОН Ганна Олексіївна, прибиральниця госпо�
дарського відділу;

МОРОЗ Тетяна Михайлівна, старший викладач ка�
федри менеджменту;

ОНАШКО Ольга Вікторівна, прибиральниця гурто�
житку № 2;

ПАРХОМЕНКО Неллі Георгіївна, професор кафедри
дорожньо�будівельних матеріалів і хімії.

ÍÅÂÅÆÈÍÓ ²ÂÀÍÓ ÏÅÒÐÎÂÈ×Ó — 90
На коромислі цього року шле%

мо безліч привітань і найкращих
побажань мудрому, доброму, людя%
ному і знаній людині нашого уні%
верситету Невежину Івану Петро%
вичу з нагоди його 90%річного юві%
лею!

Народився Іван Петрович 1926
року. Коли йшла Велика Вітчизня%
на війна, у 1943 році він був покли%
каний на військову службу, а в 1945
році закінчив військово%морське
авіаційне училище ім. Леванев%
ського за спеціальністю штурман
літака, після чого літав на штурмо%

вику ІЛ%2, фронтовому пікіруючому бомбардувальнику ІЛ%28.
Службу проходив в Криму та на Далекому Сході. Демобілізу%
вався у 1958 році у званні майора. Під час служби був наго%
роджений державними нагородами.

У 1959 році вступив на навчання до Київського автомо%
більно%дорожнього інституту на дорожньо%будівельний фа%

культет, який успішно закінчив у 1964 році. Залишився пра%
цювати в КАДІ спочатку інженером, а з 1966 по 2000 роки
обіймав посаду начальника учбового відділу. Вийшов на пен%
сію у 2011 році.

За час роботи в університеті нагороджений почесними гра%
мотами Міністерства науки і освіти, знаками «Відмінник ос%
віти України» та «Петро Могила. За розвиток вищої освіти».

Шановний Іване Петровичу! Вітаючи Вас з ювілеєм, хоче%
мо підкреслити, що Ваші прекрасні людські якості гармоній%
но поєднуються із свідомим почуттям Розуму, Честі і Гідності
та високим покликанням бути потрібним людям. Бажаємо Вам
подальшого натхнення, урочистого піднесення душі, великого
особистого щастя.

Â³òàºìî Âàñ ç þâ³ëåºì!  
Ùàñëèâèé òîé, êîãî øàíóþòü ëþäè
Çà òðóä, çà ÷óéí³ñòü, çà òåïëî äóø³.
Íåõàé çäîðîâ’ÿ é ñèë äî Âàñ ïðèáóäå,
Íåõàé äî ñåðöÿ ñòàð³ñòü íå ñï³øèòü.
² äàë³ ðîêè õàé ÷óäîâ³ ïëèíóòü
Àæ äî ñòîð³÷÷ÿ ïî æèâ³é âîä³,
Ùîá Âè áóëè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³,
Äóøåþ é ñåðöåì — çàâæäè ìîëîä³.

Навчально�методичне управління НТУ

ÏÐÎ ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ÏÎÂÎÄÆÅÍÍß
Ç ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÈÌÈ ÏÐÈËÀÄÀÌÈ

Кожен день ти користуєшся електричними приладами, але по%
трібно знати, що вони криють у собі небезпеку. Дія електричного
струму на людину може призводити до електричних травм та по%
шкоджень. Іноді трапляються нещасні випадки від дії електричного
струму, які приводять до смерті людини. Щоб уникнути багатьох
неприємностей, необхідно дотримуватись  правил поводження з елек"
тричними приладами:

· Електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електроса%
мовар тощо, потрібно включати в електромережу справними.

· Якщо ти дивишся телевізор, а екран погас або почав миготіти,
ні в якому разі не можна по ньому стукати. Він може загорітися або
навіть вибухнути. Його треба негайно вимкнути.

· Забороняється тягнути за електричний шнур, тому що він може
обірватися і вразити електричним струмом.

· Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чай%
ники, кавоварки, каструлі.

· Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою
електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприла%
ди, ввімкнені в електромережу.

· Коли ідеш з дому – всі електроприлади мають бути вимкнені.
Використання електричних приладів не за призначенням або

невміле користування ними, може призвести до пожежі!
Але якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілося,

то перш за все потрібно вимкнути електрорубильник.
Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам’ята%

ти: не можна застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники,
можна лише порошкові.

Печерське РУ ГУ ДСНС України у м. Києві
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