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«ЛЮБИ, ТИ, НАШУ УКРАЇНУ»

Ëþáè, òè, íàøó Óêðà¿íó.
Ëþáè ¿¿, ÿê ð³äíèé ä³ì.
Ëþáè, òè, ìîâó ñîëîâ’¿íó.
Ëþáè ¿¿, øàíóé ¿¿!

² êîæåí äåíü äîâîäèòü òðåáà,
Íà ùî ãîòîâèé òè ï³òè.
Ëþáè, òè, íàøó Óêðà¿íó.
Ëþáè ¿¿, øàíóé ¿¿!

Ðîáè ³íàêøèì âñå äîâêîëà,
Ùîá ïîñì³õàëèñü íàâêðóãè
Òâî¿ áàòüêè, ³ äðóç³â êîëî.
Öå âñå, ùî ïîòðåáóºø òè.

Òè çìîæåø âñå, òè íàìàãàéñÿ,
Òè çì³íèø âñå ñâîº æèòòÿ!
Àëå ïðàöþé, àëå ñòàðàéñÿ,
² áóäå ³íøèé ñâ³ò áóòòÿ.

Ëþáè, òè, íàøó Óêðà¿íó.
¯¿ ëþáèòü, òè, îá³öÿé!
Ëþáè, òè, íàøó Áàòüê³âùèíó
² âîðîãó íå â³ääàâàé.

Ëþáè, òè, âñå! ² áóäü ñîáîþ!
² çì³íèòüñÿ òâîº æèòòÿ,
ßê ò³ëüêè ñêàæåø âñ³ì íàâêîëî-
Ùî Áàòüê³âùèíà — òî º ß!

В. ДОВБІЙ,
cтудент групи ВП�ІІ�1

Минуло три роки відтоді, як на ву�
лиці Інститутській у Києві силовики
відкрили вогонь по учасниках акції про�
тесту на Майдані. Вранці 20 лютого 2014
року загинуло більше сотні людей.

На початку революційних подій,
нікому і в голову не могло прийти, чим
усе обернеться… Слова «Слава Україні!
Героям Слава!», що видавалися простим
вітанням, набули нового й особливого
значення. Справжні бої розгорталися в
центрі Києва 18–20 лютого 2014 року
на вулицях Інститутській, Грушевсько�
го, на Європейській площі, майдані, у
Маріїнському парку!

21 лютого 2014 року офіційна влада
України юридично визнала жертвами
загиблих мітингувальників Майдану.
Цього дня на Майдані відбулося про�
щання із загиблими повстанцями, яких
у жалобних промовах назвали «Небес�
ною сотнею».

«Íåáåñíà Ñîòíÿ»… Þíàêè, áàòüêè
¯õ ³ìåíà ìåí³ í³êîëè íå çàáóòè.
Âîíè æ çà ìåíå ïîëÿãëè,
Òàê ÿê ³ ò³, ùî çàõèùàëè Êðóòè.
Ùåìèòü ó ãðóäÿõ, ³ äóøà áîëèòü
Çà äîëþ ìîãî ð³äíîãî íàðîäó.
Àëå ó ñåðö³ ³ñêðà ùå ãîðèòü,
² íå âòðà÷àþ â³ðó ó ñâîáîäó.

Кожен із цієї небесної Сотні, як і ми
з вами, мали свою сім’ю, батьків, друзів,
захоплення, свої симпатії і свої  не�
відкладні справи. Але поклик їхньої

душі саме в цей час призвав їх до бо�
ротьби за вільну, демократичну, чесну
Україну.

Давня лемківська пісня «Пливе кача
по тисині» у виконанні гурту «Пікардій�
ська терція» стала тугою, смутком, не
офіційним жалобним Гімном України.
Під цей пісенний щем, його багатоголос�
ся тисячі українців прощалися з Героя�
ми «Небесної Сотні» і тепер цей твір
повів український народ у пам’ять про
тих, хто навічно впав на Майдані за
нашу свободу.

Наші солдати, якими сьогодні пи�
шається весь народ, ніколи не дозволять
здійснитися путінським планам. Бо в
їхніх серцях горить вогонь любові до
рідної землі і велика віра в перемогу.

Захищаючи рідну землю від ворога
вони віддають найдорожче – своє жит�
тя. І ми сьогодні дуже раді поверненню
наших героїв додому живими, але силь�

ний біль огортає душі за тих, хто заги�
нув.

«Доленосні події, які сталися три
роки тому в самому серці України, ско�
лихнули весь світ. Перемога Революції
гідності зірвала давно виплекані плани
Москви щодо упокорення України, по�
ступового перетворення її в підімперсь�
ку колонію і подальшої експансії», — за�
явив глава держави.

За словами П. Порошенка, самовід�
даність і жертовність «лицарів Майда�
ну» пробудила патріотичний дух наро�
ду і показала, що існують цінності до�
рожче власного життя.

Хай пам’ять всіх невинно убитих
згуртує нас, живих. Дасть нам силу та
волю, мудрість і наснагу для зміцнення
власної держави на власній землі!
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Зі словами вдячності від випуск�
ників виступили колишні студенти, а
нині колеги: від спеціальності «Право�
знавство» — Овчіннікова Наталія, від
спеціальності «Економіка» — Матвієн�
ко Катерина.

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

Дипломи були вручені 51 колишнім
студентам, а нині магістрам. Варто
відзначити, що кількість дипломів з
відзнакою теж досить вагома. Таких
дипломів отримали 19 студентів�ви�
пускників.

ÂÈÏÓÑÊ ÔÅÏ 2017
30 січня на факультеті економіки та права відбулося урочисте вручен�

ня дипломів магістрам – випускникам 2017 року. Свято пройшло в уро�
чистій обстановці. На урочисте засідання прийшли привітати випускників
професорсько�викладацький склад НТУ, зокрема з привітальними словами
перед ними виступив ректор НТУ проф. Дмитриченко М.Ф., декан факуль�
тету економіки та права Бондар Н.М., завідувач кафедри економіка Ко�
зак Л.С., завідувач кафедри філософії та педагогіки Богачевська І.В., зас�
тупник завідуючого кафедри конституційного та адміністративного пра�
ва Ярова Р.В.

Дійсно, вручення дипломів випуск�
никам – це особливе свято, яке одно�
часно і радісне, і з нотками суму. В житті
колишніх студентів закінчився важли�
вий етап – етап навчання, становлення,
професійного зростання. В цей день ко�
лишні студенти стали дипломованими
спеціалістами, вони отримали дуже важ�
ливий документ – диплом. Саме він –
один із найперших і найважливіших до�
кументів дорослого життя людини.
Він — путівка у самостійний світ, де на�
буті в університеті знання стануть у на�
годі та відкриватимуть нові можливості
та перспективи професійного росту.

майбутнім. Але цей день був для них
одним із найщасливіших за останні п’ять
з половиною років.

Бажаємо нашим дорогим магіст�
рам міцного здоров’я і щастя, терпін�
ня та стійкості, натхнення й удачі,
завжди вірити в себе і свої сили, за�
лишатися впевненими, наполегливи�
ми та ініціативними, ставити цілі та
досягати їх.

Попереду відкритий для вас безмеж�
ний світ. Впевнені, що кожен з вас знай�
де у ньому своє місце і досягне успіху.
Завжди раді бачити вас у рідному На�
ціональному транспортному універси�
теті. Щасти вам!!!

М. ЦЮМАН,
заступник декана автомеханічного

факультету

Варто відзначити, що диплом магістра
– це лише перший етап у професійному
зростанні та становленні майбутніх фа�
хівців у відповідних галузях навчання.

Деканат економіки та права щиро
вітає випускників 2017 року із закінчен�
ням університету, з отриманням дип�
ломів, бажаємо, щоб вони знайшли своє
місце в житті, знайшли гідне застосуван�
ня набутим в університеті знанням.
Бажаємо творчо мислити, прагнути
пізнавати незвідане, висувати перед со�
бою досяжну мету і добиватися свого,
щоб кожен випускник знайшов роботу,
яка б приносила матеріальне та мораль�
не задоволення. Бажаємо їм міцного
здоров’я, успіхів, удачі, хай їм щастить!

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

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП

ÂÈÏÓÑÊ ÌÀÃ²ÑÒÐ²Â
ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ

У святковій атмосфері 1 лютого 2017 року відбулось урочисте вручення
дипломів «магістра» студентам автомеханічного факультету НТУ.

Екзаменаційна комісія, яка працю�
вала на автомеханічному факультеті
розглянула 76 магістерських робіт. З них
захищено: на «відмінно» — 55, з оцінкою
«добре» — 17, «задовільно» — 4.

За результатами навчання в універ�
ситеті та захисту на «відмінно» магіс�
терських робіт 28 випускників отрима�
ли диплом з відзнакою.

Щиро привітали випускників де�
кан АМФ Матейчик В.П., перший
проректор НТУ Білякович М.О., від�

повідальний секретар приймальної
комісії Філіпова Г.А., завідувачі ка�
федр, заступники декана, методисти
деканату АМФ.

Стрункі та мужні юнаки і тендітні
та чарівні дівчата знаходились у круго�
верті змішаних почуттів: радість отри�
мання омріяного диплому, відчуття сво�
боди переплелися зі спогадами минулих
років, розлукою зі студентськими дру�
зями та хвилюванням перед зустріччю з
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Збори відкрив декан факультету
Данчук Віктор Дмитрович. Він звернув�
ся до студентів з привітальними слова�
ми: «Для всіх нас це велика подія — не
тільки ваша, не тільки наша, факуль�
тетська, — це підсумок роботи всього ко�
лективу університету, який доклав ба�
гато зусиль, знань, щоб ви гідно пред�
ставляли наш ВНЗ в інших країнах, а,
можливо, й у світі!»

З привітальними словами до
випускників звернувся проректор з на�
вчальної роботи НТУ Грищук Олек�
сандр Казимирович. Він побажав магі�
страм активності і цілеспрямованості на
професійному шляху, добробуту та про�
цвітання.

На врученні дипломів був присутній
професорсько�викладацький склад
НТУ: завідувач кафедрою транспорт�
них систем та організації дорожнього
руху Володимир Петрович Поліщук,
заступник завідувача кафедрою між�
народних перевезень та митного кон�
тролю професор Неля Тарасівна Кун�
да, завідувач кафедрою транспортних
технологій професор Хабутдінов Рама�
зан Абдулайович та інші.

Вони привітали випускників з клю�
човою подією в їхньому житті та поба�
жали в повній мірі реалізувати отримані
в університеті знання та досвід, а Воло�
димир Петрович Поліщук традиційно
завершив свій виступ словами: «Не по�
рушуйте правил вуличного руху!».

Зі словами подяки виступили сту�
денти університету: Євтушок Олена
(група МП�VI�1) та Мамчур Віктор
(група УТ�VI�1). Також на святі пролу�
нав виступ випускниці ФТІТ НТУ, ста�
рости групи МК�VI�1 Пономаренко Те�
тяни: «Сьогодні для всіх нас урочистий
день. Минуло майже 6 років з того часу,
коли ми здійснили свій фактично пер�
ший дорослий вибір — який фах обрати
і як себе реалізувати. За цей період сотні
раз могли змінитися обставини, життєві
орієнтири та цінності, але ми впевнені,
що це надало змогу нам проявити себе
як особистість, здійснювати вчинки і
нести за них відповідальність.

ÂÐÓ×ÅÍÍß ÄÈÏËÎÌ²Â
ÌÀÃ²ÑÒÐÀ ÍÀ ÔÒ²Ò

31 січня 2017 року відбулося урочисте вру�
чення дипломів «магістра» на факультеті
транспортних та інформаційних технологій.
84 випускники отримали дипломи магістра, з
них – 33 з відзнакою. Це перші магістри, які
вчилися 1,5 року.

Саме цьому особистісному зростан�
ню та вдосконаленню ми значною
мірою завдячуємо вам, наші дорогі вик�
ладачі. Кожен, хто вийде із нашого
ВНЗ, матиме можливість досягти най�
вищих висот в межах своєї професії і
не тільки, адже здатність приймати зва�
жені життєві рішення належать тільки
тим людям, які дійсно знають, чого
хочуть.

Дорогі викладачі, дякуємо вам за те,
що прийняли участь у процесі нашого
зростання і за те, що ми завжди мали
змогу отримати від вас зворотній зв’я�
зок: підтримку чи пораду, почути слуш�
не слово і бути самому вислуханим!

Окрім цього мені особисто хочеть�
ся подякувати моїм одногрупникам.
Скільки часу ми проводили разом,
скільки складнощів і перемог ми прой�
шли! Кожен із нас настільки різний, але
разом ми створювали один міцний
дружній колектив. Український поет
Василь Симоненко в одному із своїх
віршів написав: «Ми — це безліч стан�
дартних я, ми — безліч всесвітів
різних», тому бажаю, щоб у всесвіті
кожного з нас щодня спалахували нові
зірки і відкривали нам нові горизонти».

Дипломи та грамоти випускникам
вручала професор Ширяєва С.В. та про�
фесор Данчук В.Д.

Завершився захід прослуховуван�
ням гімну НТУ.

Факультет транспортних та інфор�
маційних технологій вітає випускників
з отриманням дипломів! Не забувайте
свою alma mater і пам’ятайте, що її двері
завжди відкриті для вас. Нехай усе, що
ви отримали за ці роки в університеті,
запам’ятається вам надовго та стане за�
порукою вашого професійного успіху.
Бажаємо вам творчих злетів та щасли�
вої долі!

Г. ГЕРЖОД,
доцент кафедри теорії та історії

держави і права,

М. ХИЛЮК,
студентка групи  ФП�ІІ�2

ÄÈÏËÎÌÈ
ÌÀÃ²ÑÒÐ²Â ÔÌËÒ

31 січня 2017 року в залі засідань
Вченої Ради НТУ відбулися урочисті
збори з нагоди вручення дипломів ма�
гістрам факультету менеджменту,
логістики та туризму.

З привітальними словами та щири�
ми побажаннями  звернувся до випуск�
ників професорсько�викладацький
склад НТУ: слова настанови на май�
бутнє пролунали від першого проректо�
ра – проректора з наукової роботи
Дмитрієва М.М., декана факультету ме�
неджменту, логістики  та туризму Ба�
куліч О.О., завідувача кафедрою туриз�
му Ципко В.В., заступника завідувача
кафедрою менеджменту Лаврика І.Ф. та
завідувача кафедрою фінансів, обліку та
аудиту Базилюк А.В.

Звертаючись до випускників профе�
сорсько�викладацький колектив наголо�
сив, що саме їм тепер належить довести
професійну спроможність, забезпечити
політичні, економічні та соціальні пере�
творення у нашій країні.

Доповідачі відмітили високий рівень
підготовки студентів: з 94 випускників
36 отримали дипломи з відзнакою. При
захисті магістирських робіт 68% сту�
дентів отримали результат «відмінно»,
а 32% — «добре». На святі були відзна�
чені досягнення випускників, як в нау�
ковій, так і в громадській роботі, а
відмінникам факультету вручені подя�
ки від ректора НТУ.

Тепер настав ваш час сповна реалі�
зувати набуті знання і вміння, інтелек�
туальний потенціал, новаторське мис�
лення. Пам’ятайте, що ви репрезентуєте
нову управлінську та економічну еліту і
суспільство розраховує на вас. Тож гідно
несіть почесне звання випускника На�
ціонального транспортного університе�
ту, професійно, компетентно, з високою
відповідальністю. Вітаємо вас!

О. ЗАЯЦ,
заступник декана ФМЛТ
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ÂÈÏÓÑÊ ÍÀ ÔÒÁ
3 24 січня по 26 січня 2017 року на

факультеті транспортного будівниц�
тва відбувався захист магістрами
науково�дослідницьких робіт. Магі�
стерські роботи захистили 58 сту�
дентів, з яких на «відмінно» та «доб�
ре» – 98%. З 58 магістрів 41% отри�
мали диплом з відзнакою.

А 2 лютого в залі засідань відбулося
урочисте вручення дипломів. Вела уро�
чисті збори декан факультету Славінсь�
ка О.С. Привітати студентів прийшли �
ректор НТУ Дмитриченко М.Ф, перший
проректор�проректор з наукової роботи
— Дмитрієв М.М., завідувачі кафедр:
проф. Савенко В.Я., проф. Гамеляк І.П.,
проф. Мозговий В.В., проф. Ткачук С.Г.,
проф. Павлюк Д.О.; заступники декана
ФТБ: Прокопчук Н.А., Цибульсь�
кий В.М.; методисти: Трубіцина Л.І., Ос�
троверха Н.В.

Зі словами вдячності виступили сту�
денти�випускники Квітчук Н.В., Поно�
маренко І.П.

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

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

Хай вам щастить!!!

В. ЦИБУЛЬСЬКИЙ,
заступник декана ФТБ

ÀÊÒÈÂÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Â
ÊÀÐÏÀÒÀÕ — ÇÀÏÎÐÓÊÀ Ì²ÖÍÎÃÎ
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÃÀÐÍÎÃÎ ÍÀÑÒÐÎÞ
ÍÀ ÂÅÑÜ Ð²Ê

У мене була мрія – навчитися їздити на лижах та відпочити в чудовій
компанії. Вона здійснилася. 22 січня 2017 року київський залізничний вокзал
проводжав на відпочинок студентів та працівників НТУ, а вже 23 січня нас
радо зустріли мальовничі Карпати.

Ми жили в чудових котеджах, які
розташовані у найвищій точці курорт�
ного комплексу “Тисовець”. Тут працю�
ють справжні професіонали, які швид�
ко навчать новачків не тільки стояти на
лижах, а й з’їжджати з високої гори, от�
римуючи насолоду. Нас радо приймали
такі гірськолижні курорти як “Звенев”,
“Плай” та “Тисовець”.

З усією нашою компанією, яка скла�
далася зі студентів різних факультетів
НТУ мені вдалося познайомитися ще у
потязі, а от з лижами я не була  на «ти»
і дуже боялася, але професійний інс�
труктор зміг швидко виправити цю си�
туацію. Ви не уявляєте, яке це задово�
лення відчувати швидкість, насолоджу�
ватися свіжим повітрям та пейзажами
навколишнього середовища. Щовечора
ми запалювали камін, грали в настільні
ігри, зокрема в “Мафію”, іноді смажили
шашлики.

Дуже швидко промайнув тиждень у
Карпатах з новими чудовими друзя�

ми — студентами нашого ВНЗ. 29 cічня
нас уже зустрічав Київ.  У кожного, хто
поїхав на цей відпочинок, залишились
яскраві та незабутні враження, багато
фотографій і приємних спогадів.

Відпочинок – це стан спокою,
відновлення сил, відновлення нормаль�
ного стану організму. А відпочинок зі
студентами НТУ – це все вище зазначе�
не + задоволення.

Хочу сказати слова вдячності кожній
людині, яка була частиною нашого ко�
лективу. Сподіваюся, що іще не раз ми
такою дружною командою поїдемо на
відпочинок.

Шановні студенти, які не наважи�
лись або за якихось обставин не змогли
цього року поїхати в Карпати з нами,—
запрошуємо вас приєднатися до нашої
наступної поїздки!

М. КУЦЕНКО,
Голова РСС ФТБ
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Планувалась дискусія на тему “Ци�
вільний шлюб краще офіційного”. Шля�
хом жеребкування було сформовано дві

Ö²ÊÀÂ² ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß
Â ÄÅÁÀÒ-ÊËÓÁ² ÍÒÓ «QUEST»

У грудні 2016 року в одному з читальних залів бібліотеки НТУ відбулось
чергове засідання дебат�клубу НТУ “Quest”. В засіданні взяли участь тринад�
цять студентів, а також викладачі кафедри філософії та педагогіки старший
викладач Е.А. Юрченко та асистент В.В. Ткаченко, які виконували обов’язки
модераторів заходу.

команди учасників: команда № 1 мала
обстоювати зазначену в темі ідею, ко�
манда № 2 мала її критикувати. Троє
студентів виступили у якості суддів. Їм
належало дати оцінку кількості та якості
аргументів учасників дебатів і шляхом
особистого голосування визначити ко�
манду переможця. Команди обрали собі
спікерів, які виступали від імені колек�
тивів, відповідали на питання та реагу�
вали на вербальні випади опонентів як
особисто, так і за допомогою своїх това�
ришів та подруг по команді. Дискусія

проходила жваво і тривала більше 2 го�
дин. За результатами голосування
суддів перемогу отримала команда № 2,
яка обстоювала ідею пріоритетності
офіційного шлюбу перед цивільним.

В. ТКАЧЕНКО,
асистент кафедри

філософії та педагогіки

Крім того, у Шевченківському райо�
ні провулок Шаумяна перейменували на
провулок Сергія Параджанова, вулицю
Котовського – на вулицю Володимира
Сальського (Шевченківський та Поділь�
ський райони), а вулицю Петра Шелес�
та – на вулицю Миколи Плахотнюка
(Деснянський район).

Бойчук Михайло Львович був відо�
мим українським художником та педа�
гогом, лідером групи «бойчукістів»,
представником розстріляного відрод�
ження та одним із засновників монумен�
тального мистецтва України ХХ сто�
ліття. У 1917 році був одним із профе�
сорів�засновників Української Академії

ÂÓËÈÖß Ê²ÊÂ²ÄÇÅ Â ÊÈªÂ² ÑÒÀËÀ
ÂÓËÈÖÅÞ ÌÈÕÀÉËÀ ÁÎÉ×ÓÊÀ

У Києві 79 бульварів, вулиць, площ і про�
вулків отримали нові назви в рамках виконан�
ня закону про декомунізацію. Відповідний до�
кумент опубліковано на сайті Київської
міської державної адміністрації.

20 грудня 2016 року на пленарному засі�
данні Київської міської ради депутати прий�
няли рішення щодо уточнення назв, перейме�
нування вулиць та провулків у Києві. За зміну
назви вулиці Кіквідзе, що у Печерському райо�
ні, на Михайла Бойчука напередодні голосу�
вали на єдиному веб�порталі територіальної
громади у спеціальній рубриці Е�місто. Із 868
користувачів, що взяли участь в обговоренні
проекту, за нову назву проголосувало 536 гро�
мадян.

мистецтв (нині — Національна академія
образотворчого мистецтва і архітекту�
ри), а потім і професором Київського
художнього інституту. Він заснував
власну мистецьку школу, основним
принципом якої було створення власно�
го «Я–художника» на основі знання
традиційного й сучасного мистецтва. У
2000 році ім’я Михайла Бойчука надали
Київському інституту декоративно�при�
кладного мистецтва й дизайну, що зна�
ходиться на цій самій вулиці.

Бойчука, якого арештували у 1936
році, звинувачували в «українській
контрреволюційній націонал�фашист�
ській діяльності, метою якої було від�

торгнення України від Радянського
Союзу і створення української націонал�
фашистської держави».

Бойчука разом із чотирма учнями —
Іваном Падалкою,  Василем Седлярем,
Іваном Липківським та Іваном Орлом�
Орленком — засудили до вищої міри
покарання — розстрілу, вирок викона�
ли 13 липня 1937 року. Згодом Військо�
ва колегія Верховного суду СРСР пере�
глянула справу і зробила висновок, що
засуджені до розстрілу були звинувачені
безпідставно.

До речі, Василь (Васо) Ісидорович
Кіквідзе – грузинський радянський діяч,
активний учасник громадянської війни.
Навесні 1918 р., командуючи 4�ою Чер�
воною армією, Кіквідзе застосовував в
Україні тактику «випаленої землі»: ви�
саджував при відступі водокачки, зни�
щував запаси продовольства, руйнував
залізничне полотно.

Жителі нинішньої вулиці Михай�
ла Бойчука вважають таку зміну до�
речною.

Ì. Áîé÷óê «Ïðîðîê ²ëëÿ» (1913)
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Екскурсанти дізнались про зарод�
ження системи водовідведення у світі,
ознайомились із численними експона�
тами каналізаційного господарства Киє�
ва, побачили зразки колекторів, засувок
та насосів, макети насосних станцій та
спецтехніки, засоби прочистки мереж та
інструменти, які при цьому використо�
вуються. Найбільше студентів зацікави�
ла інформація про види труб, їх діаметр,
товщину стінок, матеріал, з якого вони
виготовлені, та глибину залягання сис�
теми каналізації.

Проводив екскурсію та вичерпно
відповідав на усі запитання провідний
фахівець ПАТ «АК «Київводоканал»
Василик Михайло Васильович. Вміння
ґрунтовно викласти матеріал, підібрати
факти і питання під специфіку ауди�
торії, зацікавити слухачів і отримати
зворотній зв’язок характеризують цю
людину як знавця своєї справи, психо�
лога і педагога. Зустріч пройшла у фор�
маті дружньої бесіди з елементами жва�
вої дискусії.

Щиро дякуємо керівництву ПАТ
«АК «Київводоканал» та Михайлу Ва�
сильовичу за можливість подивитися на
наше буденне життя під іншим кутом
зору і переконатись, що на світі є безліч
таємниць, про які ми навіть не здога�
дуємось.

Студенти та співробітники
кафедри екології

та безпеки життєдіяльності

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß ÄÎ ÌÓÇÅÞ ²ÑÒÎÐ²¯
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²¯ ì. ÊÈªÂÀ

Студенти�екологи третього курсу Національного транспортного універси�
тету в межах вивчення дисципліни "Якість води та методи її покращення"
разом з викладачами та співробітниками кафедри екології та безпеки життє�
діяльності Лук’яновою В.В., Лисак Р.С., Бондар О.О. відвідали МУЗЕЙ ІСТОРІЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ КИЄВА, який знаходиться за адресою: вул. Харківське шосе,
50�а. Колекція музею охоплює більш ніж столітню історію розвитку каналіза�
ційної системи міста: від 1879 року до сьогодення.

* * *

Екскурсія виявилась не лише за�
хоплюючою і пізнавальною, а й стала
поштовхом для творчого висвітлення
своїх думок та емоцій від побаченого
і почутого.

Ось які відгуки залишили студен�
ти групи ЕО�ІІІ�1 про відвідування
музею.

 В музеї «Київводоканалу» мені
дуже сподобалось. Екскурсія була ціка�
вою та веселою. Мені сподобалась роз�
повідь працівника музею (Михайла Ва�
сильовича) про вміст води в живих
організмах, а також її вартість у
світі та необхідність у житті люди�
ни. Також цікаво було послухати про
«Бортницьку станцію аерації» та про
мережі труб каналізації, види труб та
їх застосування і залягання під зем�
лею. В цілому враження від музею та
екскурсії тільки позитивні. Мені все
дуже сподобалось і я вдячна працівни�
кам та викладачам, які надали мож�
ливість відвідати цей музей. (А. Ко�
марова)

 В загальному відвідування му�
зею сподобалося. Найбільше зацікави�
ла інформація про способи очистки
води та використання туалету з
давніх часів. Також цікаво було поба�

чити, які можуть бути труби (ке�
рамічні — найбільш сподобалися, діз�
налася, що їх використовували ще з
давніх часів). (К. Перчук)

 Перш за все хочеться сказати
про людину, яка була для нас екскур�
соводом, адже перше враження найго�
ловніше. Він одразу нас зацікавив, зни�
щивши бар’єр в спілкуванні. І що було
дуже приємним, екскурсовод постійно
був на позитиві, через що інформація
сприймалась простіше. Тепер про му�
зей. Музей має експонати не лишень
новітні, але і стародавні, що дуже
порадувало. Великий плюс, що ми мог�
ли торкатися усього руками (адже ча�
стина дитинства завжди залишаєть�
ся з нами), тому що так цікавіше. По�
радував також інтер’єр музею, я маю
на увазі манекенів, один з котрих був
на стелі, а інший в бочці перед входом,
через це знову ж таки був більш пози�
тивний настрій і інформація сприйма�
лась простіше. І ще один плюс, це чу�
дова акустика залу, яка давала змогу
з одного його кінця запитати про щось
екскурсовода без напруження голосу.
(В. Олефіренко)

 Дякую за чудову екскурсію.
Вона дуже добре нагадала лекції з во�
допостачання та водовідведення, та
показала все наглядно( за що окремо
вдячна). Найбільше у музеї сподобали�
ся старі дерев’яні труби, навіть не
віриться що такими колись користу�
валися і що вони дійшли до нас у тако�
му відмінному стані. Сподіваюся, що
це була не остання екскурсія пов’яза�
на зі спеціальністю еколога. Щиро
вдячна! (Н.Кареліна)
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У цей день пари зізнаються в своїх
почуттях; саме в цей день молоді паруб�
ки роблять пропозицію руки й серця
своїм обраницям і нерідко закохані од�
ружуються. За статистикою РАГСів і
храмів на 14 лютого припадає дуже ве�
лика кількість урочистих реєстрацій
шлюбу і вінчань, оскільки молодь вва�
жає хорошим знаком з’єднання сердець
саме в День святого Валентина. 14 лю�
того різні заклади влаштовують тема�
тичні вечірки, концерти, флешмоби та
виставки: все навколо прикрашають
пахучими квітами, яскравими сердечка�
ми й милими купідонами в рожево�чер�
воних тонах, які означають пристрасть
та вогненність почуттів.

Історія походження свята досить
суперечлива, адже за одними відомос�

«ALL YOU NEED IS LOVE», ÀÁÎ
ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÅ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß ÄÍß
ÇÀÊÎÕÀÍÈÕ

В Україні День святого Валентина є одним з наймолодших свят, воно неофі�
ційне і не є вихідним днем. Це свято активно відзначається молоддю 14 лютого
з початку 90�х років. У цей день закохані, друзі і навіть чужі люди обмінюють�
ся романтичними листівками — «валентинками», м’якими іграшками і суве�
нірами, трояндами, солодощами у традиційній формі серця та щирими по�
цілунками.

тями батьківщиною знаменного дня є
Англія, за іншими — Франція. Згідно
переказів, День святого Валентина про�
славляє великомученика Валентина —
священника, котрий всупереч наказу
імператора Клавдія ІІ, який заборонив
молодим чоловікам мати сім’ю, таємно
вінчав закоханих. Правитель вважав, що
самотній чоловік, не обтяжений сімей�
ним побутом, має шанси стати кращим
воїном. Але дії священика були роз�
криті, сам Валентин постав перед судом,
зазнав жорстоких тортур і згодом був
страчений. У ніч перед стратою він на�
писав своїй коханій лист — зізнання в
почуттях у віршованій формі. Згодом
такі листи стали називати «валентинка�
ми». Дата смерті великомученика при�
падає саме на 14 лютого.

В Україні є цікава традиція: якщо
хлопець не встиг особисто освідчитися
в коханні своїй дівчині до Дня святого
Валентина, то у нього ще є шанс отри�
мати її згоду, якщо він відправить їй
зізнання у вигляді серця: це може бути
і м’яка іграшка, і подушечка, і повітряна
кулька. Існує ще й Старокиївська леген�
да, яка розповідає про перебування свя�
того Валентина в Україні, а точніше в
Київській Русі. Княгиня Ольга та Ва�
лентин, за переказами, допомогли двом
молодим киянам зберегти та зміцнити
свою любов. Легенда унікальна тим, що
в ній немає незадоволених батьків, які
були проти одруження дітей, немає
скандалів і примирень.

Щодо інших
країн, то, на�
приклад, в Анг�
лії існувало по�
вір’я, за яким
перший чоловік,
якого побачить
дівчина 14 лю�
того, повинен був стати її Валентином,
хоче вона цього чи ні. Але дівчата знай�
шли вихід із цієї ситуації: цього дня
вони гуляли із зав’язаними очима.
Італійці в День святого Валентина вва�
жають своїм обов’язком дарувати коха�
ним солодощі: в Італії цей день вони так
і називають — «солодкий».  Поляки в
цього дня відвідують Познань. Там, за
повір’ям, лежать мощі Святого Вален�
тина, а над головним престолом висить
його чудодійна ікона. Поляки вірять, що
проща до неї допомагає в любовних
справах. У Франції неодмінною умовою
вважається подарунок з ювелірних при�
крас. Данія славиться тим, що жінки от�
римують від своїх кавалерів засушені
білі квіти. Цікаво, що в ряді мусуль�
манських країн це свято перебуває під
суворою забороною. Так, в Саудівській
Аравії за святкування цього дня на вас
накладуть великий штраф.

Кілька цікавих фактів щодо традицій
святкування: у Британії люди вітають
не тільки родичів, близьких, коханих, а
і тварин; у Японії – подарунки отриму�
ють, як правило, чоловіки. Місцевий
народ вважає, що День Валентина – це
щось на кшталт 8 березня для чоловіків.

День святого Валентина, — це роман�
тичний день, коли прийнято зізнавати�
ся в коханні, але всім не завадить часті�
ше говорити своїм близьким теплі й
ніжні слова, розповідати про свої почут�
тя до них, проявляти увагу й опіку по
відношенню до обранців, адже всім відо�
мо, що три слова «я тебе кохаю» —
здатні зробити щасливим кожну люди�
ну на довгі роки.

Підготувала І. СТРИЖКО,
студентка групи ФП�ІІ�2

*   *   *

Çàêâ³ò÷àëà äåñü ó òåìí³ì ë³ñ³
Ì³æ ñìåðå÷îê ³ ðÿñíèõ äóá³â
Êâ³òêà ïàïîðîò³ ó ïðàë³ñ³,
Ùî õîâàâñÿ ïîì³æ áåðåã³â.

Äåñü â Êàðïàòàõ ñåðåä ã³ð âèñîêèõ
Äæåðåëî, ìîâ òîé àêâàìàðèí,
Âñå á³æèòü äî ñèí³õ ð³ê ãëèáîêèõ,
Ó ë³ñàõ ðîçêèíóâøè ñàòèí.

À íàä íèì ïàëàëè ÿñí³ çîð³.
Âæå ïîñíóëè ðàä³ñí³ ïòàøêè.
Ïî ñòåæêàì íåáà÷åíî¿ äîë³
Çâ³äóñ³ëü ç³áðàëèñü ïàñòóøêè.

Ì³ñÿöü é ç³ðîíüêà òîä³ ç³éøëèñÿ.
Äîëÿ âñå æ çâåëà ò³¿ øëÿõè.
Ìèë³ íàä âîäîþ îáíÿëèñÿ,
É ïî ñòåæêàì óäâîõ âîíè ï³øëè.

*    *    *
Ïîêàæè ìåí³ ïðàâèëüíèé øëÿõ,
Ùî çãóáèâñÿ â ì³ñüêèõ ëàá³ðèíòàõ.
Òàì, äå ùàñòÿ äð³ìàëî ó ñíàõ,
Áóëî ñòåæêó òîá³ ïåðåêðèòî.

Àëå çàðàç äî ùàñòÿ ëèø êðîê
Äîâæèíîþ ó òèñÿ÷³ ìåòð³â.
Âèð³øàëüíèé çðîáèòè êîâòîê
² ñÿãíóòè â çàñí³æåí³ íåòð³.

Íà ãàëÿâèí³ â ò³íÿõ ñìåðåê
Ó ïðîì³íí³ çèìîâîãî ñîíöÿ,
Ëèø ïîì³òèâøè ò³íü íåáåçïåê,
Âáåðåãòèñü ï³ä êðèëîì îõîðîíöÿ.

² ïðîéòè, íå âïóñòèâøè ðóêè,
Áëèñê³ò òåìíèõ î÷åé íå çãóáèòè.
Â³äâåðòàþ÷è ãîñòð³ ê³ëêè,
Íàì íà äîëåíüêó íå âîðîæèòè.

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
cтудентка групи ЕО�І�1м
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Â²ÒÀªÌÎ!
ЮВІЛЯРИ СІЧНЯ�ЛЮТОГО:

АТОРІНА Ірина Юріївна, при�
биральниця господарського відділу;

БАНДІЛОВА Наталія Євгенів�
на, прибиральниця УБУ;

БЄЛОВА Марина Олександ�
рівна, доцент кафедри вищої ма�
тематики;

ГОРОДЕЦЬКИЙ Олександр
Антонович, старший викладач ка�

федри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну;
ГУРНАК Віталій Миколайович, професор кафедри

транспортного права та логістики;
ДАНІЛОВ Олександр Олександрович, доцент кафедри

фізичного виховання та спорту;
ДИМА Віктор Сергійович, слюсар�електрик 6 розряду

УБК;
ДМИТРУК Тетяна Олексіївна, старший викладач ка�

федри конституційного та адміністративного права;
ЄСИПЕНКО Володимир Віталійович, черговий з режи�

му відділу охорони;
ЖУКОВСЬКА Лариса Олексіївна, прибиральниця спорт�

комплексу;

КОШЕЛЄВ Володимир Георгійович, старший викладач
кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства;

КРИВЕНКО Лідія Іванівна, прибиральниця гуртожитку
№ 5;

КУЛЬНЄВА Тамара Олександрівна, прибиральниця
спорткомплексу;

ЛЕБІДЬ Ірина Георгіївна, доцент кафедри міжнародних
перевезень та митного контролю;

ЛУК’ЯНЕНКО Антоніна Володимирівна, бухгалтер
І кат. бухгалтерії НТУ;

ОСІПОВА Єлізавета Андріївна, прибиральниця УБК;
ПІКУЛЯ Віталій Михайлович, сторож полігону дорожніх

машин;
САМУСЬ Тетяна Анатоліївна, інженер ІІ кат. режим�

но�секретного відділу;
УРЕНЬОВА Світлана Дмитрівна, старший викладач ка�

федри філософії та педагогіки;
ХЕЙЛОВСЬКИЙ Андрій Іванович, начальник відділу охо�

рони;
ХУДЬКО Наталія Дмитрівна, кастелянша гуртожит�

ку № 2;
ШЕРЕМЕТ Марія Петрівна, прибиральниця УБК;
ШКУРИНСЬКА Ніна Іванівна, адміністратор гурто�

житку готельного типу;
ЯЦЕНКО Любов Володимирівна, головний бібліотекар

бібліотеки НТУ.

Ë²ÏÑÜÊÎÌÓ Ã.ª. - 90!
У січні 2017 року зустрів свій

90�річний ювілей талановитий нау�
ковець�викладач, кандидат техніч�
них наук, професор Ліпський Гри�
горій Євгенович.

Григорій Євгенович народився
14 січня 1927 року  в с. Кошів, Теті�
ївського району, Київської області.
В 1951 році закінчив дорожньо�бу�
дівельний факультет Київського ав�
томобільно�дорожнього  інституту і
був направлений на роботу в Київсь�
кий філіал „Союздорпроекту”, де
працював до 01.08.1955 року на по�
садах інженера, старшого інженера,

заступника начальника вишукувальної партії.
Майже 60 років  трудової діяльності пов’язані з науково�

педагогічною діяльністю в Національному транспортному
університеті, де працював на посадах асистента, старшого
викладача, доцента, професора, завідувача кафедрою орга�
нізації виробництва, декана дорожньо�будівельного факуль�
тету, проректора з наукової роботи.

Має Урядові нагороди і відзнаки: орден «Трудового Чер�
воного прапора», орден «Знак пошани», 5 медалей, Почесну
грамоту Кабінету міністрів України, Заслужений будівельник

України, почесний дорожник України, «Відмінник освіти
України».

Григорій Євгенович — це викладач від Бога. Його лекції
завжди були цікавим й динамічним діалогом студента і вик�
ладача. Методика викладання професора, широка ерудиція
захоплювали як молодь, так і дорослу аудиторію. Кожне його
слово вагоме, цінне, завжди має філософський зміст, спону�
кає до роздумів. Повсякчас привітний як до студентів, так і до
колег, Григорій Євгенович завжди готовий направити, допо�
могти корисною порадою.

Шановний Григорію Євгеновичу! Вам доля подарувала
активне, багате і цікаве життя. Притаманний Вам талант орга�
нізатора, помножений на велике бажання робити людям доб�
ро, став запорукою Вашого успіху. Прийміть наші щирі сер�
дечні вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого дня на�
родження! Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі бу�
дуть Вашими постійними супутниками в житті, а доля пода�
рує багато світлих літ у мирі та добробуті. Бажаємо Вам свят�
кового настрою, доброго здоров’я, довгих років життя, вели�
кого людського щастя та благополуччя. Нехай завжди на Ва�
шому небосхилі сяє сонечко, а у серці завжди буде тепло від
усмішок та щирої шани!

З найтеплішими вітаннями,
колектив кафедри управління виробництвом і майном,

факультет транспортного будівництва НТУ
та науково�педагогічний колектив університету
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