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ГАЗЕТА  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТРАНСПОРТНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ Безкоштовно

Â×ÅÍÀ ÐÀÄÀ
1 березня 2018 року відбулося чер�

гове засідання Вченої ради Національ�
ного транспортного університету, на
якому були розглянуті такі питання
порядку денного:

1. Про роботу з підвищення якості
підготовки фахівців в Житомирському
автомобільно�дорожньому коледжі
НТУ. Доповідач директор Житомирсь�
кого автомобільно�дорожнього коледжу
НТУ Ніколенко О.В.

2. Про академічну мобільність учас�
ників освітнього процесу. Доповідач
декан факультету менеджменту, логіс�
тики та туризму, професор Бакуліч О.О.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
секретар Вченої  ради, професор

Ви відчуваєте весну?
За вітрами, завірюхами, товстим шаром снігу, що притиснув місто до

землі? Адже відчуваєте! Бо кожна людина чує в собі ці весняні зміни, що
вкотре ведуть до відродження.

А ще абсолютно весняне свято... Свято любові та поваги до наших ча�
рівних жінок. 8 березня... І чоловічі серця б’ються гучніше, на обличчях
з’являється цілком весняна посмішка, не насмішкувата чи іронічна, а м’я�
ка, сердечна та доброзичлива. І все це завдяки вам, любі жінки! Дякуючи
вашим гарячим серцям, за холодною та довгою зимою приходить чарівна
весна, перероджується світ, а з ним — і ми самі.

Це жіноче свято могло виникнути тільки о цій порі — порі відродження
Землі.

Кохані наші матері, бабусі, дружини, донечки! За щоденною колотне�
чею ми інколи забуваємо, кому саме завдячуємо своїми найкращими та
найблагороднішими рисами, самому своєму існуванню. І це світле весняне

свято щороку нагадує: зупиніться, глянь�
те навколо, віддайте шану тим, хто

поруч з нами у наших святах та буд�
нях, у сумі та радості, у кожному

з наших досягнень.
Щиро вітаємо вас, наші до�

рогі колеги та кохані жінки! Ми
любимо та шануємо вас. Ми ба�
жаємо вам здійснення всіх ва�

ших мрій та сподівань. І щоб зав�
жди поруч із собою ви відчували

мужнє та  дружнє чоловіче плече,
що у будь�яку мить готове взяти на

себе усі ваші труднощі та негаразди.
Зі святом вас, кохані!

Чоловічий колектив НТУ

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ ² Æ²ÍÎ×ÍÎÑÒ²!

ЦИТАТИ ДО СВЯТА ЖІНОК

Міжнародний жіночий день відзна�
чається в багатьох країнах світу в па�
м’ять про соціальні, економічні, куль�
турні та політичні досягнення жінок.
Цей день нагадує про боротьбу, з якою
стикаються жінки повсякчас, і про їхні
досягнення.

На згадку про особливий день,
IBTimes Великобританії склав список
надихаючих цитат.

“Жінки завжди були сильними сві�
ту цього. Чоловіки постійно шукають в
жінці подушку, на яку можна опустити
голову. Вони завжди сумують за маті�
р’ю, яка тримала їх, коли вони були не�
мовлятами.” – Коко Шанель

“Жінки вміють тверезо мислити,
вони більш творчі й, з цієї причини,
іноді більш вразливі.” – Емма Боніно

“Завжди пам’ятайте, ви не тільки
маєте право бути особистістю, ви зобо�
в’язані бути нею.” – Елеонора Рузвельт

“За великим рахунком, матері і до�
могосподарки – єдині працівники, які
не мають регулярного відпочинку. Це
відмінний “безвідпочинковий” клас.” –
Енн Ліндберг

“Здогадка жінки набагато точніша,
ніж впевненість чоловіка.” – Редьярд
Кіплінг

Впевнені, що і в кожного з вас є що
сказати про жінку.

Ìàë. ß. Âëàñåíêî-Áåðíàöüêà
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 «Ідеальна дівчина – це особливе
втілення рис слабкої половини людства.
Жінка – це та особа, яка не повинна вик�
ликати жодних негативних почуттів.
Вона красива, слідкує за своєю зовніш�
ністю, талановита, мудра, покірна, соро�
м’язлива. Жінка повинна надихати і
вміти зцілювати словами. Вона повин�
на бути настільки красивою природньо,
щоб навіть без макіяжу виглядала в сот�
ню разів краще тих, на яких тонна фар�
би. Вона повинна бути доглянутою. А
щодо характеру — то ідеальна та, з якою
комфортно та спокійно при будь�яких
обставинах.»

Олександр Єгоров, ФП�ІІ�2

«Ідеальних людей не буває, це досить
відомий факт. Уся ідеальність завжди
руйнується суб’єктивністю сприйняття
різних людей. Що ідеальне для когось,
не є таким для тебе. Тому, головним у
стосунках людей є здібність до сприйнят�
тя недоліків один одного і намагання їх
виправити. Саме тому “ідеальною” я бачу
свідому, готову розвиватись та змінюва�
тись для досягнення ідеальних стосунків,
жінку. Будьте сильними, терплячими і
такими ж надихаючими сонечками в
житті чоловіків, якими ви завжди є. З
Міжнародним днем жінки!»

Дмитро Хейлик, ФП�ІІІ�2

 «Ідеальна жінка? Спокійна, слухня�
на, красива, любляча, чуттєва та турбо�
тлива. Вона повинна вміти знаходити
тонку грань між сексуальністю, скром�
ністю і розбещеністю.»

Максим Лесін, ФП�ІІ�2

«Особисто для мене кожна дівчина
повинна бути ніжною та сором’язливою
– це справді прикрашає її вроду. Вона
завжди повинна триматися за свого об�
ранця задля того, аби по життю кроку�
вати разом пліч�о�пліч. Нас, чоловіків,
надихає ваша, дорогі жінки, підтримка,

²ÄÅÀËÜÍÀ Æ²ÍÊÀ Î×ÈÌÀ
×ÎËÎÂ²Ê²Â

Багато представників сильної половини люд�
ства стверджують, що ідеальної жінки не існує,
а отже, і прагнути до цього не варто. В той же
час кожен чоловік готовий назвати кілька основ�
них якостей, якими неодмінно повинна володіти
його обраниця. Образ ідеальної жінки в очах чо�

ловіків надзвичайно різноманітний. Красива, жіноч�
на, розумна, вміє смачно готувати та тямить, як

розумно вести господарство – ось він справжній ідеал
всіх часів. Та чи повинна володіти, на думку сучасних

чоловіків, ідеальна жінка такими рисами сьогодні?
Роздумами про власний образ ідеальної дівчини та свої�

ми привітаннями з Міжнародним днем жінки відверто поділилися мужні та
амбітні філологи других та третіх курсів. Їхні відповіді виявилися дуже ціка�
вими і дійсно допомогли нам зрозуміти, якими жінок бачить сильна половина
студентського колективу НТУ.

адже вона необхідна кожному. Чолові�
кам тяжко без жіночих вмінь та навиків,
тому, якщо ви вправні та талановиті, я
думаю, представники сильної половини
людства зможуть дістати для вас зірку з
неба, якщо дійсно кохають. Тому всіх
вітаю з прекрасним Міжнародним жіно�
чим днем, залишайтеся такими ж яск�
равими та чарівними! Бажаю вам завж�
ди мати в житті море позитиву та по�
більше приємних сюрпризів!»

Юрій Кирпа, ФП�ІІІ�2

 «Для мене найголовніше в жінці –
це її підтримка і розуміння. Як кажуть,
навіть, коли проти тебе весь світ, вона
повинна вірити в тебе. Ні для кого не
секрет, що в житті буває багато склад�
них ситуацій, коли ти можеш зазнати
поразки або ж навпаки піднятися, і тоді
твоя ідеальна жінка повинна бути по�
руч. А ще розум. Вона повинна бути для
тебе і дівчиною, і другом, і найкращим
співрозмовником, з яким можна обго�
ворити будь�що, і французький мо�
дернізм в тому числі.»

Андрій Затоковенко, ФП�ІІ�2

«Я думаю, що ідеальною можна на�
звати ту жінку, яка завжди підтримає, з
розумінням поставиться до твоєї розпо�
чатої справи та буде цікавитися тим, чим
ти займаєшся. Для такої жінки ти бу�
деш намагатися стати кращим. Жінка не
повинна говорити чоловікові, що він не
розуміє її, а також дорікати, що він мало
приділяє їй часу. Вона повинна бути
ніжною та особливою.»

Євгеній Литвиненко, ФП�ІІІ�2

«Існує думка, що ідеальною жінку
робить сукупність якихось стереотипних
рис, як�от вміння готувати, щоб вона во�
лоділа найкращими рисами і у всьому
була найпершою. Безумовно так і є. Коли
ти знаходиш свою ідеальну жінку, вона
дійсно стає для тебе кращою в усьому.

Але є ще щось, що допомагає зрозуміти,
що це саме вона, та єдина, з якою хочеш
розділяти щасливі миті свого життя. Хоча
кожен чоловік має низку своїх стандартів,
які роблять його омріяну жінку ідеаль�
ною, та, на мою думку, ідеал справжньої
жінки – це та, яку ти розумієш, а вона у
відповідь розуміє тебе, яка завжди
підтримає, коли це необхідно. І тоді за�
ради такої жінки ти сам прагнеш вдоско�
налюватися. Тому, дівчата, завжди зали�
шайтеся такими, які ви є, бо ви чудові. Зі
святом вас!»

Микита Лаптінов, ФП�ІІІ�2

Саме про таких ідеальних супутниць
життя мріють чоловіки.

Любі жінки! Редакція газети «Авто�
дорожник» бажає вам вічної квітучості,
натхення та радості! Нехай ця весна при�
несе на своїх крилах лише найкращі
емоції! Вдосконалюйтеся, посміхайтеся і
сіяйте, а найголовніше любіть себе!
Щодня доводьте своїм обранцям, що ви
– найталановитіша, найчарівніша та най�
ніжніша натура. Адже жінка, яка любить
себе – це справжня загадка для чоловіків.
А що може бути цікавіше, аніж розгаду�
вати цю приємну таємницю?

М. СОНЯЧНА

ÍÀ ÊÐÈËÀÕ ÂÅÑÍÈÄÎ ÑÂßÒÀ ÂÅÑÍÈ

* * *

Äëÿ ùàñòÿ òðåáà çîâñ³ì íåáàãàòî.
² öå íå ãðîø³, íàâ³òü, ³ íå ìîðå.
Ïîòð³áíîþ ñåáå ëèø â³ä÷óâàòè
Ïîòð³áíîþ. ² öå îáîâ’ÿçêîâî!

Ïóñòèòè ñëüîçè ÷è óïàñòè â ðîçïà÷,
À ïîò³ì ïðèõèëèòèñÿ äî òåáå.
Äî òåáå. Òè ç³ ìíîþ. Çàðàç. Ïîðó÷.
Òè ñèëüíèé, ÿê Àòëàíòè ñåðåä íåáà.

Êîëè äóìêè çàïëóòàþòü ñâ³äîì³ñòü,
² ÿ ñïèòàþ: «Ùî ìåí³ ðîáèòè?»
²ç âóñò òâî¿õ ïðèëèíå ìóäðà ïîâ³ñòü,
ßêà ïîêàæå, ÿê ÿ ìàþ æèòè…

Êîëè äóøà çàò³º äèâíó ï³ñíþ,
À ñâ³ò ïàëàõêîò³òèìå ÿñêðàâî,
Ìåíå ç ëþáîâ’þ îá³éìè òè ì³öíî.
Ïðîøåïî÷è òàê ãàðÿ÷å… — «Êîõàþ!»…

Ùîá òè, íåìîâ ð³êà ñåðåä ïóñòåë³,
Äàâàâ áàæàííÿ æèòè é íå áîÿòèñü,
² ùîá òâî¿ ìîãóòí³ ïëå÷³-ñêåë³
Áóëè ïðèòóëêîì, ùîá ìîãëà ñõîâàòèñü.

Ùîá ó òâî¿õ ðóêàõ äî òëà çãîð³òè,
Ùîá â³ä÷óâàòè ëàñêó íåîäì³ííî…
Ùîá ó òâî¿õ î÷àõ ìîãëà çëîâèòè
íàéâàæëèâ³øå — «ß òîá³ ïîòð³áíà!»…

Àäæå äëÿ ùàñòÿ òðåáà çîâñ³ì íåáàãàòî.
² öå íå ãðîø³, íå ãàðÿ÷å ìîðå.
Ëèø áóòè Æ³íêîþ ³ ñåðöåì â³ä÷óâàòè
Ñåáå ïîòð³áíîþ. ² öå îáîâ’ÿçêîâî!

О. НЕБРАТ,
студентка групи МЕ�ІІІ�1
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ÑÂßÒÎ ÌÎÂÈ ² ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ²

Вшанування Міжнародного дня
рідної мови не пройшло повз стіни й
нашого університету. В одній із ауди�
торій навчально�бібліотечного корпусу
студенти автомеханічного факультету
(декан Матейчик В.П.) разом зі студен�
тами факультету економіки і права (де�
кан Бондар Н.М.) провели урочисте
святкування цієї події. Організаторами
дійства були викладачі кафедри теорії
та історії держави і права доц. Малінсь�
ка Г.Д., ст. викл. Шкода А.В., ст. викл.
Волошина Т.М.

Зі вступним словом до присутніх
звернувся професор, завідувач кафедри
теорії та історії держави і права Хоро�
шун Б.І. Він наголосив на тому, що саме
тут зібрались ті, кому не байдужа доля
нашої рідної мови. Борис Іванович по�
інформував присутніх, що за оцінкою
фахівців, із 6000 мов, які нині існують в
світі, половина з них знаходиться під
загрозою зникнення у найближче деся�
тиріччя. Процитувавши відомі слова
Ліни Костенко “Нації вмирають не від
інфаркту. Спочатку їм відбирає мову”,
професор закликав цінувати і берегти
живу схованку людського духу, адже
якщо ми не будемо піклуватися про
українську мову, то вона всохне як де�
рево, а це призведе до загибелі нашого
народу як нації.

У ході святкування лунали різно�
манітні вірші «Рідна мова» І. Багряного,
«Ти знаєш, що ти — людина» В. Симо�
ненка, «Страшні слова, коли вони мов�
чать» Л. Костенко, «Якби я втратив очі,
Україно…» Д. Павличка, поеми: «Енеїда»
І. Котляревського, «Євшан�зілля»
М. Вороного, «Гайдамаки» Т.Г. Шевчен�
ка, «Мойсей» І. Франка та інші.

Студенти та викладачі уважно вслу�
халися у хвилюючі рядки авторського

«ÌÎÂÀ — ÖÅ ÂÀÆËÈÂÎ!»
Без мови рідної, юначе,
й народу нашого нема.

В. Сосюра
21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжна�

родний день рідної мови. Свято було започатковано у листопаді 1999 року на
тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі. Про «підтримку
мовного та культурного різноманіття та багатомовності» — звучало у заго�
ловку документа. Міжнародне свято рідної мови мало послугувати захисту
мови як культурної спадщини кожної окремої національності, кожної народ�
ності на нашій планеті.

Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у
Бангладеші (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила
демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на
використання в країні своєї рідної — бенгальської мови. Відтоді кожного року
Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни
ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Починаючи з
2000 року, цей день відзначають і в Україні.

вірша про українську мову талановитої
Нікіфорової Анни (ФП�І�1). Слова відо�
мого вірша В. Сосюри «Любіть Україну
як сонце любіть», який декламувала
студентка Підкаура Діана (ДН�ІІ�1),
звучав як заповіт для майбутнього по�
коління. Завершила свято веселою пат�
ріотичною піснею «Де така ще є земля»
Приймак Анастасія (МН�І�4). Захід
вели незрівнянні Антоніна Харіна (ДН�
ІІ�1) та Кудрін Дмитро (ДН�ІІ�1).

Мова — духовний скарб нації. Саме
вона формує і визначає свідомість, тво�
рить людину, культуру, історію. Вона є
найголовнішою ознакою народу, що дає
йому право називатися нацією. Тож, як
закликав Максим Рильський: «як па�
рость виноградної лози плекаймо мову...»,
любімо свою рідну мову, бо з нею наше
майбутнє і майбутнє України!

М. ХИЛЮК,
спецкор газети

«КРАЇНА

НЕЗАЛЕЖНИХ МРІЙ»

Æèâåìî âñ³ ìè â Óêðà¿í³,
Â êðà¿í³ íåçàëåæíèõ ìð³é.
Òóò ëèíóòü ï³ñí³ ñîëîâ’¿í³,
Ùî ïîäàþòü íàì âñ³ì íàä³é.

Öå òà êðà¿íà, êîòðà ìîæå
Çäîáóòè ñëàâó, âèçíàííÿ,
Ëèøå ïîòð³áíî êðîê çðîáèòè
Íàçóñòð³÷ ñàìîï³çíàííþ.

À íàö³ÿ! Òî íàøà ñèëà,
Ùî ç ãîðä³ñòþ íåñåìî ìè!
Áî óêðà¿íö³ — òî º êðèëà,
ßê³ ï³äíîñÿòü äîãîðè.

À øóì ãà¿â? À êîë³ð íåáà?
Éîãî íå ñïëóòàºø í³ ç ÷èì.
Îäðàçó çíàºø, ùî ç òîáîþ
Çíàõîäèòüñÿ òâ³é ð³äíèé ä³ì.

² â ñåðö³ º ñëîâà,
ÿê³ äàº íàì Óêðà¿íà,
Ùî ïðîìîâëÿòü ùîäåííî
Áóäå ãîëîñ òâ³é:

«Ìè º óñ³, îäíà ðîäèíà
Â êðà¿í³ íåçàëåæíèõ ìð³é!»

В. ДОВБІЙ,
студентка групи ВП�III�I

* * *

Íà âåëèêèõ ïðîñòîðàõ Øåâ÷åíêà
² òâîð³ííÿõ Ñêîâîðîäè,
Íà áåçìåæí³é ëþáîâ³ Êîñòåíêî,
Ùî ³ äîñ³ ³äå äî ìåòè.

Ìè ïëåêàºìî ñâîþ ð³äíåíüêó,
ßê ³ äàâí³é çíàéîìèé Ôðàíêî.
Çà÷àðîâàí³ ëàã³äíèì “íåíüêî”
² âèøíåâèì ñàäêîì çà â³êíîì.

Ðîçìîâëÿºìî, ÿê Êîòëÿðåâñüêèé,
Íå õîâàºìî íàøèõ äóìîê.
² «Ï³ä çîðÿìè» òàê, ÿê ³ Ðèëüñüêèé,
Ìè ïðîäîâæóºì êîæíèé ðÿäîê.

Íàì íå ìîæíà çàáóòè âñþ í³æí³ñòü
Óêðà¿íêè, Çàá³ëè é Îëåñÿ.
² íå âòðàòèòè íàøó óì³ë³ñòü
Ïî óíèêíåííþ íîâèõ åêñöåñ³â.

А. НІКІФОРОВА,
студентка групи ФП�І�1
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На урочистому за�
сіданні з привітальни�
ми словами перед ви�
пускниками виступи�
ли: перший проректор
— проректор з наукової
роботи Дмитрієв М.М.,
декан факультету ме�
неджменту, логістики
та туризму Бакуліч
О.О., завідувач кафед�
ри менеджменту Ложа�
чевська О.М., завідувач
кафедри туризму Цип�
ко В.В., завідувач ка�
федри фінансів, обліку та аудити Бази�
люк А.В. та випускники факультету.

Перший проректор�проректор з на�
укової роботи Дмитрієв М.М. наголосив:
«Сьогодні ви робите крок у доросле
життя, де маєте реалізувати здобуті в
стінах університету навички та вміння.
Я вам щиро бажаю, щоб у житті вам все
легко давалося!».

«Перед вами відкривається широка
дорога у ваше майбуття. У ваших руках
не лише власна доля, а й доля всієї краї�
ни, саме вам змінювати її на краще. Я
дуже хотіла б, аби вами пишалися бать�
ки, оскільки ви отримали освіту в одно�
му з найкращих закладів вищої освіти
України. І щоб вами пишалась країна,
коли ви внесете свій посильний вклад у
розбудову галузі і держави», — такими
словами випускників привітала декан
факультету менеджменту, логістики та
туризму О.О. Бакуліч.

З вітальним словом звернулася до
випускників та професорсько�викла�
дацького складу НТУ випускниця спе�
ціальності «Облік і оподаткування»

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÂÐÓ×ÅÍÍß ÄÈÏËÎÌ²Â
ÌÀÃ²ÑÒÐÀ ÍÀ ÔÌËÒ

30 січня в Національному транспортному університеті на факультеті «Ме�
неджмент, логістика та туризм» відбулося урочисте вручення дипломів ма�
гістрам.

В. Хоменко. Вона побажала усім  випус�
кникам бути успішними людьми, хоро�
шими фахівцями, професіоналами своєї
справи й завершила свій виступ слова�
ми  Ліни Костенко:

² âñå íà ñâ³ò³ òðåáà ïåðåæèòè,
² êîæåí ô³í³ø  öå, ïî ñóò³, ñòàðò,
² íàïåðåä íå òðåáà âîðîæèòè,
² çà ìèíóëèì ïëàêàòè íå âàðò.

Також, було визначено високий
рівень підготовки магістрів: зі 126 ви�
пускників 59 отримали дипломи з
відзнакою. На святі були відзначені до�
сягнення випускників як в науковій, так
і в громадській роботі. Відмінникам фа�
культету вручені подяки від ректора
НТУ Дмитриченка М.Ф.

Отримавши дипломи магістрів, ви�
пускники, натхненні  настановами  дека�
на, завідуючих кафедр,  висловили щиру
подяку: ректорату університету, керівни�
кам магістерських робіт, професорам і
викладачам, які протягом всіх років на�
вчання створювали комфортні умови для
навчання та надавали можливості отри�
мати потужну галузеву освіту.

П’ять з половиною років пролетіли
наче один день. За цей час в них були
свої перемоги та поразки, випускники
реалізовували себе, формувалися як
професіонали своєї справи, а найголов�
ніше, що кожен з них став Людиною з
великої літери, якими пишається фа�
культет. Цей курс наповнений талано�
витими, активними молодими людьми,
які в студентські роки намагалися бути
кращими в усьому і були! Конкурси
наукових робіт, олімпіади, конференції
– все було їм під силу. Дівчата представ�
ляли гідно факультет на конкурсах кра�
си університету, серед хлопців є футбо�
лісти, що приносили призові місця, а

таке свято як “День української мови та
писемності” ні разу не пройшов без
їхньої участі. Тому факультет з горді�
стю і одночасно із сумом відпускає вже
в доросле життя цих відмінних фахівців,
які неодмінно внесуть свій креатив в
розвиток держави.

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

О. ЗАЯЦ,
заступник декана ФМЛТ

А. БАСЬКО,
 студент ФМЛТ

ÞÍ² ÍÀÓÊÎÂÖ²
Â ÍÒÓ

У НТУ з дозволу та за сприянням
ректорату університету співробітники та
студенти кафедри екології та безпеки
життєдіяльності у співпраці з Інститу�
том післядипломної педагогічної освіти
Київського університету ім. Грінченка та
Комунальним позашкільним навчаль�
ним закладом «Київська мала академія
наук учнівської молоді» 31 січня, 2 та 3
лютого провели ряд заходів, а саме:

• ІІІ (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології

• ІІ (міський) етап Всеукраїнського
конкурсу�захисту науково�дослідниць�
ких робіт учнів Київської Малої академії
наук учнівської молоді у 2017–2018 на�
вчальному році (відділення філософії та
суспільствознавства і відділення інозем�
ної філології та зарубіжної літератури).

Хвилювання та непереборне бажан�
ня перемогти переповнювали учнів, які
проявляли свої знання та навички в ході
проведення даних заходів. Юні науковці
щороку стають більш підготовленими та
впевненими. Тому віримо, що наше май�
бутнє у руках справді талановитих та
енергійних людей.

Висловлюємо подяку за допомогу в
проведенні заходів викладачам та сту�
дентам кафедри іноземних мов і кафед�
ри філософії та педагогіки.

В. ХРУТЬБА,
 голова ІІІ (міського) етапу

Всеукраїнської  учнівської
олімпіади з екології, завідувач

кафедри екології та БЖД

Р. ЛИСАК,
асистент кафедри екології та БЖД
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Екзаменаційні комісії, що працюва�
ли на автомеханічному факультеті, роз�
глянули 83 магістерські роботи. З них
захищено: на «відмінно» — 61, з оцін�
кою «добре» — 14, «задовільно» — 8.

За результатами навчання в універ�
ситеті та захисту на «відмінно» магі�
стерських робіт 22 випускника отрима�
ли дипломи з відзнакою.

Щиро привітали випускників пер�
ший проректор НТУ Білякович М.О.,
відповідальний секретар приймальної
комісії Філіпова Г.А., завідувачі кафедр,
заступники декана, методисти деканату
АМФ.

Стрункі та мужні юнаки і тендітні
та чарівні дівчата знаходились у кру�

ÂÈÏÓÑÊ ÌÀÃ²ÑÒÐ²Â
ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ

У святковій атмосфері 31 січня 2018 року відбулось уро�
чисте вручення дипломів «магістра» студентам автоме�
ханічного факультету НТУ.

говерті змішаних
почуттів: радість
отримання омрі�
яного диплому,
відчуття свободи
переплелися зі
спогадами минулих років, розлукою зі
студентськими друзями та хвилюван�
ням перед зустріччю з майбутнім. Але
цей день був для них одним із най�
щасливіших за останні п’ять з поло�
виною років.

Бажаємо нашим дорогим магістрам
міцного здоров’я і щастя, терпіння та
стійкості, натхнення й удачі, завжди
вірити в себе і свої сили, залишатися

Зі словами вдячності від випуск�
ників виступили колишні студенти, а
нині колеги, від спеціальності «Право»
— Дмитрук Валерій, від спеціальності
«Економіка» — Чкалова Тамара, від
спеціальності «Професійна освіта
(транспорт)» — Кондратюк Марія.

ÂÈÏÓÑÊ ÍÀ ÔÅÏ
31 січня на факультеті економіки та права відбулося урочисте вручен�

ня дипломів магістрам — випускникам 2018 року. Свято пройшло в уро�
чистій обстановці. На урочисте засідання привітати випускників прийшли
професорсько�викладацький склад НТУ, зокрема з привітальними словами
перед ними виступив проректор з навчальної роботи проф. Грищук О.К.,
декан факультету економіки та права Бондар Н.М., завідувач кафедри
економіки Козак Л.С., професор кафедри філософії та педагогіки Бахтія�
рова Х.Ш., заступник завідуючого кафедри конституційного та адмініст�
ративного права Ярова Р.В.

Випускників прий�
шли привітати також
їхні батьки, рідні та
друзі.

Дипломи були вру�
чені 79 колишнім сту�
дентам, а нині магіст�
рам. Варто відмітити,
що кількість дипломів з
відзнакою теж досить
вагома. Таких дипломів
та подяк від ректора за
відмінне навчання отри�
мали 40 студентів�ви�
пускників.

Дійсно, вручення
дипломів випускникам — це особливе
свято, яке одночасно і радісне, і з нотка�
ми суму. Адже в житті колишніх сту�
дентів закінчується важливий етап —
етап навчання, становлення, професій�
ного зростання. В цей день колишні сту�
денти стали дипломованими спеціалі�

стами. Диплом — це один із найперших
і найважливіших документів дорослого
життя людини. Він — путівка у само�
стійний світ, де набуті в університеті
знання все частіше ставатимуть у нагоді
та відкриватимуть перед вами нові мож�
ливості та перспективи професійного
росту. Варто відмітити, що диплом ма�
гістра  — це лише перший етап у про�
фесійному зростанні та становленні
майбутніх фахівців у відповідних галу�
зях науки.

Деканат економіки та права щиро
вітає випускників 2018 року із закінчен�
ням університету, із отриманням дип�
ломів. Бажаємо, щоб вони знайшли своє
місце в житті, знайшли гідне застосуван�
ня набутим в університеті знанням.
Бажаємо творчо мислити, прагнути
пізнавати незвідане, висувати перед со�
бою досяжну мету і добиватися її, щоб
кожен випускник знайшов роботу, яка
б приносила матеріальне та моральне
задоволення.

Бажаємо вам міцного здоров’я,
успіхів, удачі, нехай щастить! Зичимо
вам творчого натхнення, наполегливості
та успіхів у всіх добрих починаннях,
здійснення усіх ваших мрій і життєвих
планів. Нехай ваші молоді серця напов�
няться святковим настроєм і радістю
вступу на ниву дорослого життя!

Р. ЯРОВА,
заступник декана ФЕП

впевненими, наполегливими та ініціа�
тивними, ставити цілі та досягати їх.

Попереду відкритий для вас безмеж�
ний світ. Впевнені, що кожен із вас знай�
де у ньому своє місце і досягне успіху.

Завжди раді бачити вас у рідному
Національному транспортному універ�
ситеті.

Щасти вам!!!

М. ЦЮМАН,
заступник декана АМФ
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30 січня в залі засідань відбулося
урочисте вручення дипломів. Вела уро�
чисті збори декан факультету Славінсь�
ка О.С. Привітати студентів прийшли

Â²ÒÀªÌÎ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â ÍÀ ÔÒÁ
3 22 січня по 24 січня 2018 року на факультеті транспортного будівництва

відбувався захист магістерських робіт. Захистилося 88 студентів, з яких на
«відмінно» та «добре» – 90,9%, а 37,5% магістрів отримали диплом з відзна�
кою.

ня Ковбасенко Сергій Володимирович,
заступник директора Центру Шевченко
Ольга Євгенівна, заступник директора
Центру Сімоненко Віталій Васильович,
методичний колектив Центру, які звер�
нулися до випускників з вітальним сло�
вом та найщирішими побажаннями но�
вих здобутків у житті та на професійній
ниві.

В цей святковий день випускників
прийшли привітати рідні та близькі,
друзі. Новоспечені магістри фотографу�
вались з викладачами, батьками, рідни�
ми на згадку про найкращі студентські
роки в Національному транспортному
університеті.

Керівництво Центру заочного та
дистанційного навчання НТУ, всі його
працівники щиро вітають магістрів 2018
року з успішним закінченням навчання
та отриманням дипломів!

Бажаємо нашим випускникам здійс�
нення мрій та життєвих планів, гідно
застосовувати та примножувати набуті
в університеті знання, наполегливості у
досягненні поставлених цілей, нових
звершень, мудрих рішень та високих
професійних досягнень!

В. СІМОНЕНКО,
заступник директора

ЦЗДН НТУ

проректор з навчальної роботи Гри�
щук О.К., завідувачі кафедр: проф. Га�
меляк І.П., проф. Мозговий В.В., проф.
Ткачук С.Г., проф. Павлюк Д.О.; заст.
завідувача кафедри транспортного бу�
дівництва та управління майном доцент
Фещенко А.М., заступники  декана
ФТБ:  Цибульський В.М. та Кондрюко�
ва І.О., доценти Бубела А.В., Харченко
А.М., Соколова Н.М., а також методис�
ти: Трубіцина Л.І., Островерха Н.В. та
інспектор Цуркан А.О.

Зі словами вдячності виступили сту�
денти�випускники: А. Полянська та
К. Лисакова.

ÓÐÎ×ÈÑÒÀ ÏÎÄ²ß Â ÖÅÍÒÐ²
ÇÀÎ×ÍÎÃÎ ÒÀ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ
ÍÀÂ×ÀÍÍß

З 15 по 26 січня 2018 р. відбувався захист магістерських робіт студентів
Центру заочного та дистанційного навчання Національного транспортного уні�
верситету. Працювало 11 Державних екзаменаційних комісій за 14�ма спеці�
альностями та спеціалізаціями. Цього року студенти показали високий рівень
теоретичної та практичної підготовки. Захистили магістерські роботи 198
студентів, з яких оцінку «відмінно» отримали 78 студентів (39%), оцінку «доб�
ре» – 112 студентів (57%), «задовільно» – 8 студентів (4%).

Дипломи з відзнакою отримали
двадцять шість магістрів: Боголій Воло�
димир Володимирович (БДм�ІІ�1), Удо�
венко Ігор Григорович (БДм�ІІ�1), Вер�
гелес Михайло Станіславович (ААм�ІІ�
2), Грибовська Ірина Вікторівна (УТм�
ІІ�1), Миргородська Наталія Василівна
(УТм�ІІ�1), Галенко Юлія Віталіївна
(ОМм�ІІ�1), Остапець Юлія Анатоліїв�
на (ОМм�ІІ�1), Пасічник Марина Ана�
толіївна (ОМм�ІІ�1), Аврамич Олексій
Олександрович (ЛГм�ІІ�1), Мехед Дар’я
Романівна (ЛГм�ІІ�1), Вовк Юлія Гри�
горівна (ЕПм�ІІ�1), Крамарова Анна
Дмитрівна (ЕПм�ІІ�1), Красовська Анна
Олександрівна (ЕПм�ІІ�1), Пустовгар
Олена Сергіївна (ЕПм�ІІ�1), Федірко
Інна Вячеславівна (ЕПм�ІІ�1), Больбот
Дарія Олександрівна (ФТм�ІІ�1), Задо�
рожня Анна Олександрівна (ФТм�ІІ�1),
Піотрович Альона Вікторівна (ФТм�ІІ�1),
Цвік Карина Михайлівна (ФТм�ІІ�1),
Воробйова Олена Олександрівна (МПм�
ІІ�1), Гринєвич Діана Станіславівна
(МПм�ІІ�1), Зав’ялова Олена Михайлі�
вна (МНм�ІІ�1), Варич Олександр Пет�
рович (ОРм�ІІ�1), Мартинюк Олена

Олександрівна (ОРм�ІІ�1), Левіщен�
ко Іван Олександрович (ПМм�ІІ�1),
Лисянський Дмитро Сергійович
(ПМм�ІІ�1).

7 лютого 2018 року в актовій залі
Національного транспортного універси�
тету відбулися урочисті збори, присвя�
чені врученню дипломів магістра випуск�
никам Центру заочного та дистанційно�
го навчання.

В урочистій церемонії взяли участь
проректор з навчальної роботи Грищук
Олександр Казимирович, директор Цен�
тру заочного та дистанційного навчан�

Бажаємо вам, дорогі випускники,
широкої й 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 до�
рослого, життя.

Хай вам щастить!!!

 І. КОНДРЮКОВА,
заступник декана ФТБ
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ÂÈÏÓÑÊ ÌÀÃ²ÑÒÐ²Â ÍÒÓ

30 січня 2018 року в залі засідань
Національного транспортного універси�
тету відбулося урочисте вручення дип�
ломів магістрам факультету транспорт�
них та інформаційних технологій: 92 ви�
пускники отримали дипломи магістра,
із них – 29 з відзнакою.

На врученні були присутні: прорек�
тор з навчальної роботи Грищук О.К.,
декан факультету Данчук В.Д., завіду�
вач кафедри міжнародних перевезень та
митного контролю Прокудін Г.С., заві�
дувач кафедри транспортних технологій
Хабутдінов Рамазан Абдуллайович, за�
відувач кафедри інформаційних систем
і технологій Гавриленко В.В. та інші.
Вони привітали випускників, щирими
побажаннями успіхів, здоров’я та щас�
ливої долі.

ÌÀÃ²ÑÒÐÈ ÔÒ²Ò
П’ять з половиною років – це багато чи мало?  Що встигає зробити людина

за цей період часу? Вивчити іноземну мову чи об’їхати навколо світу? Сту�
дент НТУ скаже, що за цей час можна знайти нових друзів та знайомих, ста�
ти дорослим, навчитися самостійно вирішувати життєві проблеми. Можна
стати бакалавром, а пізніше – магістром, а також закінчити військову ка�
федру, освоїти керування автомобілем в автошколі, прочитати безліч книжок
з університетської бібліотеки, відвідати сотні спортивних змагань, студент�
ських зборів та концертів. Головне ж — отримати професійні знання та вміння
вчитися, що визначаються дипломами бакалавра та магістра.

Зі словами подяки виступили магі�
стри: Бура Олена (гр. МК�ІІм�1), На�
уменко Вікторія (гр. МП�ІІм�1) та Шев�
чук Маргарита (гр. УТ�ІІм�1).

Від імені всіх студентів вони подя�
кували керівництву університету, вик�
ладачам за цінні знання, здобутий досвід
та підтримку, яку вони відчували про�
тягом п’яти з половиною років навчан�
ня.

Слова подяки випускниці НТУ
Бурої Олени (гр. МК�ІІм�1): «Сьогодні
в цей урочистий день ми зібралися з
нагоди випуску магістрів на факультеті
транспортних та інформаційних техно�
логій!

Майбутнє наших випускників й на�
шого народу – у вашій невтомній ро�
боті, шановні викладачі, у тому дорого�

цінному надбанні, який творили й при�
множували ви.

Сьогоднішній день є особливим як
для нас,  випускників, так і для наших
викладачів й наставників, одночасно
хвилюючий, радісний та трішечки з
краплинами суму.

Шановні випускники, після святко�
вого вечора дороги в усіх нас розійдуть�
ся.  У кожного в житті починається свій
шлях.  Але ці п’ять з половиною  років,
які ми провели разом, назавжди зали�
шаться у нашій пам’яті».

Після виступів студентів було вру�
чення дипломів. Декан факультету
транспортних та інформаційних техно�
логій Данчук В.Д. привітав випускників
з отриманням довгоочікуваних дип�
ломів: «Не забувайте, що двері НТУ зав�
жди відкриті для вас! Нехай усі здобуті
знання і досвід стануть вам надійними
помічниками на шляху до поставленої
мети.

Пам’ятайте, що ви – майбутнє нашої
держави!

Бажаємо професійного зростання,
розвитку та гармонії в житті! У добру
путь!».

О. БУРА,
випускниця НТУ, (гр. МК�ІІм�1)

ÃÎÂÎÐÈÌÎ ² ÏÈØÅÌÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÞ
Неправильно Правильно
мається на увазі йдеться про
маслобойка маслоробка
матеріали знаходяться матеріали зберігаються
в архіві в архіві
матеріали порушень матеріали про порушення
законодавства законодавства
мати свою позицію мати власну позицію
медичне заключення медичний висновок
минулорічний торішній
миючі засоби мийні засоби
міри пожежної безпеки заходи пожежної безпеки
міроприємства заходи
містобудівельний містобудівний
мова йде про… йдеться, мовиться (про)

м’якіший м’якший
набувати знання здобувати знання
навколишнє оточення навколишнє середовище,

довкілля
навчати правилам безпеки навчати правил безпеки
наглядна агітація наочна агітація
надати квартиру виділити квартиру
на другий день наступного дня
наздогнати упущене надолужити прогаяне
наказ включає додатки наказ має додатки
накопичувач енергії нагромаджувач енергії
на літру води на літр води
намітити заходи накреслити заходи
нанести непоправимі завдати непоправних збитків
збитки

Правила українського слововживання
за матеріалами інтернет�видань
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ÌÀÍÄÐÓªÌÎ ÐÀÇÎÌ

Найбільш активними мандрівника�
ми в той час були молоді люди, пере�
важно студенти із Галичини. Серед за�
хідноукраїнських мандрівників, у пер�
шу чергу, слід виділити Маркіяна Шаш�
кевича, Якова Головацького та Івана Ва�
гилевича, які першими підняли питан�
ня про організацію краєзнавчих подоро�
жей по Західній Україні. Вони безпосе�
редньо багато подорожували, збираючи
найцікавіший матеріал про побут, куль�
туру, фольклор західноукраїнського на�
роду, що згодом був опублікований в
альманасі «Русалка Дністрова», який
побачив світ у 1837 р. Видатним манд�
рівником був Омелян Патрицький
(1840–1895 рр.); зібраний під час подо�
рожей археологічний і краєзнавчо�ет�
нографічний матеріал був узагальнений
ним у серії науково�популярних статей
«Образи Русі Галицької».

Особлива роль в історії вітчизняно�
го туризму належить Івану Франко
(1856–1916 рр.). У 1883 р. він  організу�
вав «Кружок  етнографічно�статистич�
ний для вивчення життя і світорозумін�
ня народу», а пізніше «Кружок для
організації подорожей по нашому краю».
Результатом їхньої діяльності стали
численні публікації фольклорних та ет�
нографічних матеріалів.

З 1896 р. на Прикарпатті, що на той
момент входило до складу Австро�
Угорської імперії, почало діяти турист�
ське товариство «Друзі природи».

Ç  ²ÑÒÎÐ²¯  ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÀ  ßÊ
ÎÑÍÎÂÈ ÒÓÐÈÑÒÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Â  ÇÀÕ²ÄÍ²É ÓÊÐÀ¯Í² Ê²ÍÖß Õ²Õ –
ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ÑÒ.

Наприкінці ХIХ ст. на західноукраїнських землях спостерігався підви�
щений інтерес до історії рідного краю, мови та звичаїв, що сприяло розвит�
ку краєзнавства в Західній Україні. Особливого поширення набули походи
та подорожі з метою збору інформації про самобутність народів, які засе�
ляли Галичину, Буковину, Прикарпаття, Закарпаття, їх національну куль�
туру, історію тощо.

На початку ХХ ст. у Галичині ви�
никло молодіжне товариство «Пласт»,
що було частиною міжнародного ска�
утського руху. Перші кружки були зас�
новані у Львові в 1911 р. П. Франко
(сином І. Франко) та І. Чмолою, хоча
датою створення організації вважається
12 квітня 1912 р. Основною метою то�
вариства була організація туристських
походів, а також тимчасових і постійних
туристських таборів, де молодь могла
здобути навички фізичного і військово�
го виховання, підвищувати свою націо�
нальну свідомість. Під час першої світо�
вої війни діяльність організації була
припинена, відновлена вона була лише
у 1921 р.

В 20�і роки ХХ століття діяльність
організації активізувалася: з літа 1923 р.
виникають водні табори, де проводили�
ся заняття з плавання, веслування тощо,
а з кінця 1928 р. — зимові табори, в яких
відпрацьовувалася техніка ходіння на
лижах. Крім того, проводилися зльоти,
організовувалися фотовиставки.

20 травня 1910 р. у м. Станіслав (су�
часн. Івано�Франківськ) відбулися за�
гальні збори туристського товариства
«Чорногора», де був прийнятий його
статут. Серед цілей організації варто ви�
ділити вивчення гір Західної України,
збір про них матеріалів, популяризацію
гірських подорожей. Для аматорів по�
дорожей починають видаватися статті,
монографії, путівники (П. Франко
«Прогулянки в наші гори», Р. Заклинсь�
кий «Мала географія України», М. Ор�

лович «Путівник по Галичині», А. Буд�
зиновський «Туристика» тощо). Това�
риство проводило збори, конференції,
подорожі, організовувало теоретичні та
практичні заняття з молоддю, створило
спеціалізовану бібліотеку. Туристське
товариство «Чорногора»  тісно співпра�

цювало з товариством «Плай». Крає�
знавчо�туристське товариство «Плай»
було засноване в жовтні 1924 р. у
м. Львові. Товариство ставило своєю ме�
тою організацію туристських походів
окраїнами Львова, у Карпати та по Га�
лицькому Поділлі. Незважаючи на по�
стійний недолік коштів, товариству вда�
лося побудувати першу в Карпатах ту�
ристську базу, що знаходилася на пла�
то Плісце під горою Грофой. З 1934 р.
через нестачу грошей товариство займа�
лося тільки екскурсійною діяльністю.

Загалом на початку ХХ ст., у період
національно�культурного відродження
України туристсько�екскурсійна справа
набула великого значення, її почали
розглядати як вагомий елемент дії на
маси, що вплинуло на виникнення чис�
ленних організацій, які змінювали одна
одну та забезпечували  подальший роз�
виток туристсько�екскурсійної справи в
Україні.

В. ЦИПКО,
завідувач кафедри «Туризму»
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ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ * ÑÏÎÐÒ

У змаганнях з настільного тенісу
переможцем став доцент кафедри опо�
ру матеріалів та машинознавства Борис
Гриневицький; у змаганнях з шахів —
старший викладач кафедри менеджмен�
ту, логістики та туризму Андрій Пе�
тунін; а у змаганнях із зимової рибалки
переміг професор, завідувач кафедри
теоретичної та прикладної механіки Ігор
Лоза. Перші місця у змаганнях з пла�
вання за своїми віковими категоріями
зайняли: доцент кафедри менеджменту
Володимир Порфіренко; старші викла�
дачі кафедри фізичного виховання і
спорту Ірина Пономаренко та Ганна
Грицаєнко, асистент Олена Глінська і
тренери з плавання ФОЦу НТУ Лари�
са Домбровська та Ірина Донець.

ÓÍ²ÂÅÐÑ²ÀÄÀ «ÇÄÎÐÎÂ’ß»
ÍÒÓ 2018 ÐÎÊÓ

Традиційно з 10 по 31 січня 2018 року в НТУ проводи�
лася Універсіада «Здоров’я» серед професорсько�викла�
дацького складу та співробітників НТУ.

У рамках Універсіади були проведені змагання з 7 видів
спорту: настільного тенісу, шахів, зимової рибалки, пла�
вання, бадмінтону, футзалу та волейболу.

Перше місце
у змаганнях з
футзалу зайняв
автомеханічний
факультет, а з
волейболу — факультет менеджменту,
логістики та туризму. У змаганнях взя�
ли участь близько 155 співробітників.

За підсумковими результатами зма�
гань І місце посіла команда факультету
менеджменту, логістики та туризму;
ІІ місце —  команда автомеханічного фа�
культету; ІІІ місце — команда факуль�
тету транспортного будівництва;
ІV місце — команда факультету транс�
портних та інформаційних технологій;
V місце здобула команда факультету
економіки та права.

Велику подяку висловлюємо ректо�
ру НТУ, профспілковому комітету та
деканам факультетів за підготовку
збірних команд і допомогу у проведенні
Універсіади «Здоров’я».

Кафедра фізичного виховання і
спорту пишається учасниками змагань
та їхніми досягненнями і щиро бажає
всьому професорсько�викладацькому
складу та співробітникам міцного здо�
ров’я та подальших спортивних перемог!

Г. ШТЕПКА,
старший викладач кафедри

фізичного виховання і спорту

Саме в цей день українці
віддають шану громадянському
подвигу, патріотизму і муж�
ності людей, які виступили на
захист демократичних ціннос�
тей і віддали своє життя під час
Революції гідності, захищаючи
ідеали демократії, відстоюючи
права і свободи людини, націо�
нальні інтереси і європейський
вибір нашої держави.

20 ËÞÒÎÃÎ — ÄÅÍÜ ÃÅÐÎ¯Â
ÍÅÁÅÑÍÎ¯ ÑÎÒÍ²

День 20 лютого став переломним у
ході подій Революції гідності.

Список Небесної Сотні взяв свій
трагічний початок 22 січня 2014 року,
коли від вогнепальних поранень під час
сутичок у центрі столиці загинули ак�
тивісти Майдану Сергій Нігоян та Ми�
хайло Жизневський. Того ж дня в лісі
під Києвом було знайдено тіло активі�
ста Юрія Вербицького зі слідами тор�
тур, а до 18 лютого налічувалось вже 9
загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані
загинуло найбільше людей — 78 осіб,
після 20�го — ще 20. Окрім українців,
жертвами стали білоруси, вірмени та

грузини. Прізвища цих героїв увійшли
до меморіалу борців за українську Не�
залежність — Небесної Сотні.

20 лютого 2015 року стало пам’ят�
ним для нас назавжди — Днем Героїв
Небесної Сотні, учасників Революції
Гідності, які віддали своє життя заради
змін в Україні на краще. Ці люди стали
прикладом для нації, розпочавши про�
цес духовної перебудови. Ми не спро�
можні повернутися в минуле і змінити
історію, але цілком реально захистити
сьогодення та не допускати помилок,
щоб наше майбутнє не було нікому
страшне.

Дякуємо Вам, Герої Небесної Сотні
України! Ви назавжди залишитесь у на�
ших серцях…

М. ХИЛЮК,
спецкор газети

Чотири роки тому, під час Євро�
революції, на Інститутській вулиці  у
Києві силові підрозділи режиму ко�
лишніх очильників розстріляли протес�
тувальників. Під час Революції Гідності
протистояння між українським народом
і тодішнім режимом сягнуло свого піку.
20 лютого 2014 р. загинуло майже сто
активістів Майдану. Наступного дня
офіційна влада України юридично виз�
нала загиблих мітингувальників жерт�
вами. Тоді ж на Майдані відбулося про�
щання із загиблими повстанцями, яких
в жалобних промовах назвали «Небес�
ною сотнею».
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Польща
В Польщі, як і в Німеччині, в цей день

не роблять вихідний, але чоловіки не за�
бувають вітати жінок з цим святом. На
квіткових базарах з’являються весняні
квіти, які надзвичайно швидко розкупо�
вують. Деякі люди вважають, що це кому�
ністичне свято і його не потрібно святку�
вати, але зазвичай на них ніхто не звертає
увагу.

Литва
Литовці вважають, що 8 березня — свя�

то приходу Весни, яка в свою чергу асоці�
юється з любов’ю та жінкою. Однак в
Литві можна зустріти безліч протилежних
думок стосовно “Міжнародного жіночого
дня”. Хтось думає, що це гарне свято Вес�
ни і його потрібно святкувати. Деякі ж, в
тому числі і жінки, не бачать сенсу у свят�
куванні 8 березня. Багато для кого це свя�
то асоціюється з  радянськими часами,
коли школярі�дівчата дарували хлопцям
квіти на 23 лютого, а хлопчики приноси�
ли по тюльпанчику 8 березня.

Люксембург
У древньому Римі вже існував жіно�

чий день, відзначали матрони. Матрони —
жінки, вільно народжені, які перебувають
у шлюбі, у цей день отримували подарун�
ки від своїх чоловіків, вони були оточені
увагою і любов’ю. Подарунки отримували
й рабині. І крім цього, сама господиня

будинку давала невільницям в цей день
відпочивати. З вінками на головах, одяг�
нені в кращий одяг, римлянки приходили
в храм богині Вести — найдавнішої бере�
гині домашнього вогнища.

Німеччина
У цій країні свято 8 березня не має

великої популярності, і цього дня вихід�
ний також не роблять. Раніше, коли
Німеччина була розділена на дві частини,
Східна вітала жінок, а Західна � навіть не
чула про таке свято. Сьогодні у деяких за�
собах масової інформації 8�го березня зга�
дують про “Міжнародний жіночий день”,
але тут прийнято вітати жінок у травні на
День матері.

Італія
У цій країні чоловіків не пускають до

жіночих компаній. Ви скажете: “Нічого
собі!”. Саме таким чином жінки Італії
відзначають свою незалежність і свій жіно�
чий день.

Вони йдуть в кафе або бари, п’ють
легкі коктейлі. Пізніше прямують до чо�
ловічих стрип�барів, бо тоді для жінок
вхід � безкоштовний.

Франція
У Франції «Міжнародний жіночий

день» не є популярним. Його святкують
тут тільки комуністи та “ліві”. Жінок у
Франції вітають у травні, на День матері.
До молодих дівчат це свято також не має

жодного відношення, їх вітають на День
св. Валентина.

Греція

Якщо ми заглянемо в Грецію на свят�
кування «Бабосів»  жіночого свята,  то ми
побачимо, як відзначають найбільш ша�
нобливу і шановану жінку міста чи села.
За традицією, жінки користуються своєю
тимчасовою владою над своїми чоловіка�
ми, обливаючи їх водою.

Болгарія

У Болгарії свято 8 березня не стало
державним. Це звичайний робочий день, і
у чоловіків є можливість привітати не
тільки свою дружину, а й жінок�колег на
роботі. Зазвичай на роботі після обіду
влаштовуються гуляння, або ж всім колек�
тивом відправляються в ресторан чи кафе.
Останнім часом у деяких жінок у Болгарії
ставлення до свята трішки охололо, інші
ж почали сприймати його як атрибут ра�
дянських часів. Деколи помічається і факт,
що жінки, на відміну від чоловіків, із ве�
ликим ентузіазмом вітають одна одну.

Японія

Тут цю дату офіційно не святкують,
але і жінок не залишають без належної
уваги. Третього березня японці відзнача�
ють Свято дівчаток (або Персикових де�
рев, що цвітуть), а 14 березня  Білий день,
коли чоловіки дарують подарунки своїм
коханим, але на суму в три рази більшу,
ніж ті витратили, аби привітати їх «чоло�
вічого» дня  14 лютого.

Свято 8 Березня напряму пов’язане з
жінкою. Про її ніжність, унікальність та
доброту оспівано у багатьох піснях, опи�
сано у різноманітних віршах та зображено
на картинах.

ЯК СВЯТКУЮТЬ 8 БЕРЕЗНЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Міжнародний жіночий день (англ. International Women’s Day)  щорічне свято,
що відзначається 8 Березня, започатковане як пролетарське феміністське свято
«Міжнародний день жінок�робітниць». У деяких країнах відзначається подібно до
західноєвропейських свят — Дня матері й Дня св. Валентина. Однак, окремі діячі
православної церкви і деяких інших релігійних спільнот світу не визнають свято
8 Березня з огляду на його політичне походження. Далеко не всі країни відзнача�
ють цей день, а деякі навіть вихідного не мають.

ÄÎ ÑÂßÒÀ ÂÅÑÍÈ ² Æ²ÍÎÊ

«Мені б у 6 небо»

Політ – це шалено романтично! Це
може бути політ на дельтаплані або по�
вітряній кулі, для найсміливіших — стри�
бок із парашута. Емоції, які не можна
передати, запам’ятаються надовго, а фото
із хмар будуть радувати довгі роки. Хоча
б раз у житті кожному потрібно випро�
бувати справжнє почуття польоту!

«Нарешті на масаж»

Від такого подарунка не відмовить�
ся жодна жінка. Молодим дівчатам
підійдуть розслаблюючі або масажі з
програмами догляду, жінкам старшого

ÒÎÏ-5 ÍÅÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÈÕ
ÏÎÄÀÐÓÍÊ²Â ÄËß Æ²ÍÊÈ

Навесні жіноча половина населення традиційно готується до подарунків і
сюрпризів. Сьогодні прийнято цінувати емоції і враження, тому пропонуємо
список ідей нематеріальних подарунків.

віку — оздоровчий або курс масажу об�
личчя. Сертифікат на масаж — просто
безпрограшний варіант.

«Квиток на концерт»

У кожного є свої вподобання — су�
часні виконавці, джаз, класична музика
в симфонічному оркестрі, хтось давно
мріяв побачити сучасну постановку чи
виставу. Але нам буває важко організу�
ватися і купити собі заздалегідь квиток,
а ось отримати квиток у подарунок —
дуже приємно!

«Майстер-клас»

Зараз величезний вибір майстер�
класів — на подарунок ви можете виб�

рати те, що людина любить або те, що
ніколи не пробувала. Обидва варіанти
будуть цікаві. Майстер�класи можуть
бути кулінарні, уроки малювання, ора�
торського мистецтва, уроки макіяжу,
письменницької майстерності й інші.
Приємний і корисний подарунок!

«Подорож»

Так, подорож можна подарувати і
мамі, і дружині, і сестрі. Путівку на море
взимку або екскурсію у сусіднє місто.
Поїздки завжди освіжають наші будні,
розширюють сприйняття світу. І здоро�
во розповісти подругам або сусідам, що
близька людина дарує не чайник чи гор�
щик квітів, а справжню прекрасну при�
году.

Подаруйте своїм найдорожчим най�
кращі емоції в Міжнародний жіночий
День.
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ÑÅÌ²ÍÀÐ * ÏÎÅÇ²ß

ØÀÍÎÂÍ²
ÊÈßÍÈ ÒÀ ÃÎÑÒ² ÑÒÎËÈÖ²!

Для того, щоб попередити лихо у вашій оселі, дотримуйтесь
елементарних заходів пожежної безпеки, а саме:

1. Перевіряйте в якому стані знаходиться ваша електропро�
водка в квартирі;

2. Перевіряйте стан вашої газової плити;
3. Не використовуйте пошкоджені електроприлади;
4. Під час виходу з будинку вимикайте всі електронагрівальні

прилади;
5. Не сушіть білизну над газовими плитами або іншими на�

грівальними приладами;
6. Застосовуйте стандартні або автоматичні запобіжники в розподільчих щитках;
7. Не паліть у ліжку;
8. Не залишайте дітей без нагляду.
9. Не перевантажуйте електромережу одночасно включаючи всі побутові прилади.
Пам’ятайте, що ваша безпека у ваших руках.

П. ДРИВИНСЬКИЙ,
начальник Печерського РУ ГУ ДСНС України

у м. Києві, полковник служби цивільного захисту

* * *

Ìîÿ âåñíà çàêâ³ò÷àíà ³ ñèëüíà,
Âæå íå âïàäå ï³ä çãðàºþ ìå÷³â.
ß áîðîíèëà ñåðöå â³ä ñâàâ³ëëÿ,
Íå ñëóõàþ÷è ãîì³í ïðîõà÷³â.

² íà ñâ³òàíêó, âìèòàÿ ðîñîþ,
Ï³ä ðóêó ç â³òðîì ³ ïðîì³ííÿì òèì
ß ïîïðÿìóþ ïîï³ä îñîêîðè
² íå âïóùó çëîâ³ùèõ ó ñâ³é ä³ì!

Тема науково�практичного семіна�
ру: «Педагог постіндустріального сус#
пільства: професіоналізм, компе#
тентність, культура». В роботі науко�
во�практичного семінару взяли участь
провідні фахівці з педагогіки та психо�

ÏÅÄÀÃÎÃ ÏÎÑÒ²ÍÄÓÑÒÐ²ÀËÜÍÎÃÎ
ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ: ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË²ÇÌ,
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍ²ÑÒÜ, ÊÓËÜÒÓÐÀ

15 лютого 2018 року у Національному транспортному університеті відбув�
ся черговий щорічний науково�практичний семінар кафедри філософії та педа�
гогіки та Інституту професійно�технічної освіти НАПН України в рамках
договору про співробітництво.

логії НТУ, КНУ імені Т.Шевченка,
КНЕУ імені В.Гетьмана, Києво�Моги�
лянської академії, Кам’янець�Поділь�
ського національного університету
імені І.Огієнка. Обговорювалися питан�
ня педагогічної культури викладача
професійного навчання, особистісний
підхід до визначення сутності профе�
сійної компетентності педагога вищої
школи, підвищення якості професійної
освіти та навчання як умова забезпечен�
ня сталого розвитку суспільства, ком�
петентнісний підхід до проектування
результатів навчальної діяльності май�
бутніх інженерів�педагогів. В роботі
семінару активну участь брали студен�
ти 4 курсу спеціальності «Професійна
освіта (Транспорт)» факультету еконо�
міки та права.

І. БОГАЧЕВСЬКА,
голова оргкомітету семінару,

зав.кафедри філософії та педагогіки

Х. БАХТІЯРОВА,
відповідальний секретар

оргкомітету семінару, професор
кафедри філософії та педагогіки

У ПРОЛІСКАХ…

Ó ïðîë³ñêàõ äîð³æåíüêà äî õàòè,
Ï³äíÿâñÿ â³òåðåöü, ùîá ¿õ ãîéäàòè.
À ó äæåðåëüí³é ëàã³äí³é âîä³
Õîâàº äåíü âæå ìð³¿ ãîëóá³.

² ñîíöå, ï³ä³éìàþ÷èñü ïîâîë³,
Âæå íèøêîì â³ä÷èíÿ â³êîíöå é äîë³
Äàðóº ïàõîù êâ³ò³â òà âåñíè,
É ñð³áëÿñòî í³æí³ â³äáëèñêè Äåñíè.

À ñåðäåíüêî ðàä³º ó ï³ñíÿõ,
Ó êîòèêàõ âåðáîâèõ, òèõèõ äíÿõ,
² ó î÷àõ, äå âîãíèêîì ïàëàº
Áåçìåæíå ùàñòÿ, êîòðå íå çãàñàº.

* * *

Êîëè ïàëàº ñåðöå ó âîãí³,
Äîùó çàìàëî, ùîá éîãî çãàñèòè,
Çàìàëî â³òðó, áî âåñíÿí³ äí³
Ìîºìó ñåðöþ íå äàþòü òóæèòè.

² òàºìíèöÿ ïîðÿòóº âñ³õ,
Íåìîâ ùèòîì â³ä çëî÷èíó óêðèº.
Çãîðèòü ïå÷àëü ³ ïðîëóíàº ñì³õ,
ßê íàø³ äóø³ äæåðåëî îìèº.

* * *

Æèòòÿ á³æèòü... Á³ëüø íå ñòî¿òü
íà ì³ñö³.

Ìèíàº äåíü, ìèíàº òèõà í³÷.
Âîíè çàêîõàí³ âæå ðîê³â ç äâ³ñò³
Ïðÿìóþòü øëÿõîì ñèçèì ïë³÷-î-ïë³÷.

¯õ íå ëÿêàþòü òåðåíè ³ çáðîÿ,
Í³ øóì ãàðìàò, í³ çîéêîòè ïòàõ³â.
Ïîíàä óñå íå çëàìíà ¿õíÿ âîëÿ,
ßêà ãîðèòü ó ñÿéâ³ ë³õòàð³â.
.............................................

À í³÷ æåâð³ëà é çîðÿìè ïàëàëà,
Âåëà ¿õ äâîõ âîíà ìèìî óçá³÷.
Äåñÿòêè ìèëü ó â³÷íîñò³ çäîëàëà,
Ùîá çàëèøèòè äîë³ â³÷-íà-â³÷.

* * *

Äå ÿ ïðîãðàþ — òè â³çüìåø ðåâàíø!
Ìîâ äîëÿ çíîâ äàðóº íàì âèïàäîê.
Òà öüîãî ðàçó íàäàº êàðò-áëàíø,
Ùîá ùàñòÿ â³äíàéòè ó ñîòí³ çãàäîê!

К. ДОБРОНІЧЕНКО,
студентка групи ЕО�ІІ�1м
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Â²ÒÀªÌÎ!
Бажаємо світлої радості й

сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку вам слало небесне

світило,
Здоров’ям наповнила рідна

земля!
У СІЧНІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

СВЯТКУВАЛИ:
ДЕРЕВЯНОВ Михайло Ми�

хайлович, черговий з режиму відділу охорони;
ДЖУГАЛЕНКО Наталія Іванівна, прибиральниця гос�

подарського відділу;
ДЗЮБА Олександр Петрович, доцент кафедри транс�

портних систем та безпеки дорожнього руху;
КИСЕЛЬОВА Тетяна Володимирівна, методист вищої

категорії Центру підвищення КПУКПіС;
ЛЯШЕНКО Василь Васильович, старший черговий з

режиму відділу охорони;
НАГОРНИЙ Ростислав Васильович, директор Над�

вірнянського коледжу НТУ;
ПОСВЯТЕНКО Едуард Карпович, професор кафедри

виробництва, ремонту та матеріалознавства;
РЯБОШТАН Галина Анатоліївна, комендант госпо�

дарського відділу;
СНІЖКО Лариса Леонідівна, доцент кафедри менед�

жменту;
СОЛОВЙОВ Ігор Леонідович, доцент кафедри вищої

математики;

У ЛЮТОМУ СВІЙ ЮВІЛЕЙ СВЯТКУЮТЬ:

БАЛАЦЬКА Ольга Луківна, прибиральниця господарсь�
кого відділу;

ВАЛІТОВА Наталія Дмитрівна, головний бібліотекар
бібліотеки НТУ;

ГОВОРУН Анатолій Григорович, професор кафедри
двигунів і теплотехніки;

КОЛІСНИК Лариса Володимирівна, завідувач
відділом бібліотеки НТУ;

МАРЧЕНКО Ніна Григорівна, доцент кафедри опору
матеріалів та машинознавства;

НИЧИПОРЕНКО Ганна Трохимівна, прибиральниця
господарського відділу;

ОМЕЛЬЧУК Сібілла Костянтинівна, доцент кафед�
ри проектування доріг, геодезії та землеустрою;

ОТРОШКО Тетяна Олексіївна, ліфтер УБК;
СВІТАЛЬСЬКИЙ Юрій Олександрович, зав.навч. ла�

бораторією кафедри ДБМ і хімії;
ТРІФОНОВ Дмитро Миколайович, старший викла�

дач кафедри двигунів і теплотехніки;
ЧЕСНАКОВА Людмила Станіславівна, професор ка�

федри менеджменту;

У БЕРЕЗНІ СВІЙ ЮВІЛЕЙ СВЯТКУЮТЬ:
ГАЦКО Антоніна Яківна, кондитер IV розряду ПСХ

НТУ;
ГУРЧ Людмила Миколаївна, доцент кафедри транс�

портних систем та безпеки дорожнього руху;
ЗАМУРЕЙКО Георгій Михайлович, старший черговий

з режиму відділу охорони;
КИЗИМА Станіслав Степанович, професор кафедри

транспортного будівництва та управління майном;
КРАВЧУК Анатолій Пилипович, старший викладач

кафедри електроніки та обчислювальної техніки;
ЛАНОВИЙ Олександр Тимофійович, професор кафед�

ри транспортних систем та безпеки дорожнього руху;
ЛЕВЧЕНКО Ганна Миколаївна, прибиральниця гур�

тожитку № 1;
МЕЛЬНИЧЕНКО Лариса Михайлівна, прибиральни�

ця гуртожитку № 4;
РИМАРЕНКО Іван Костянтинович, доцент кафедри

виробництва, ремонту та матеріалознавства;
РУБЕЛЬ Валерій Іванович, начальник режимно�сек�

ретного відділу.

10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ЖІНОК:

• Жінки кліпають очима
приблизно удвічі частіше,
ніж чоловіки.

• Зазвичай жінка спершу
одягне сорочку, потім — шта�
ни. Чоловіки роблять навпа�
ки.

• Занурюючись у кохан�
ня, жінка думає про те, чи
гарно вона виглядає.

• У XII столітті в ході вій�
ни німецький король дозво�
лив жінкам безперешкодно
залишити місто і забрати з

собою, що побажають. Винахідливі дружини винесли на пле�
чах своїх чоловіків.

• Справжній колір волосся відомої блондинки Мерлін
Монро — рудий.

• Гонконзька жінка має повне право вбити свого чоловіка,
але за дотримання однієї умови:  вбивство необхідно здійсню�
вати виключно голими руками.

• Жінка краще бачить у темряві. Крім цього, у жінок наба�
гато краще розвинений периферичний зір, і вони з легкістю
сприймають побачене ними в цілому.

• Середній зріст жінок в Україні становить 165 см, а серед�
ня вага  близько 58 кг. Ці показники сильно різняться зі світо�
вими, оскільки спостерігаються відмінності в харчуванні та
допологовому догляді.

• Близько 95% всіх українок у віці до 50 років були або є
заміжніми.

• Найбільше українок працюють у сфері освіти, охорони
здоров’я та соціальної допомоги. У цих трьох галузях промис�
ловості задіяно майже третину всіх працюючих жінок країни.
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