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ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ç ÄÍÅÌ ÏÅÐÅÌÎÃÈ!
З кожним роком віддаляється від нас переможний травень 1945 року.
Але пам ять про безсмертний подвиг народу у Великій Вітчизняній війні
живе у наших серцях. Незважаючи на зміни у політичному і економіч#
ному житті країни, ми з незмінним почуттям поваги вшановуємо цьо#
го дня ветеранів війни.
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6 травня 2010 року, з нагоди 65ої
річниці Великої Перемоги, відбуло
ся вшанування фронтовиків і учас
ників Великої Вітчизняної війни,
тих, хто воював проти фашизму,
кував майбутню перемогу в тилу,
хто через рани, хвороби не дожив
до сьогоднішнього дня. Хочеться тут
згадати фундаторів НТУ інженер
майора, першого ректора Ю.М. Да
денкова, інженеркапітана К.А.Хав
кіна, капітанів Ю.Ф. Савченка і Я.Л.
Гальпа, технікалейтенанта Г.М.
Чайковського. Всього ж в НТУ
(КАДІ) на різних посадах працюва
ло понад 210 викладачів, співробіт
ників, які брали активну участь у
війні 19411945 років. Серед них,
крім фундаторів університету, Герої
Радянського Союзу А.С. Барабаш і
М.І. Петров, генерал Я.Р. Пазичко,
полковники М.Ф. Довгаль, Д.А. Ру
денко, знаменита розвідниця Н.Т.
Ісай, полковники Д.І Тихомиров,
Л.Ю. Яцківський та багато інших.
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Зараз в організації ветеранів уні
верситету перебуває на обліку 11
учасників бойових дій у Великій
Вітчизняній війні та 28 тих, хто в
роки війни створювали надійний
трудовий фронт в тилу. Частина з
них і сьогодні продовжує працюва
ти на викладацькій роботі — профе
сори Г.Є. Ліпський, В.Д. Шевченко,
доценти — Г. Ф.Бойко, М. Д. Корот
ков, В.П. Старовойда, К.М. Ці
цельський. На інших посадах пра
цюють Л.М.Артамонов, І.К. Кисель
ова, І.П. Невежин, Н.Є. Пісцова,
Ю.І. Чиговський.
Крім ветеранів війни, на зборах
були присутні члени ректорату на
чолі з ректором М.Ф. Дмитричен
ком, керівники громадських органі
зацій, студенти.
З теплими, щирими вітаннями з
нагоди свята Перемоги звернувся
Микола Федорович Дмитриченко.
Від імені ректорату і себе особисто
він гаряче привітав шановних вете
ранів війни. Висло
вив вдячність, низь
кий уклін і побажан
ня світлого безхмар
ного неба за подаро
вані нам життя і сво
боду. Побажав всім
міцного здоровя і
довголіття, добра і
радості, спокою і оп
тимізму.
Зі святом Пере
моги ветеранів щиро
привітали і побажа
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18 травня 2010 року
№ 6 (527)
Безкоштовно

ли всіляких гараздів голова ради
ветеранів війни і праці університе
ту М.Ф. Заїка, голова профспілки
студентів і аспірантів О.І.Кущ, го
лова ради студентського самовряду
вання О.Л. Кусик.
Спогадами про роки війни поді
лилися учасники бойових дій у ве
ликій Вітчизняній війні В.Т. Тор
чинський, Д.І. Тихомиров, І.П. Не
вежин, І.О. Жордочко. Їх спогади
були записані в програмі внутріш
нього студентського телебачення та
Інтернетпорталі «8ка», який фун
кціонує в НТУ. Студенти, співробі
тники університету мали мож
ливість побачити вшанування вете
ранів по телебаченню. Всі виступа
ючі висловили глибоку вдячність
ректору, керівникам громадських
організацій за турботливе ставлен
ня до ветеранів війни.
Для ветеранів війни колектив
Центру студентської творчості та
дозвілля (директор — Н.С. Амплє
єва) дав святковий концерт. Проф
ком університету (голова — О.І. Ра
хуба) спільно з Підприємством сту
дентського харчування (директор 
Н.Ю. Коберник) організували свят
ковий обід для ветеранів.
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Рада ветеранів війни і праці.

Àâòîäîðîæíèê ¹6’2010

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊÅ ÆÈÒÒß

ÍÀÓÊÎÂÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß
Цьогорічна науково#технічна конференція викладачів та студентів універ#
ситету відбулася 12#14 травня 2010 року. Це дуже символічно, адже вона відбу#
лася в дні, коли відзначалося професійне свято — День науки в Україні.
Передувало роботі 66#ої наукової конференції розширене пленарне засідання
Вченої ради на якому було підведено підсумки науково#технічної діяльності НТУ
за 2009 рік. На пленарному засіданні був присутній поважний гість, директор
департаменту науково#технічного розвитку Міністерства освіти і науки Ук#
раїни Віктор Олексійович Свіженко.

Відкриваючи засідання, ректор уні
верситету проф., М.Ф. Дмитриченко,
щиро привітав учасників зібрання з про
фесійним святом — Днем науки в Ук
раїни. В університеті проводиться пос
тійна робота з максимальної концент
рації наявного наукового потенціалу на
найважливіших напрямах розвитку на
уки і техніки.
Університет активно бере участь в
міжнародних програмах та проектах,
здійснюється науковотехнічне співроб
ітництво з науковими установами Украї
ни, країн СНД, Європи, далекого зару
біжжя. Останнім часом збільшується пи
тома вага результатів розробок, що
відповідають світовим стандартам. В
кінці свого виступу, ректор висловив
подяку колективу університету за ефек
тивну, професійну, злагоджену роботу,
побажав успіхів.
В.О. Свіженко у своєму виступі при
вітав науковців університету з профе
сійним святом. Гість звернув увагу на
нові тенденції, що відбулися за останній
час у науці. Зокрема, було створено чи
мало нових програм у науковій сфері.
Проекти у соціальній сфері спрямовані
на заохочення молодих вчених, нау
ковців до нових ідей, формуються про
грами, які носять міжгалузевий характер.
На закінчення В.О. Свіженко поба
жав успіхів у роботі, здоровя, подальшої
творчої наснаги колективу університету.
Підсумки науковотехнічної діяль
ності НТУ за 2009 рік підбив перший
проректор, проректор з наукової роботи
М.М. Дмитрієв. Він відмітив, що в уні
верситеті продовжується процес вход
ження в систему підготовки висококва
ліфікованих кадрів, яка передбачається
Болонським процесом та інтеграцією

науки та освіти. З цьо
го приводу були прове
дені заходи направлені
на: підвищення рівня
наукових досліджень,
безперервний процес
пошуку нових творчих
робіт; модернізацію ма
теріальнотехнічної ба
зи університету, що за
безпечує виконання на
уководослідних робіт на світовому
рівні; комп’ютеризацію досліджень, збо
ру, обробки і передачі науководослідної
інформації.
В період з 1.09.2006 по 1.09.2009 року
НТУ брав активну участь у міжнарод
ному проекті TEMPUS TACIS VETLOG
„Мережева розробка курсів тренінгу з
менеджменту в сфері транспорту і логі
стики України”. В 2009 році, в рамках
проекту TEMPUS проводилися роботи
з виконання завдання JEP27115 2006
UMPU “Менеджмент навколишнього
середовища для Росії та України”. Ос
новним результатом цього проекту є от
риманий Міжнародний сертифікат ISO
14001: 2004 № 226105 від 6.10.2009 р. та
підготовлений до друку навчальний по
сібник “Екологічний менеджмент” (ав
тори: М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмит
рієв, В.П. Матейчик).
У звітному році університет отримав
міжнародний проект WeNeT з терміном
виконання 1.01.2010 — 1.01.2013 р. Ме
тою цього проекту є створення централь
ного Національного порталу для адап
тації модулів ELearning для підготовки
і перепідготовки цільових груп турис
тичної галузі.
За джерелами фінансування загаль
ний обсяг науководослідних робіт у
2009 році складав 3935,3 тис. грн., обсяг
держбюджетних робіт становив 1309, 657
тис. грн. або 33,0% від загального. Обсяг
робіт, що фінансувався замовниками на
госпдоговірних засадах становив 2 млн.
468,8 тис. грн., або 67,0%.
В 2009 році було завершено 57 нау
ководослідних робіт, в тому числі 9
держбюджетних. Результати закінчених
робіт прийняті замовниками, а 52 з них
впроваджено у виробництво. В навчаль
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ний процес впроваджено результати 66
розробок, одержаних в процесі виконан
ня наукових досліджень. За результата
ми досліджень, університет в 2009 році
взяв участь у 7 національних і міжна
родних виставках, був співорганізатором
10 науковотехнічних конференцій та 16
науковопрактичних семінарів.
Позитивні зрушення відбулися у
видавничій діяльності навчального зак
ладу. Щорічно зростає кількість науко
вих публікацій. Якщо у 2006 році було
опубліковано 655 статей, 7 монографій і
8 підручників, то у 2009 році 948 науко
вих статей, 15 монографій, 10 підруч
ників, 48 навчальних посібників. Крім
цього було видано наступні журнали і
збірники: „Вісник НТУ”, „Управління
проектами, системний аналіз і логісти
ка”, „Автомобільні дороги і дорожнє бу
дівництво”, „Проблеми транспорту”,
„Гідравліка і гідротехніка”.
З метою подальшого підвищення
якості підготовки кваліфікованих фа
хівців студенти залучаються до участі в
наукових дослідженнях, конкурсах, олі
мпіадах. Так, на другому етапі Всеукраї
нської студентської олімпіади в 2009
році за спеціальністю «Автомобілі та ав
томобільне господарство» студенти
П.В.Куций та О.С.Іванов посіли відпо
відно перше і друге місця і нагороджені
дипломами 1 та 11 ступеня МОН Украї
ни. В цілому 28 студентів університету
брали участь у Всеукраїнських конкур
сах наукових робіт з природничих, тех
нічних і гуманітарних наук.
В університеті проведено черговий
огляд конкурс кафедр на кращу поста
новку науководослідної роботи у 2009
році. Переможцями цього конкурсу ста
ли: кафедра проектування доріг (завіду
вач — професор О.Д.Павлюк) 1е місце;
кафедра ДМБ і хімії (завідувач — про
фесор В.В. Мозговий) 2е місце; кафед
ра будівництва та експлуатації доріг (за
відувач — професор В.Я. Савенко) 3е
місце.
На 66ій науковій конференції, яка
щойно закінчила свою роботу, працюва
ла 21 секція, було заслухано 1307 допо
відей та повідомлень, з якими виступи
ло 93 доктори наук, професори, 342 кан
дидати наук, доценти, 176 аспірантів і
здобувачів, 2 докторанти, 565 студентів.
В кінці доповідач висловив упев
неність у тому, що підсумки конференції
будуть сприяти підвищенню якості
підготовки фахівців, прискоренню нау
ковотехнічного прогресу, ефективності
транспортнодорожнього комплексу Ук
раїни.
Підготували: М.Ф. ЗАЇКА,
А.КОВАЛЬ.

ÑÅÌ²ÍÀÐ

ÏÅÐØÈÉ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ
ÑÅÌ²ÍÀÐ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÓ
158739-TEMPUS-WeNeT
З 27 березня по 1 квітня 2010 р. в Національному транс#
портному університеті відбувся перший координаційний
семінар міжнародного освітянського проекту «Мережа
електронного дистанційного навчання для підвищення ква#
ліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)»
158739#TEMPUS#DE#TEMPUS JPHES WeNeT.
Одним із головних завдань проекту
є підвищення якості і ефективності ди
станційної освіти з метою підвищення
кваліфікації фахівців туристичної га
лузі. Адже на сьогоднішній день саме
туризм став одним із найпотужніших
важелів розвитку культури і покращен
ня взаєморозуміння між народами.
Тому українська сторона залучила
до участі у цьому проекті дев’ять вузів
з різних регіонів, які готують фахівців
саме для сфери туризму (зокрема, На
ціональний транспортний університет,
Київський університет туризму, еконо
міки і права, Севастопольський еконо
мікогуманітарний інститут, Таврійсь
кий національний університет ім.
В.І.Вернадського, Ялтинський інсти
тут менеджменту, Одеська національна
морська академія, Приазовський дер
жавний технічний університет, Прикар
патській національний університет
ім. Василя Стефаника, Донецький ін
ститут туристичного бізнесу) і охоплю
ють якомога ширшу «географію» нашої
держави.
Туристична тематика напряму сто
сується й транспортників, адже транс
порт – головна рушійна сила туризму.
Але НТУ бере участь у цьому проекті
не тільки як зацікавлена сторона, а перш
за все – як координатор діяльності ук
раїнських вищих навчальних закладів у
межах проекту TEMPUS в Україні. Рек
тор Національного транспортного уні
верситету Дмитриченко Микола Федо
рович входить до Ради управління про
ектом WeNeT і є координатором про
екту від України.
Головний принцип здійснення про
екту – дистанційне навчання, створен
ня Інтернетресурсу з головним порта
лом на базі НТУ. Кожний з членів про
екту розробляє свої курси, тобто ство
рює добірку навчальнометодичних ма
теріалів, з урахуванням специфіки
діяльності своїх цільових груп, і через
портал НТУ робить їх доступними для
інших учасників проекту.

Через портал НТУ можна буде отри
мати доступ до інформаційного ресурсу
учасників проекту з інших країн –
Австрії, Німеччини, Італії, Словаччини,
Білорусі, Грузії.
Від Грузії в проекті беруть участь
Тбіліський державний університет еконо
мічних відносин, Кутаїсь
кий університет права і
економіки, Вища освітня
установа
COLLEGE
TSNORI та Батумська
морська академія.
Білорусь в проекті
представляють Білорусь
кий державний економіч
ний університет, Білорусь
кий державний університет
фізичної культури, Інсти
тут туризму та Гродненсь
кий державний університет
ім. Я. Купали.
Окрім вищих навчальних закладів в
проекті задіяні Міністерство освіти і на
уки України, Департамент курортів і ту
ризму Міністерства культури і туризму,
Всеукраїнська асоціація навчальних ус
танов туристичного і готельного профілю,
Міністерство спорту і туризму Республі
ки Білорусь, Республіканський союз ту
ристичних організацій (Білорусь),
Міністерство економічного розвитку
Грузії та Уряд автономної республіки
Аджарія у складі Грузії.
Західноєвропейськими
партнерами в проекті є —
Університет Падерборна
(Німеччина), Економічний
університет м. Відень (Ав
стрія), Університет ім. Ма
тея Біла, м. Банська Бист
риця (Словенія), Євро
пейська Академія, м. Бо
зен (Італія) та Академія
професійної освіти, м. Ра
венсбург (Німеччина).
Загалом консорціум
проекту WeNeT включає
29 вищих навчальних зак
ладів, Міністерств, Асоці
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ацій та туристичних компаній з 7 країн.
Завдяки розвитку туристичної дис
танційної мережі освіти між Україною,
Білоруссю та Грузією буде інтенсивно
проводитися професійний обмін між уні
верситетамипартнерами, що в резуль
таті приведе до підвищення якості про

фесійної підготовки у сфері туристичної
освіти і сприятиме співпраці між краї
нами в розвитку туризму. Створення на
ціонального електронного навчання (ди
станційного навчання) в Україні, дозво
лить підготувати набагато ширше коло
фахівців і керівників в українській ту
ристичній індустрії з різних регіонів.
О. БАКУЛІЧ,
доцент, учасниця семінару
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²ÍÒÅËÅÊÒ * ÄÎÂÊ²ËËß

«COUNTER-STRIKE ÍÀ ÊÓÁÎÊ
ÐÅÊÒÎÐÀ ÍÒÓ»
Counter#strike – популярна комп’ютерна гра, що розрахована на широкий
діапазон користувачів. Деякі аналітики вважають, що на сьогоднішній час
Counter#strike втрачає свою популярність у міру появи нових, більш сучасних
ігор.

Не дивлячись на такі домисли, в
НТУ виникла ідея започаткувати про
ведення турніру між студентами, в грі
«Counterstrike на Кубок ректора».
Організатори, а саме ректорат універси
тету на чолі з ректором Дмитриченком
М. Ф., а також ППОС НТУ в особі
Куща О.І. та Дудника О.С., не очікува
ли такого напливу бажаючих позмага

тися в цій ще, як виявилося, популярній
комп’ютерній грі.
З кожним днем набору все більше
поповнювалися ряди віртуальних
бійців. За цей час було подано заяв на
участь від 38 команд по 5 гравців. Ко
манди були поділені на групи, кожна з
яких проходила відбірковий тур і лише
три команди вийшли у фінал.

Фінал відбувся в кінці березня ц.р. у
стінах НТУ в одній з найкращих ком
п’ютеризованих аудиторій, де гравці
могли випробувати нові комп’ютери та
оцінити якість їх роботи.
Під час гри панувала напружена ат
мосфера, яка поступово розвіялася з ос
танніми хвилинами onlineбою.
Отже, ІІІ місце у грі «Counterstrike
на Кубок Ректора» посіла команда
«Karate»; на почесне ІІ місце зійшла
команда «Вwin»; і нарешті переможця
ми турніру стали «Acidteam».
Організатори на чолі з ректором,
привітали та нагородили фіналістів в
загалі, вручили їм цінні призи, а саме
почесну грамоту та superдисконтну
картку на знижки для студентів «Dream
Card Студент». Переможці ще отрима
ли золотавий кубок і нові клавіатури з
безпровідною мишкою, для ще більшо
го удосконалення своїх навиків не
тільки в ігровому світі, а ще й у навчанні.
Всі отримали масу задоволення, ор
ганізатори попрацювали на славу, вели
ке їм за це спасибі. Отже, можна сказа
ти, що в НТУ започаткували ще одну
традицію – проведення турніру з
«Counterstrike на Кубок Ректора».
А. КОВАЛЬ,
студентський кореспондент

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ÍÒÓ ÒÀ
ÂÎËÎÍÒÅÐÈ
Волонтерство – хороша, добровільна,
прогресуюча справа, яка стає все більш
розповсюдженою серед молоді.
Має волонтерів й НТУ. 13 квітня
Молодіжний екологічний центр (МЕЦ)
Дніпровського району м. Києва органі
зував збір студентів волонтерів різних
університетів для розчищення парків.
Парк Перемоги дістався студентам
нашого університету,університету
КРОК, допомагали учні школи № 11.
Після суворої і тяжкої зими парк не
абияк постраждав. Багато дерев і чагар
ників не витримало ваги снігу. Актив
істи охоче прибрали з території зламані
гілки, загрібали листя, вилучали сміття.
Тобто покращували косметичний виг
ляд парку.
Кожного із нас стосується проблема
довкілля. Дуже добре, що хтось дійсно
вкладає в цю проблему всі зусилля. А
ми допоможемо…
В. КИШЕНКО,
студентка групи ЕО#III#2, еколог

ÒÂÎÐ×À ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß
ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÏÅÐØÓ ÇÓÑÒÐ²×
Є гарна новина для тих, кого приваблює літера
турна творчість — в нашому університеті створюється
літературне обєднання «IRIS». Це чудовий шанс для
креативної молоді заявити про власний талант та ре
алізувати творчий потенціал. «IRIS» в перекладі з ан
глійської означає райдужна оболонка ока. Ми сприй
маємо навколишній світ крізь призму власних по
чуттів, переживань, думок. Колір очей у кожного інди
відуальний, як і світогляд. Давайте спробуємо об’єд
нати розмаїття поглядів та ідей під одним крилом.
Літературне об’єднання це шлях до самовираження. Найбільш яскраві твори
обовязково будуть опубліковані в нашій газеті. Можлива також співпраця з іншими
редакціями столиці, а це чудова можливість поєднати приємне з корисним. На вас
чекають нові знайомства з цікавими людьми, видатними письменниками, творчими
особистостями. У майбутньому планується видання альманаху із творами учасників
літературного об’єднання.
Чекаємо на вас 27 травня о 17 годині (аудиторія 349) на першому засіданні
нашого літературного об’єднання «IRIS». Вас чекає спілкування із однодумцями,
обговорення творчих ідей і планів на майбутнє. Найкращі твори будуть опубліко
вані вже у червневому номері «Автодорожника».
Не втрачайте свій шанс!
Редакція газети
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ÏÎÄÎÐÎÆÓªÌÎ

Â²×ÍÅ Ì²ÑÒÎ
Є кілька міст у світі, які назива#
ють вічними. Та перше з них – Рим.
Чи означає назва «вічне місто», що
воно древнє?
Здається, Рим існував завжди.
Звідти наша культура, право, медицина,
філософія, мова ввібрали стільки, що всі
ми трохи спадкоємці величної і величез
ної імперії. Зараз Італія – прекрасна, су
часна і тепла країна з приязними людь
ми та найсмачнішою у світі їжею. Що
спільного в неї з тією імперією, яка
уособлювала цивілізований світ кілька
тисячоліть тому? Рим.

Це місто, яке ми уявляємо, читаючи
історичні романи, вивчаючи історію ан
тичного світу в школі. Коли дивимось
ніжні фільми про кохання на тлі фон
танів та палаців, або ж чуємо новини про
Ватикан і Папу Римського. Важко по
єднати всі образи і асоціації, створити
власну картину великого міста, столиці
протягом віків, уявити Рим.
Не варто думати, що то є припоро
шене пилом зібрання старожитностей і
руїн. Але розкопки античної частини
міста і справді вражають, коли розумієш,
що події, які на уроках історії здавались
майже легендами, як давньогрецькі
міфи, відбувались саме тут. По цьому
камінню ходив Цезар, лилася кров під
час повстання Спартака… Варто лише
відчути це, і реальність сьогодення втра
чається, розчиняються тисячоліття. Тоді
і відчуваєш джерело історії. Цікаво, що
вікно кабінету мера Риму виходить саме
на античні розкопки, а не на сучасні
споруди, що нагадує можновладцю про
плин часу, історію… хоча хтозна, про що
згадує мер, дивлячись на скульптуру
Капітолійської вовчиці. Окрема історія
– то Ватикан. Незалежно від Вашої віри
його варто побачити, та здається, на
цьому клаптику землі у центрі Риму

можна захлинутися від
кількості пам’яток і ше
деврів на квадратний метр,
якщо Вас не затопчуть па
ломники і просто туристи.
Собор Святого Петра  ве
личезна оптична ілюзія.
Він здається невеликим і
легким, та його справжні
розміри вражають. Вітраж
голуба на найвіддаленішій
стіні здається маленьким,
що може поміститися у до
лонях, а насправді одне
крило цієї пташки завдов
жки близько двох метрів. І
так з усіма пропорціями.
Моє враження від Риму – багато
людей, багато сонця (+39 у тіні) і фон
тани. Саме вони, кожен  витвір мистец
тва,  дозволяють витримати спеку,
відпочити від юрби та величезної кіль
кості мопедів. Найдивовижніший –
фонтан Треві (18 ст.). На всіх фото він,
здається, знаходиться посеред величез
ної площі. Насправді, величний Нептун
зі свитою та величезна чаша фонтану
займають усю площу між кількома бу
динками у стилі барокко, лишаючи
місце лише для сходів, сидячи на яких
цілий день можна дивитись на воду. Та
кож шалено хочеться стрибнути у ньо
го, на всіяне монетами дно. Але зупи
няє штраф – 500 євро. Назбираю і на
ступного разу обов’язково скупаюся.
А ще Рим – то багато зелені, та вона
геть іншого кольору, ніж у Києві. У це
важко повірити, доки не побачиш її
більш теплий і світлий відтінок.
Рим  це нашарування всіх епох. І в
Італії наступні покоління розбирали,
руйнували, знищували пам’ятки мину
лого. Та чи пам’яток було більше, чи
здорового глузду, але на щастя туристів
кожна епоха лишила слід у вічному
місті. Навіть стародавній Єгипет пред
ставлений численними стелами, що
були привезені у минулому тисячолітті
до Риму і тепер гордо відмічають цент
ри багатьох площ. Пам’ятки античності
на кожному кроці, але вони не виокрем
лені, а сприймаються як органічна час
тина вулиць і будівель. Поки не почи
наєш замислюватись під час розповіді
екскурсовода, скільки ж їм років!
На мою думку Рим – це суцільний
музей під відкритим небом. Не той нуд
ний музей, в якому замкнені за склом і
дрібно підписані експонати намагають
ся передати дух попередніх епох, а як
гобелен чи яскравий вітраж з мільярдів
часточок. І кожна з них зберігає дотор
ки, подих, думки стількох людей, які
жили у різні часи, говорили багатьма мо
вами, але не зникли остаточно, бо місто,
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яке було свідком їх життя і досі стоїть,
а у ньому так само живуть, люблять і
захоплюються люди.
Вічне, вічно молоде місто.
Оксана ДЗЮБА



ÌÎß
ÍÀÉÄÎÐÎÆ×À...
Напевно багатьох із нас зачепила
проблема кілометражу між домівкою і
навчальним закладом. Там залишається
зовсім інше життя із своєю історією,
мріями, проблемами, і в решті решт –
друзями. Тут же розпочата нова приго
да, новий рівень, який нам підносить
життя.
Життя бентежить і дуже добре коли
вам є з ким його ділити. Хочу розпові
сти і про людину яка зі мною із самого
початку… Вона ділить горе і біду, дні
радості і смутку, довгі будні і короткі
вихідні. Подруга – єдина людина, яку
цікавить ВСЕ абсолютно. Щоб не ста
лося, вона повинна знати про це пер
шою. Чи це буде глобальна проблема,
чи просто у мене нежить, вона тут як
тут. Ця людина ніколи не залишала мене
навіть у найтяжчі хвилини. Я так точно
не змогла б, а у неї це вдається.
Не пам’ятаю, чесно кажучи, наш пер
ший день знайомства, але впевнена у
тому що він був очікуваний.
Вона показала мені цей світ, навчи
ла як правильно жити, виходити із
складних життєвих ситуацій, як пра
вильно вести себе в нихї, як поводити
себе серед людей, вона навчила мене лю
бити, кохати, мріяти, усміхатись кожно
му новому дню, відчувати, прагнути,
вірити, надіятися, підніматися після
тяжких ударів життя, адже вона – моя
МАМА.
P.S. Спасибі тобі…
В. КИШЕНКО,
студентка групи ЕО#III#2.
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Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ çè÷èìî
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî
íàòõíåííÿ, ÷óäîâîãî âåñíÿíîãî
íàñòðîþ, ùàñòÿ ³ ëþáîâ³
øàíîâíèì þâ³ëÿðàì, ÿê³
íàðîäèëèñÿ â êâ³òí³ òà
òðàâí³:
ÁÀÊËÀÍÑÜÊÎÌÓ Ìèêîë³ Îëåêñ³éîâè÷ó, ÷åðãîâîìó ç
ðåæèìó â³ää³ëó îõîðîíè;
ÁÅÐÅÇ² Òåòÿí³ Àíàòîë³¿âí³, çàâ³äóâà÷ó ãóðòîæèòêó
¹ 4;
ÃÎÐÁÀ×ÎÂ²É Ëàðèñ³ ²âàí³âí³, êîëèøíüîìó çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ;
ÃÐÈÙÅÍÊÎ Âàëåíòèí³ Ïàâë³âí³, ïîêî¿âö³ ãóðòîæèòêó ãîòåëüíîãî òèïó;

ÑÂßÒÎ Ì²ÑÒÀ – 2010
День Києва#2010, як і впродовж останніх 23 років, меш#
канці та гості столиці святкуватимуть в останні вихідні
весни – 29 та 30 травня. Цього року влада столиці прагне
зробити акцент на виставках живопису # на Хрещатику
та Майдані Незалежності розгорнеться вернісаж.
Центральну вулицю міста озеленять  висадять самшит, а
перед будівлею КМДА встановлять квіткову емблему «Євро
2012». У парку Шевченка проведуть триденний дитячий пле
нер – планується запросити дітей з мольбертами щоб вони
малювали місто. У мерії розглядається також ідея про прове
дення під відкритим небом кулінарного фестивалю. А кияни
матимуть можливість все це скуштувати. Літніх кафе з пивом
не буде – в асортименті лише чай, кава, водисоки.
29го травня з 9.30 до 10.45 за маршрутом від площі Льва
Товстого до Майдану Незалежності і Михайлівської площі
проїде парад велосипедистів, а з 11.00 до 12.30 відбудуться
міжнародні змагання з велоспорту на шосе.
Цього дня об 11.00 в музеї народної архітектури і побуту
в Пироговому розпочнеться фестиваль повітряних зміїв
«Змієрія2010», а о 12.00 в Маріїнському парку – дитячий
пленер, з 12.00 до 13.00 на Співочому полі Печерського лан
дшафтного парку пройде міський конкурс випускників «Киї
вський вальс», а з 12.00 до 16.00 на Хрещатику працювати
муть ігрові майданчики.
Також о 12.00 29го травня на естраді біля арки Дружби
народів проходитиме фестиваль юних пожежників, а на набе
режній затоки Оболонь – міський турнір з парусної регати.
З 13.00 до 15.00 на Хрещатику пройде парад мотоциклістів
з показовими виступами каскадерів, з 13.00 до 22.00 на Май
дані – концерти земляцтв областей у Києві, а в перерві між
ними – конкурс талантів «Княгиня Київська».
На Співочому полі з 15.00 до 20.00 відбудеться міський
фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром», о 16.00
в галереї «Лавра» заплановано оголошення підсумків конкур

Àâòîäîðîæíèê —

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

Íàä íîìåðîì ïðàöþâàëè: Ì.Ô. Çà¿êà, Î.Ì. Íå÷èïîðåíêî, ².Â. Í³ê³ïºëîâà
Ôîòî: Â.Ô. Àðòåì÷óê
Âèäàâåöü-çàñíîâíèê: Íàö³îíàëüíèé òðàíñïîðòíèé óí³âåðñèòåò
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ÃÓÄ²Í²É Ìàé¿ ²âàí³âí³, ³íæåíåðó ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ êàôåäðè òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ àâòîìîá³ë³â òà àâòîñåðâ³ñó;
ÃÓÒÀÐÅÂÈ×Ó Þð³þ Ôåîäîñ³éîâè÷ó, çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè äâèãóí³â ³ òåïëîòåõí³êè;
ÇÃÓÐÑÜÊÎÌÓ Àíòîíó Ìèõàéëîâè÷ó, ìåòîäèñòó âèùî¿
êàòåãîð³¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ;
ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÓ Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó, ñï³âðîá³òíèêó
ÍÄÑ;
ÊÀÐÅÂ²É Íàòàë³¿ Ñòàí³ñëàâ³âí³, çàâ³äóâà÷ó êàíöåëÿð³¿;
ËÀØÅÂÈ× Îêñàí³ Âàëåíòèí³âí³, ï³äñîáí³é ðîá³òíèö³
ÔÎÖó;
ÌÎÑÅÍÄÇ Ëþäìèë³ Ìàêñèì³âí³, ïðîâ³äíîìó áóõãàëòåðó áóõãàëòåð³¿;
ÐÀÕÓÁ² Îëåêñ³þ ²âàíîâè÷ó, äîöåíòó êàôåäðè ïðîåêòóâàííÿ äîð³ã, ãîëîâ³ ïðîôêîìó óí³âåðñèòåòó;
ØÂÅÖÜ Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³, äîöåíòó êàôåäðè åêîíîì³êè.
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су «Київ очима киян», а о 19.00 біля Жовтневого палацу –
вшанування номінантів на Алеї зірок.
30го травня з 8.30 до 11.30 у центрі Києва відбудеться
благодійний «Пробіг під каштанами», а о 13.00 на Співочому
полі – фестиваль дитячоюнацької творчості «Сонячний каш
танчик».
У Голосіївському районі, починаючи з 10.00, триватимуть
змагання з велоспорту на шосе.
На Хрещатику з 11.30 до 12.30 пройде Чемпіонат міста з
роллермарафону, а о 17.00 біля арки Дружби народів відбу
деться турнір з кікбоксінгу. Завершиться святкування Дня
Києва концертом на Майдані Незалежності, який розпочнеть
ся о 19.00.
Ось так буде проходити День Києва2010. А як виглядало
перше свято нашого міста?
Офіційно День Києва вперше відсвяткували у 1987 році.
Але те свято було лише відлунням, продовженням насправді
першого Дня народження столиці, з розмахом відзначеного у
1982 році. Наприкінці травня 1982 року з ініціативи академ
іка, керівника республіканського Товариства охорони пам’ят
ників історії і культури Петра Тронька Київ святкував не
просто день народження, а своє 1500річчя.
Більш прозаїчними, але не менш цікавими стали продук
тові подарунки: спеціально до ювілею було випущено торт
«Старокиївський» і горілку «Древньокиївську». Остання ви
пускалася у штофах із зеленого скла, стилізованих під старо
вину, та стала популярним київським сувеніром поруч з «Киї
вським тортом» та цукерками «Вечірній Київ».
Саме до свята міста на березі Дніпра тоді встановили мо
нумент, біля якого і досі фотографуються більшість молодят
столиці – скульптурні зображення легендарних засновників
Києва – Кия, Щека, Хорива і їхньої сестри Либідь у човні. До
1500ліття відкрили фонтан «Самсон» на Контрактовій площі.
Але головною архітектурною подією того року стало відкрит
тя павільйону Золотих воріт. А підсумком історичного для
міста свята стало урочисте відкриття Музею історії Києва.
Підготувала І. Нікіпєлова
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