Â²ÒÀªÌÎ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â 2010 ÐÎÊÓ

22 червня 2010 року
№ 7 (528)
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Безкоштовно

Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ÍÀÊÀÇ
ì. Êè¿â
11.06.2010 ð.
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Ïðî ïðèçíà÷åííÿ
Äìèòðè÷åíêà Ì.Ô.
Ïðèçíà÷èòè äîêòîðà òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà ÄÌÈÒÐÈ×ÅÍÊÀ Ìèêîëó Ôåäîðîâè÷à ðåêòîðîì Íàö³îíàëüíîãî
òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó ç 14.06.2010 ðîêó, òåðì³íîì íà
ñ³ì ðîê³â, ïî 14.06.2017 ðîêó ÿê îáðàíîãî çà êîíêóðñîì,
çã³äíî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî âèùó
îñâ³òó”, íà óìîâàõ, âèêëàäåíèõ ó êîíòðàêò³.
Ï³äñòàâà: ïðîòîêîë ð³øåííÿ êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó â³ä
14.04.2010 ð., ð³øåííÿ åêñïåðòíî¿ êàäðîâî¿ êîì³ñ³¿ ÌÎÍ
Óêðà¿íè â³ä 19.05.2010 ð., êîíòðàêò ¹ ²-48.
Ì³í³ñòð

Ä.Â. Òàáà÷íèê

Êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó ñåðäå÷íî â³òàº
ïðîôåñîðà
ÄÌÈÒÐÈ×ÅÍÊÀ
Ìèêîëó Ôåäîðîâè÷à
ç ïðèçíà÷åííÿì ðåêòîðîì ÍÒÓ
íà íîâèé òåðì³í ³ ùèðî çè÷èòü ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, æèòòºâî¿ åíåðã³¿, íàñíàãè,
ðîäèííèõ ãàðàçä³â, äîñòàòêó ³ äîáðà!

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ,
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ ² ÏÐÀÂÀ
18 червня на факультеті економіки, менеджменту і права
відбулося урочисте вручення дипломів магістрам  випускни
кам 2010 року. Свято пройшло в урочистій обстановці. На
засідання прийшли привітати випускників професорськовик
ладацький склад факультету, члени ректорату, зокрема з при
вітальними словами перед ними виступив проректор з на
вчальної роботи Грищук O.K., декан факультету економіки
менеджменту і права Козак Л.С., заступник завідувача кафед
ри менеджменту Лаврик І.Ф., завідувач кафедри фінансів

Базилюк А.В., заступник завідувача кафедри конституційно
го та адміністративного права Ярова Р.В.
Зі словами вдячності від випускників виступили: від еко
номістів  Бітаров Олег, від юристів  Медведська Вікторія,
від логістів  Петунін Андрій, від спеціальності фінанси 
Гуцалюк Олена.
Випускників прийшли привітати також їхні друзі, рідні,
батьки.
Дипломи були вручені 128 магістрам. Варто відзначити,
що кількість дипломів з відзнакою теж досить вагома. Таких
дипломів отримали 67 випускників. В цьому році вперше
Продовження див. на 2 й стор.
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ÆÈÒÒß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÉ ÑÅÌ²ÍÀÐ Ó Â²ÄÍ² ÍÀ Â×ÅÍ²É ÐÀÄ²
В рамках міжнародного проекту TEMPUS WeNeT з 24 по 30 травня 2010
року відбувся координаційний семінар у Віденському університеті економіки
та бізнесу адміністрування (Австрія). В семінарі взяли участь координатори
та представники вищих навчальних закладів України, Грузії та Білорусі, які є
членами Консорціуму проекту.
Делегацію від Національного транс
портного університету очолив ректор
Дмитриченко М.Ф., який входить до
Ради управління проектом WeNeT і є ко
ординатором проекту від України.
Під час проведення семінару були
надані звіти вищих навчальних закладів
України за результатами реалізації про
екту. Директор Інституту заочного та ди
станційного навчання НТУ Андрусенко
С.І. представив презентацію українсько
го національного порталу проекту
WeNeT, показав його технічну інфраст
руктуру та можливості розміщення дис
танційних курсів і підвищення кваліфі
кації в сфері туризму.
В рамках семінару розглядалися пи
тання оцінки якості проекту, були виз
начені оціночні критерії та методи, сфор
мована структура модулів підвищення
кваліфікації в сфері туризму. Структура
дистанційних курсів включатиме в себе

чотири модулі: менеджмент туризму,
екскурсіознавство, види туризму за ре
гіонами, круїзний туризм та 18 дистан
ційних курсів, що розроблятимуться ук
раїнськими університетами.
В рамках зустрічі була підписана уго
да на закупівлю обладнання для модер
нізації дистанційної платформи НТУ.
О.БАКУЛІЧ,
доцент
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ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ,
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ ² ÏÐÀÂÀ
Закінчення. Поч. див. на 1 й стор.

відбувся випуск магістрів за новими
спеціальностями: зокрема, це перші ви
пуски зі спеціальності фінанси та пра
вознавство.
Вручення дипломів випускникам  це
особливе свято, яке одночасно радісне, і
з нотками суму. Адже в житті колишніх
студентів закінчується важливий етап 
етап навчання, становлення, професійно
го зростання. В цей день колишні сту
денти стали дипломованими спеціаліста
ми. Але диплом магістра — це лише пер

ший етап у становленні майбутніх фа
хівців у галузі економіки, менеджменту,
логістики, обліку та аудиту, фінансів та
правознавства.
Деканат факультету щиро вітає ви
пускників 2010 року із закінченням уні
верситету, отриманням дипломів ма
гістрів, бажаємо, щоб вони знайшли своє
місце в житті, гідне застосування набу
тим в університеті знанням. Бажаємо
щоб кожен випускник знайшов роботу,
яка б приносила матеріальне та мораль
не задоволення. Бажаємо їм міцного здо
ров’я, успіхів, удачі, хай щастить!
Р.В. ЯРОВА,
заступник декана факультету

2

3 червня 2010 року відбулося чер
гове засідання Вченої ради університе
ту, на якому були розглянуті основні
питання порядку денного:
а) про присвоєння звання «Почес
ний професор НТУ» д.т.н., професору
Туренку А.М. (доповідач – перший про
ректор – проректор з наукової роботи,
професор Дмитрієв М.М.);
б) про реалізацію концепції націо
нального виховання студентської мо
лоді в університеті (доповідач – про
ректор з навчальної роботи, доцент Гри
щук.О.К.);
в) про стан та перспективи розвит
ку міжнародного співробітництва в ун
іверситеті (доповідач – перший прорек
тор – проректор з наукової роботи, про
фесор Дмитрієв М.М.).
З розглянутих питань прийнято
відповідні рішення.
Вчена рада також ухвалила:
— присвоїти звання «Почесний
професор НТУ» д.т.н., професору
Туренку А.М.;
— підтримати висунення роботи
«Комплексна розробка і організація но
вих промислових виробництв сучасно
го покоління автобусів і тролейбусів»
ВАТ «Укравтобуспрому» на здобуття
Державної премії України в галузі на
уки і техніки колективу авторів
(спільно з корпораціями «Богдан»,
«Еталон», «УкрАвто», ЗАЗ, КП «Київ
пастранс» і ДКБ «Укравтопром»);
— затвердити кошторис вартості
підготовки іноземних громадян бака
лавра, магістра денної форми навчання
та вартість навчання іноземних грома
дян на підготовчому відділенні ІДПМС;
— перевести студента групи
ААIII3 Гомоляко Олександра Олего
вича з контрактної форми навчання на
навчання за державним бюджетом;
— перевести студентку групи МПIII1
Сидоренко Яну Андріївну з контракт
ної форми навчання на навчання за дер
жавним бюджетом;
— рекомендувати до друку на
вчальний посібник «Основи надійності
комп’ютеризованих систем» авторів
проф. Гавриленка В.В., доц. Серебряко
ва Р.А.;
— рекомендувати до друку на
вчальний посібник «Основи управлін
ня на транспорті» авторів проф. Бідня
ка М.Н., доц. Зіміна О.П., доц. Лаврика
І.Ф., доц. Мороза О.В.
М. ЗАЇКА

Â²ÒÀªÌÎ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
Кожного року наприкінці травня
спеціалістивипускники автомеханічно
го факультету складають свій останній
іспит – захищають дипломні проекти.
Так і цього року понад 350 випускників
нашого факультету успішно захистили
дипломні проекти.

28 травня 2010 року в актовій залі
університету відбулися урочисті збо
ри, присвячені врученню дипломів
спеціаліста випускникам автомехані
чного факультету. На збори прийшли
привітати випускників: декан факуль
тету, професор Матейчик В.П., про
ректор з навчальної роботи, доцент

ÄÎÐÎÆÍÜÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Ранок 27 травня ц. р. на дорожньо
будівельному факультеті був особли
во радісним і хвилюючим. 180 юнаків
і дівчат в червоночорних мантіях за
повнили актову залу і з нетерпінням
чекали на одержання одного з найго
ловніших документів у своєму житті
 дипломів спеціаліста. В цю хвилюю

Грищук О.К., завідувач
кафедри двигунів і тепло
техніки, професор Гутаре
вич Ю.Ф., завідувач ка
федри автомобілів, про
фесор
Сахно
В.П.,
провідні викладачі і пред
ставники деканату.
Вступне слово на уро
чистих зборах проголосив
декан АМФ, професор
Матейчик В.П. Він при
вітав випускників фа
культету з успішним за
хистом дипломних проектів та закін
ченням навчання.
Від ректорату привітав випускників
проректор з навчальної роботи Грищук
О.К., а з побажаннями випускникам
факультету виступила доцент кафедри
автомобілів Філіпова Г.А.
Щойно на факультеті закінчилися
захисти випускних магістерських
робіт. Цього року дипломи отримали
86 випускників. Понад 50 з них захис
тили магістерську роботу з оцінкою

чу мить сотні тисяч думок перепліта
лися в їх головах. Кожен з них згаду
вав свій перший крок до університету,
щасливі роки студентського життя,
цікаві лекції, екскурсії на виробницт
во. І ось нарешті розпочалася урочиста
частина….
Привітати та поздоровити випуск
ників прийшли перший проректор –
проректор з наукової роботи М.М.
Дмитрієв, виконувач обов’язків декана
факультету О.С. Славінська, заступник
декана Ігнатов С.Л. завідувачі та зас
тупники завідувачів випускаючих ка
федр Мозговий В.В., Папченко О.М.,
Дудар А.О., Паровенко О.М, Пальчик
А.М., Фещенко А.М., а також провідні
викладачі факультету.
М.М. Дмитрієв щиро побажав ви
пускникам творчих здобутків, успіхів
в професійній діяльності та особисто
му житті.
Від викладачів факультету лунали
щирі побажання та останні настанови
перед виходом у велику життєву доро
гу.
Зі словами вдячності рідному уні
верситету та викладачам виступили ви
пускники Ганна Полторацька та Кос
тянтин Геля.
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«відмінно», а п’ять  з оцінкою «доб
ре».
Побажаємо нашим випускникам
2010 року гідно нести звання випуск
ника Національного транспортного
університету і нехай професіоналізм
та відповідальність стануть вірними
супутниками на їхньому життєвому
шляху!
С.В. КОВБАСЕНКО,
заступник декана АМФ

Особлива гордість факультету – 43
магістри, які отримали свої дипломи
16 червня. Ми переконані, що саме за
ними майбутнє дорожньобудівельної
галузі, саме їм належить впроваджу
вати у життя найновіші технології в
дорожнє будівництво. Сподіваємося,
що переважна їх більшість продовжить
свою наукову діяльність в аспірантурі
і достойно поповнить ряди профе
сорськовикладацького складу Націо
нального транспортного університету.
Приємно відзначити, що 45 випус
кників (21 спеціаліст та 24 магістри)
закінчили навчання з відзнакою. Всі
вони разом з дипломами одержали гра
моти з подякою ректора.
Дорогі наші випускники! Широкої
і світлої дороги Вам в житті, наполег
ливості в досягненні поставленої мети,
успіхів в усіх справах! Гордо несіть
звання випускника Національного
транспортного університету і нехай
фортуна ніколи не відвертається від
Вас!!!
Л.П. БОНДАРЕНКО,
заступник декана ДБФ

Àâòîäîðîæíèê ¹7’2010

Â²ÒÀªÌÎ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
З 14 по 17 червня 2010 р. на факультеті відбувся захист магістерських
робіт. Працювало три Державні екзаменаційні комісії із яких ДЕК № 1 – за
спеціальністю „Організація перевезень і управління на транспорті, ДЕК № 2 –
за спеціальностями: „Транспортні системи” і „Організація і регулювання доC
рожнього руху” та ДЕК № 3 – за спеціальністю „Інформаційні управляючі
системи та технології”.

Студенти показали високий рівень
теоретичних знань та вміння застосо
вувати їх для вирішення складних ви
робничих завдань.
Значна частина розробок відрізня
лась практичною спрямованістю, ори
гінальністю, активним застосуванням
методів математичного моделювання.

Заслуговують на увагу розробки в га
лузі митної справи.
18 травня 2010 р. в актовій залі ун
іверситету відбулась святкова подія –
вручення дипломів магістрів факуль
тету транспортних та інформаційних
технологій.
З вітальним словом виступив про
ректор з навчальної роботи, доцент
Грищук О.К. З найкращими побажан
нями та привітанням звернувся декан
ФТІТ, професор Данчук В.Д. Випус
кників також привітали в.о. завідува
ча кафедри транспортних технологій
Кунда Н.Т., завідувач кафедри транс
портних систем та безпеки дорожньо
го руху Поліщук В.П.
Зі словами вдячності виступили
студентивипускники Кваско Олена
від спеціальності „Організація переве

²ÍÑÒÈÒÓÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ² Á²ÇÍÅÑÓ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ²
В кінці травня – на початку червня в Інституті економіки і бізнесу на
транспорті проходив захист дипломних робіт випускниками на отриманC
ня диплома спеціаліста за спеціальностями: Економіка підприємства, БуC
дівництво автомобільних доріг та аеродромів, Організація перевезень і упC
равління на транспорті. Всього – 250 осіб.
Захист був проведений на високо
му рівні. На „відмінно” захистилось
52% випускників і лише 9% — „задові
льно”. З них три дипломи з відзнакою.

Проходив захист магістерських
робіт за спеціальністю „Економіка
підприємства”. 37 осіб захистились на
„відмінно”. З них 10 отримали дипло
ми з відзнакою.

ректор з навчальної роботи, доцент
Грищук О.К., голова ДЕК за спеціаль
ністю „Економіка підприємства” про
фесор Котелянець В.І., директор
ІЕБТ, професор Хмелевський М.О.,
заступник завідувача кафедри менед
жменту, доцент Лаврик І.Ф., заступ
ник завідувача кафедри економіки,
доцент Зюзіна В.П. Всі вони привіта
ли випускників з успішним захистом
диплом робіт, закінченням навчання
та побажали їм міцного здоров’я,
творчої наснаги та здійснення всіх
мрій на життєвому шляху, який на
разі відкривається перед ними.

Урочисте вручення дипломів
відбулось в залі засідань Вченої ради.
Випускникам вручали дипломи про

Студентам, які отримали дипломи
з відзнакою, були вручені подяки від
ректора за вагомий особистий внесок

Дипломи спеціалістів також отри
мали студенти, які пройшли пере
підготовку (друга вища освіта) за
спеціальностями „Економіка підприє
мства” та „Автомобільні дороги та
аеродроми”. Всього – 72 випускники.
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зень і управління на транспорті (ав
томобільний)” та Мельничук Віталій
від спеціальності „Інформаційні уп
равляючі системи та технології”.
Вручали дипломи магістрів декан
факультету Данчук В.Д., заступник
проректора, начальник навчальноме
тодичного управління Токін О.П., за
ступник декана Ширяєва С.В., завіду
вачі випускних кафедр: Кунда Н.Т.,
Поліщук В.П., Гавриленко В.В. 74
випускники отримали диплом магіст
ра, з них 47 отримали дипломи з
відзнакою.
В цей святковий знаменний день
молодих магістрів прийшли привіта
ти рідні й близькі люди. Було дуже
урочисто, багато квітів, в червоночор
них мантіях магістри фотографува
лись з викладачами, батьками, рідни
ми на згадку про найкращі студентські
роки в Національному транспортно
му університеті.
Щасливої вам долі, міцного здоро
в’я, удачі, успіхів у всіх справах та
здійсненні всіх мрій у вашому житті!
С.В. ШИРЯЄВА,
заступник декана факультету.

в розвиток університету та сумлінну
працю.
Молодих спеціалістів також при
вітали й інші викладачі кафедр, кері
вники дипломних робіт, близькі і
рідні, які прийшли на цю урочисту
подію. Всі вони висловили сподіван
ня в тому, що вже скоро ці молоді та
завзяті люди, які отримали дипломи
про вищу освіту, зможуть підняти
економіку нашої країни й покращити
наш добробут.
Чимало добрих слів було сказано
в цей день. Будемо сподіватися, що
це не останній здобуток в житті ви
пускників. І на їх життєвому шляху
буде ще багато щасливих хвилин.
Щиро бажаємо їм щасливої долі,
творчих успіхів у здійсненні мрій.
О.І. ЗАРУЦЬКА,
заступник директора
інституту.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯

ÍÀÓÊÎÂÈÌ ²ÄÅßÌ ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ
Ã.Ê. ÑÞÍÜ¯ ÏÐÈÑÂß×ÓªÒÜÑß...
Другий день роботи LXVI наукової конференції НТУ (підсекції дорожньоC
будівельних матеріалів) було присвячено науковим ідеям першого декана доC
рожньоCбудівельного факультету, засновника і багаторічного завідувача каC
федри дорожньоCбудівельних матеріалів, професора Сюньї Георгія КаміловиC
ча, 100Cріччя від дня народження якого університет буде відзначати в листоC
паді цього року.

В роботі конференції крім співробіт
ників, аспірантів і студентів також взя
ли участь учні, колеги професора
Г.К.Сюньї, ветерани кафедри, які працю
вали з ним не один десяток років, а дех
то і все своє трудове життя. Зокрема
серед них були присутні: доцент Жи
харєв В.М., доцент Садовенко Д.І., к.т.н.
Ковалевич Л.В., колишній зав. лабора
торії Юрчук О.П., к.т.н. Головко С.К.,
працівники бібліотеки НТУ та ін.
Професор Г.К.Сюньї, як талановитий
організатор діяльності вищої школи, зак
лав фундамент наукових досліджень на
кафедрі дорожньобудівельних матері
алів КАДІ.
Наукові проблеми, якими займався
Г.К.Сюньї, були і залишаються актуаль
ними і сьогодні. Вони були завжди на
правлені на вирішення практичних зав
дань: загальних питань довговічності ас
фальтобетону, підвищення якості кому
нальних доріг, вулиць і площ, окремо
значну увагу разом з науковцями кафед
ри мостів і тунелів приділяв асфальто
бетонному покриттю на мостах; крім
того започаткував дослідження кольоро
вого асфальтобетону, пластбетону, а та
кож регенерованого асфальтобетону та
багато інших напрямків. Він один із пер
ших звернув увагу на такі проблеми, як
тріщиностійкість асфальтобетону та його
стійкість до колієутворення.

У своєму виступі завідувач кафедри,
професор Мозговий Володимир Василь
ович розповів про внесок Г.К.Сюньї в
створення і розвиток кафедри дорожньо
будівельних матеріалів і хімії, започат
кування наукових шкіл.
Ветеран кафедри, доцент Жихарєв
Всеволод Миколайович у своїй доповіді
торкнувся питання цілеспрямованого ре
гулювання властивостями асфальтобето
ну, підкресливши, що асфальтобетон –
це дисперсна система, складові якої та
кож є дисперсними системами, що
змінюють свої властивості у часі.
Наша колега, співробітник і ветеран
ДерждорНДІ, Лія Вікторівна Ковалевич,
яка була ученицею і аспіранткою Г.К.
Сюньї, розповіла, що спочатку професор
був науковим керівником співпошукачів
наукових ступенів різних організацій та
НДІ (директор ДерждорНДІ  Єгоров
Сергій Вікторович, зав. лабораторією 
Соколов Володимир Іванович), а також
співробітників кафедри будівництва та
експлуатації доріг КАДІ  Ковалевича
Всеволода Миколайовича та Коломійця
Всеволода Микитовича. А саме першою
аспіранткою денної форми навчання в
1965 р. стала Лія Вікторівна, тема і ре
зультати роботи якої, направлені на ви
користання регенерованого асфальтобе
тону, актуальні і сьогодні.
Наші колеги та учні Г.К. Сюньї: го
ловний спеціаліст КП „Київблагоустрій”
 Юрчук О.П. та начальник лабораторії
КП „Київблагоустрій” – Пастухов В.Г. у
своїх спогадах відмітили, що за період
завідування кафедрою професор Сюньї
Г.К. приділяв велику увагу науковотех
нічному оснащенню лабораторної бази
кафедри. Науковці, аспіранти та студен
ти кафедри мали можливість викорис
товувати сучасне, прогресивне обладнан
ня, таке як камера штучного клімату,
ультразвукові прилади, холодильні каме
ри великих розмірів, тензоапаратура, оп
тичні прилади тощо.
Велику увагу проф. Сюньї Г.К. при
діляв розробці технологій регенеровано
го асфальтобетону. Його використання
в м. Києві з успіхом продовжується

5

більше 30 років. Ідея регенерації не
зникла, а переходить на більш високий
європейський рівень. На даний час учні
проф. Сюньї Г.К. – Пастухов В.Г. та
Юрчук О.П. здійснюють науковотехн
ічний супровід його випуску.
За таким напрямком захистив кан
дидатську дисертацію саме завідувач
відділом ДерждорНДІ і за сумісництвом
доцент кафедри ДБМ і хімії к.т.н. Го
ловко Сергій Костянтинович, який та
кож виступив на конференції з допові
ддю про раціональне використання ас
фальтобетону існуючого покриття.
Доцент Онищенко А.М. доповів про
прогнозування колієутворення асфаль
тобетонного покриття на мостах. Він
відмітив про розповсюдженість колієут
ворення на асфальтобетонному покритті
проїзної частини мостів, як однієї з най
поширеніших недопустимих дефор
мацій. Розповів про запропонований
експериментальнорозрахунковий метод
з прогнозування колієутворення асфаль
тобетонного покриття на мостах.
Асистент Куцман О.М. доповів про
вплив способів формування зразків ас
фальтобетону на дроблення мінеральних
заповнювачів. Експериментально було
встановлено, що щебінь в асфальтобе
тоні дуже сильно дробиться залежно від
способу приготування, визначено яки
ми приладами і схемою прикладання на
вантаження слід виконувати ущільнен
ня асфальтобетонної суміші, щоб змен
шити ступінь дроблення щебеню.
Працівники бібліотеки НТУ підго
тували і організували на конференції ви
ставку праць професора Сюньї Г.К. Го
ловний бібліотекар Н.Валітова поділи
лася спогадами про співпрацю Г.К. Сю
ньї з бібліотекою.
Присутні відмічали, що Г.К.Сюньї
був визнаним вченим, володів талантом
педагога та був непересічною особисті
стю. Всі, кому в свій час довелося слу
хати його лекції, згадували, що він умів
зацікавити слухачів, будьто студенти чи
виробничники. Глибоке знання проблем
дорожньої галузі, простота викладення
та любов до своєї справи робили його
лекції яскравими та незабутніми.
Робота конференції продовжувалася
до пізнього вечора, викладачі і співро
бітники з вдячністю та теплотою згаду
вали свого вчителя і наставника — Ге
оргія Каміловича Сюньї.
Н. ЛАПТЄВА,
старший науковий
співробітник

Àâòîäîðîæíèê ¹ 7’2010

ÄÎÂÊ²ËËß * ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß

ÊÐÓÃËÈÉ ÑÒ²Ë
8 червня 2010 року в НТУ відбулося засідання круглого
столу на тему «Впровадження системи екологічного меC
неджменту на підприємствах транспортноCдорожнього
комплексу для зменшення негативного впливу транспорC
ту на довкілля», присвячений дню охорони навколишнього
середовища.
На круглому столі були присутні представники державно
го підприємства “ДержавтотрансНДІпроект”, комунального
підприємства «Київпастранс», автобусних парків КП «Київ
пастранс», ДерждорНДІ, Молодіжного екологічного центру,
викладачі кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності”,
члени екологічного клубу „Імпульс” НТУ.
Під час засідання були всебічно обговорені питання: про
блем і перспектив розвитку автомобільного транспорту м.
Києва; вплив транспортних потоків на стан довкілля міста;
сучасні проблеми автотранспортних .підприємств; співпраця
органів державної влади з підприємствами транспортнодо
рожнього комплексу з метою покращення стану довкілля;
сучасні вимоги до нормування екологічних показників коліс
них транспортних засобів; стандарти серії ISO 14000 та роз
робка системи екологічного менеджменту, як один із шляхів
зменшення негативного впливу на довкілля від автотранспор
тних підприємств м. Києва.
Заслухавши виступи доповідачів, учасниками круглого
столу було вирішено:
1. Уповноважити учасників засідання проінформувати
голів правління своїх організацій про підсумки проведеного
круглого столу.
2. Доручити кафедрі екології та безпеки життєдіяльності
НТУ розробити цільову комплексну програму лекційнопро
світницьких заходів для підвищення екологічної підготовки
фахівців транспортнодорожнього комплексу, які нададуть
можливість одержати початкові знання в області екологічно
го управління, ознайомитися з вимогами стандарту ДСТУ
ISO 14001:2006, принципами побудови і функціонуван
ня на підприємстві системи екологічного менеджменту, ос
новними поняттями і технологією проведення внутрішнього
аудиту такої системи.
3. Організувати проведення занять в НТУ для різних
верств і категорій населення, а також для учнівської молоді.
Залучити до участі в заняттях Національного транспорт
ного університету учнівськостудентську молодь та викладаць
кий склад, молодіжні громадські організації, представників
підприємств транспортнодорожнього комплексу.
4. Звернутись до засобів масової інформації з пропозицією
залучення провідних вчених  висококваліфікованих лекторів
університету до всебічного обговорення в пресі, на телебаченні
і радіо сучасних проблем впровадження систем екологічного
управління на підприємствах транспортнодорожнього комп
лексу, актуальність яких зростає в процесі розвитку інфраст
руктури автомобільного транспорту м. Києва.
5. Надіслати пресреліз і резолюцію круглого столу до
органів державної влади та органів місцевого самоврядуван
ня, зацікавлених міністерств і відомств України, наукових та
культурноосвітніх установ, а також відповідних міжнарод
них організацій.
В. КИШЕНКО, член екологічного клубу «Імпульс»

Àâòîäîðîæíèê —

ãàçåòà Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî óí³âåðñèòåòó.
Çàñíîâàíà ó ñ³÷í³ 1979 ðîêó. Âèõîäèòü ùîì³ñÿöÿ.
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ÊÓÍÄ² Íåîí³ë³ Òàðàñ³âí³, â.î. çàâ³äóâà÷à êàôåäðè òðàíñïîðòíèõ òåõíîëîã³é, ïðîôåñîðó;
Ë²ÃÀÉ Ëþáîâ³ Âàñèë³âí³, ³íæåíåðó ïåðøî¿ êàòåãîð³¿
êàôåäðè òåîðåòè÷íî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ìåõàí³êè;
ÌÈÙÅÍÊÎ Íàòàë³¿ Ñàâåë³¿âí³, ïðèáèðàëüíèö³ ÏÑÕ
ÍÒÓ;
ÌÅËÜÍÈÊÎÂÓ ²ãîðþ Îëåêñ³éîâè÷ó, ñëþñàðþ-ñàíòåõí³êó ï’ÿòîãî ðîçðÿäó ñïîðòêîìïëåêñó;
ÍÀÊÎÍÅ×Í²É Ñâ³òëàí³ Àíàòîë³¿âí³, àñèñòåíòó êàôåäðè
ô³íàíñ³â, îáë³êó òà àóäèòó;
ÍÀÄÅÍ-Ë²ÔÎÐÅÍÊÎ Íåëë³ Îëåêñàíäð³âí³, á³áë³îòåêàðþ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿;
ÍÈÊ²ÏÎÐÖÞ Îëåãó Ìèõàéëîâè÷ó, ÷åðãîâîìó ç ðåæèìó â³ää³ëó îõîðîíè;
ÎÐËÎÂÓ Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó, äîöåíòó êàôåäðè äâèãóí³â
³ òåïëîòåõí³êè;
ÏÎÐÓÁÎÂÓ Âàäèìó Ãðèãîðîâè÷ó, âèêëàäà÷ó êàôåäðè
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó;
ÏÐÎÆÅÉÊÎÒàìàð³ ²âàí³âí³, çàâ³äóâà÷ó ãóðòîæèòêó¹ 5.

ÓÂÀÃÀ!
З 1 липня 2010 року починає свою роботу спортивнооз
доровчий табір „Зелений бір”, що знаходиться в с. Плюти.
За інформацією звертатись у профком співробітників,
тел. 2805851.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Загублений диплом на ім’я Речмана Сергія Володимировича, що
закінчив у 2003 році Житомирський автомобільнодорожній коледж
за спеціальністю „Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання” й здобув кваліфікацію
механіка, серія ТМ № 23434610 від 27 червня 2003 року, рег. № 177,
вважати недійсним.
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