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Відкриваючи конференцію, Мі�
ністр освіти і науки України Дмит�
ро Табачник зазначив, що в рамках
Програми Темпус Міністерство зав�
жди підтримує вищі навчальні зак�
лади та вже 20 років виступає бене�
фіціаром Програми Темпус і парт�
нером в 72 проектах із близько 300
проектів, що втілювалися за участі
українських університетів. Міністр
зауважив на результати втілення

ÂÈÑÎÊÀ ÎÖ²ÍÊÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯
ÊÎÌ²Ñ²¯

 14 травня 2013 р. у м. Києві (готель «Русь») відбулася Міжнародна кон�
ференція «Темпус�Україна@20», присвячена святкуванню двадцятиріччя
Програми Темпус в Україні – програми співпраці України та Європейського
Союзу у сфері вищої освіти.  Конференцію було організовано Міністерством
освіти і науки України, Національним Темпус�офісом в Україні та Європейсь�
ким Союзом. Близько 200 представників вищих навчальних закладів України
та ЄС, європейських агенцій обговорювали здобутки і труднощі втілення про�
ектів програми Темпус в Україні протягом 20 років і визначали шляхи по�
дальшого впровадження і використання результатів програми за напряма�
ми: модернізація навчальних програм, університетське врядування, вища
освіта і суспільство.

Програми Темпус в Україні, серед
яких зміцнення якості вищої освіти,
надання можливостей для створен�
ня партнерств вищих навчальних
закладів України з університетами
ЄС.

Під час конференції відбулося
нагородження університетів, що до�
сягли значних здобутків у міжнарод�
ному співробітництві, серед яких і
Національний транспортний універ�
ситет. Міністр освіти і науки Украї�
ни   передав ректору НТУ Дмитри�
ченку Миколі Федоровичу високу
нагороду Європейської Комісії по
програмі TEMPUS IV «За управлін�
ня великим партнерством»   в про�
екті «Мережа електронного дистан�
ційного навчання для підвищення
кваліфікації в сфері туризму  (Біло�
русь, Україна і Грузія)» WeNeT.

У свою чергу пан Посол Ян Том�
бінські, Голова Представництва ЄС
в Україні, підкреслив важливість об�
міну досвідом між європейськими і
українськими університетами та
ефективний внесок Програми Тем�
пус в модернізацію вищої освіти в
Україні.

О. БАКУЛІЧ,
заступник  декана  факультету

економіки,  менеджменту  і  права

ØÀÍÎÂÍ²
ÏÅÄÀÃÎÃÈ,

ÁÀÒÜÊÈ, ÄÎÐÎÃ²
ÍÀØ² Ä²ÒÈ!

Завершився ще один рік нашої спіль�
ної наполегливої праці задля навчання та
виховання підростаючого покоління —
майбутнього Української держави!

Попереду – для когось веселі літні
канікули, а для випускників — пора змуж�
ніння, початок дорослого життя.

Чудове свято – випуск студентів
нашого університету. Як стрімко про�
майнули п’ять років студентства! Зо�
лота пора для кожного з вас. Саме в цей
час ви визначилися із своїм місцем у
житті, зробили все можливе, щоб у серці
залишилось якомога більше приємних
спогадів. Перша лекція... перша ніч у гур�
тожитку... перше доросле кохання... пер�
ша сесія...

Ви отримали не тільки професійні
знання, але й зросли як особистості.
Хотілося б нагадати, що немає сили
могутнішої, ніж знання, а людина озб�
роєна знаннями й умінням їх застосува�
ти — це вже професіонал з великої літе�
ри. Досягши творчих успіхів, намагайте�
ся не розгубити студентських друзів,
оскільки через багато років ви зрозуміє�
те, що цей період життя був найкра�
щим та найнасиченішим. Студентів у
коридорах НТУ поменшало, але світ по�
повнився чудовими й освіченими фахів�
цями, які пройшли ґрунтовну наукову
школу та школу життя!

Залишаючи рідну alma�mater, не за�
бувайте тих, хто вас вчив, вкладав свою
душу та завжди був поряд. Приходьте
до нас, розповідайте про своє вже дорос�
ле життя, свої успіхи.

Бажаю викладачам та нашим сту�
дентам гарного відпочинку, а випускни�
кам — здійснення всіх мрій і задумів,
світлих сонячних життєвих доріг, щас�
ливої долі та Господнього благословення.

Щиро Ваш,
Микола ДМИТРИЧЕНКО
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ÂÈÄÀÒÍ² ÏÎÑÒÀÒ²

 Ярослав Васильович Хом’як — док�
тор технічних наук, професор, прорек�
тор Київського автомобільно�дорожнь�
ого інституту з наукової роботи, заві�
дувач кафедри проектування доріг, пер�
ший завідувач кафедри українознав�
ства. Керівник знаної далеко за межа�
ми України наукової школи, з якої вий�
шло більше сорока кандидатів та док�
торів наук, які й зараз успішно працю�
ють як в Україні, так і в Росії, Молдові,
Грузії, Вірменії, Узбекистані, Азербай�
джані, Естонії, Литві, Латвії, Польщі,
Угорщині, Болгарії. Автор 17 моно�
графій та навчальних посібників, понад
250 наукових та методичних праць. Роз�
роблена професором Я.В. Хом’яком ме�
тодика проектування мереж автомобіль�
них доріг знайшла широке впроваджен�
ня як у країнах колишнього Радянсь�
кого Союзу, так і за кордоном. Висока
якість наукових робіт, виконуваних під
керівництвом професора Я.В. Хом’яка,
неодноразово підтверджувалася висо�
кими нагородами – золотими, срібни�
ми та бронзовими медалями ВДНГ
СРСР.

Професор Я.В. Хом’як був членом
дорожньої комісії секції будівництва та
архітектури науково�технічної Ради
МВССО СРСР, членом автомобільно�
дорожньої секції науково�технічної
Ради МВССО УРСР, членом секції
міських вулиць та автомобільних доріг
Наукової Ради з безпеки руху на авто�

ËÞÄÈÍÀ, ÏÅÄÀÃÎÃ, ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ
23 травня 2013 року виповнилося 90 років від дня народження Ярослава Ва�

сильовича Хом’яка (23.05.1923 — 5.06.1993).

мобільному та міському транспорті при
Держкомітеті Ради міністрів СРСР з
науки і техніки, членом постійної транс�
портної комісії при АН УРСР тощо.
Багато років був відповідальним редак�
тором Міжвідомчого наукового збірни�
ка “Автомобільні дороги та дорожнє бу�
дівництво”, членом редколегії науково�
технічного збірника “Автодорожник
України”; членом редколегії науково�
технічного журналу “Строительство и
архитектура” (Новосибірськ) та ін.

На початку 1993 року Ярослав Ва�
сильович очолює тільки�но створену в
інституті кафедру українознавства. Ви�
сока ерудиція та енциклопедичні знан�
ня дозволяють успішно поєднувати за�
відування кафедрою українознавства з
роботою на посаді професора кафедри
проектування доріг.

Життя раптово обірвалося 5 червня
1993 року.

Cьогодні в Національному транс�
портному університеті працюють коле�
ги, колишні учні Ярослава Васильови�
ча, які з теплотою згадують свого вчи�
теля. Поліщук Володимир Петрович —
доктор технічних наук, професор, заві�
дувач кафедри “Транспортні системи та
безпека дорожнього руху”, перший ас�
пірант Ярослава Васильовича Хом’яка:
“Познайомився я з Ярославом Василь�
овичем на третьому курсі інституту —
Ярослав Васильович читав нам лекції з
курсу «Проектування доріг». Читав він
лекції українською мовою (єдиний в
інституті), але це було дуже майстерно,
і наша інтернаціональна група слухала
їх без проблем.

На третьому курсі Ярослав Василь�
ович запросив мене у науковий гурток
кафедри і вже з цього часу я, практич�
но, увесь час працював з ним і як сту�
дент, і як асистент, і як доцент. Темати�
ку моєї наукової студентської роботи
Ярослав Васильович запропонував з
питань проектування мережі автомоб�
ільних доріг. В той час він закінчував
свою докторську дисертацію, яка
пізніше лягла у наукову основу проек�
тування і створення “Раціональної ме�
режі автомобільних доріг Української
РСР”. Ця робота висувалася на держав�
ну премію УРСР (і не вистачило одно�
го голосу). Проте сучасна мережа доріг
України існує завдяки роботі Ярослава
Васильовича.

Ярослав Васильович дуже серйозно
ставився до наших студентських робіт.
Так у списку використаних джерел в
його докторській дисертації є посилан�
ня і на мою студентську роботу. Я дуже
пишаюся цим!

Завдяки Ярославу Васильовичу в
той час на кафедрі широким фронтом
йшла науково�дослідна робота: працю�
вала “Науково�дослідна група з автома�
тизації проектування автомобільних
доріг”, “Галузева науково�дослідна ла�
бораторія обліку та дослідження дорож�
нього руху”, аспірантура, студентський
науковий гурток, а також обчислюваль�
ний центр інституту, який був створе�
ний за його ініціативою. В результаті
були започатковані роботи з теорії
транспортних потоків, організації до�
рожнього руху, безпеки руху на авто�
мобільних дорогах, проектування мереж
автомобільних доріг та їх автоматизації,
а також впровадження інноваційних
методик в навчальному процесі — авто�
матизовані методи тестування студентів
(КАДІ�ТЕМП 1 та КАДІ�ТЕМП�2).
Був підготовлений за замовленням
Міндорбуду УРСР випуск фахівців зі
спеціалізації “Автоматизація проекту�
вання автомобільних доріг”. Таким був
широкий науковий і педагогічний кру�
гозір нашого вчителя!

Ярослав Васильович володів інозем�
ними мовами: переклав українською
мовою “Пісню про Гайявату” ( переклад
мав схвальні відгуки фахівців), а також
з французької мови — статті Петіньї про
імовірнісну модель транспортного по�
току, якими ми всі користувалися у
своїх дисертаціях. Виставляючи дуже
високі вимоги до дисертаційних робіт
аспірантів, Ярослав Васильович вважав,
що якщо молода людина займається на�
уковими дослідженнями, — вона дос�
тойна бути кандидатом наук! Слід ска�
зати також, що Ярослав Васильович,
працюючи проректором з наукової ро�
боти, багатьох молодих вчених інсти�
туту спонукав до підготовки і захисту
докторських дисертацій.

Ярослав Васильович був інтеліген�
тною і чуйною людиною, користувався
великою повагою колег, студентів і
учнів.

Багато з того, що я знаю з наукової,
педагогічної та адміністративної робо�
ти, я навчився у Ярослава Васильовича
Хом’яка — мого вчителя.”

Омельчук Сібілла Костянтинівна –
кандидат технічних наук, доцент кафед�

Продовження див. на 3�й стор.
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ри “Проектування доріг геодезії та зем�
леустрою”: “Незабутня постать Яросла�
ва Васильовича завжди переді мною.
Протягом багатьох років він викладав,
зокрема, на нашому курсі дисципліну
“Проектування доріг”. Згодом неодно�
разово працювали поряд з ним під час
спільної роботи в КАДІ — як у сфері
наукової та навчальної діяльності, так
і різнобічної громадської діяльності.

Ярослава Васильовича завжди
відрізняли такі якості, як уважне та то�
лерантне ставлення до людей, розсуд�
ливість у прийнятті рішень, доброзич�
ливість до студентів та аспірантів, лю�
бов і доброта до родини, а також —
щире патріотичне ставлення до Украї�
ни”.

Зіміна Інна Михайлівна, старший
науковий співробітник кафедри “Про�
ектування доріг, геодезії та землеуст�
рою”: “Під керівництвом Я.В. Хом’яка
працювала у творчому колективі, який
складався як з викладачів кафедри, так
і наукових працівників, зокрема, групи
математиків, випускників механіко�ма�
тематичного факультету Київського
університету ім. Шевченка, запроше�
них для роботи в лабораторію автома�
тизованого проектування доріг, до яких
і я належала.

Запропоновані Я.В. Хом’яком тео�
ретичні та практичні методи лягли в
основу розробленої для України раціо�
нальної мережі місцевих автомобільних
доріг. Під його керівництвом здійсню�
валося також впровадження резуль�
татів наукових досліджень в практику
проектування мереж автомобільних
доріг. Економічний ефект від оптимі�
зації дорожньої мережі місцевого зна�
чення Української РСР склав на той
час 21 млн. крб. “

Дзюба Петро Петрович — кандидат
технічних наук, доцент кафедри “Про�
ектування доріг, геодезії та землеуст�
рою”, в 1980 році захистив кандидатсь�
ку дисертацію під керівництвом про�
фесора Я. В. Хом’яка: “Хочеться згада�
ти Ярослава Васильовича не лише як
видатного вченого. Серед багатьох його
чудових людських якостей, хочу
відзначити глибокі знання історії, зок�
рема Києва та України. В моєму житті
не було іншої людини , з якою я був би
особисто знайомий, яка б так глибоко
знала й так цікаво могла розповісти про
історію та сьогодення Києва, відзнача�
лася такими енциклопедичними знан�
нями. Ярослав Васильович був єдиним,
хто на нашому дорожньо�будівельно�
му факультеті викладав свою дисцип�
ліну українською мовою. Він був про�
фесором не лише в дисциплінах кафед�
ри, а, на мою думку, професором в
культурно�історичному житті нашої
держави. Дуже добре знав та любив

ÂÈÄÀÒÍ² ÏÎÑÒÀÒ²

ÍÀ Â×ÅÍ²É ÐÀÄ²
31 травня 2013 року відбулося чер�

гове засідання Вченої ради університе�
ту, на якому було розглянуто такі ос�
новні питання порядку денного. Кадрові
питання: рекомендувати на обрання за
конкурсом та укладання контракту на
посаду завідувача кафедри іноземних
мов з доцентом Астаніною Наталією
Валентинівною; рекомендувати на об�
рання та укладання контракту на поса�
ду завідувача кафедри іноземної філо�
логії та перекладу з доцентом Шипіци�
ною Юлією Вололимирівною; присвої�
ти вчене звання доцента к.філ.н. Ко�
сицькій Ользі Михайлівні по кафедрі
іноземної філології та перекладу; при�
своїти вчене звання доцента к.т.н. Борщ
Олені Іванівні по кафедрі вищої мате�
матики; присвоїти вчене звання доцен�
та к.т.н. Савчуку Анатолію Миколайо�
вичу по кафедрі виробництва , ремонту
та матеріалознавства; присвоїти вчене
звання доцента к.т.н. Захарченку Олек�

співати українські народні й сучасні
пісні.”

 Павлюк Дмитро Олександрович –
доктор технічних наук, завідувач ка�
федри “Проектування доріг, геодезії та
землеустрою”: “Молоді вчені, наукові
співробітники науково�дослідного сек�
тору КАДІ (де і я починав свою науко�
ву діяльність) завжди пишалися своїм
проректором, знаним і авторитетним у
всіх дорожніх наукових центрах ко�
лишнього Радянського Союзу. Спілку�
ючись з колегами на міжнародних та
всесоюзних наукових і практичних
конференціях та семінарах, ми не раз
пересвідчувалися в тому, що саме його
ім’я представляло не лише наш ВНЗ, а
й всю Україну в наукових колах. У
1993 році, за декілька днів до смерті,
на захисті моєї кандидатської дисер�
тації пролунала, мабуть, остання публ�
ічна промова Ярослава Васильовича.
Одне із зауважень «Не зважаючи на
велику кількість ілюстративного мате�
ріалу, доповідач зупинився на кожно�
му своєму плакаті ». Плакатів дійсно
було забагато, і це було недоліком ро�
боти. Вміння коректно робити заува�
ження, не викликаючи образ – тільки
один із проявів надзвичайної інтеліген�
тності та толерантності Ярослава Ва�
сильовича, що має бути прикладом для
всіх нас при спілкуванні з людьми”.

Світлий образ Ярослава Васильови�
ча Хом’яка назавжди залишиться в
нашій пам’яті та серцях.

Колектив кафедри
проектування доріг

сію Миколайовичу по кафедрі двигунів
і теплотехніки.

Планові питання: про роботу щодо
покращення підготовки фахівців на ав�
томеханічному факультеті (доповідач –
декан автомеханічного факультету, про�
фесор Матейчик В.П.); про стан на�
вчально�методичного, кадрового та ма�
теріально�технічного забезпечення
підготовки фахівців з напряму туризму
на кафедрі менеджменту і туризму (до�
повідач – завідувач кафедри менедж�
менту і туризму, професор Бідняк
М.Н.).

Різне: здійснювати переведення сту�
дентів з контрактної форми навчання на
навчання за державним бюджетом : про�
довжити термін дії функціонування
спеціалізованої ради Д.26.059.04. за
спеціальністю 08.00.04. – економіка та
управління підприємствами (за видами
економічної діяльності); відрахувати зі
складу аспірантів другого року заочної
форми навчання за кошти державного

бюджету Строкача Олександра Сергій�
овича, науковий керівник професор
Славінська О.С.; легалізувати доступ до
публічної інформації; затвердити фор�
ми письмових та електронних запитів на
інформацію; затвердити відшкодування
фактичних витрат на копіювання та
друк згідно кошторису; рекомендувати
до друку навчальний посібник «Моделі
та методи розрахунку балочних та плит�
них елементів конструкцій мостів» ав�
торів В.Г. Піскунова, Б.В. Гриневицько�
го та надання йому грифа Міністерства
освіти і науки України; рекомендувати
до друку монографію «Впровадження і
розвиток автодорожних концесій Украї�
ни» авторів А.В. Базилюк, О.В. Жулин;
рекомендувати до друку колективну
монографію «Фундоменталізація про�
фесійної підготовки у вимірі європейсь�
кого освітнього простору», авторів М.Ф.
Дмитриченка, Х.Ш. Бахтіярової, Н.М.
Глушенок, М.О. Хмелевського, Б.І. Хо�
рошуна, О.М. Язвінської.

М. ЗАЇКА

Продовження. Поч. див. на 2�й стор.

ËÞÄÈÍÀ, ÏÅÄÀÃÎÃ,
ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ
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ÀÂÒÎÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Кожного року наприкінці травня
спеціалісти – випускники автомеханічно�
го факультету захищають дипломні про�
екти. Так і цього року близько 300 ви�
пускників нашого факультету успішно
захистили дипломні проекти та роботи.

28 травня 2013 року в актовій залі
університету відбулися урочисті збори,
присвячені врученню дипломів спеціа�
ліста випускникам автомеханічного фа�
культету.

На збори прийшли привітати випус�
кників: декан факультету, професор
Матейчик В.П., перший проректор, про�
фесор Білякович М.О.; проректор з на�
вчальної роботи, професор Грищук О.К.;
завідувач кафедри технічної експлуа�
тації автомобілів та автосервісу, профе�
сор Андрусенко С.І.; професор кафедри
автомобілів Філіпова Г.А.; заступники
декана: Ковбасенко С.В., Глухонець
О.О., Добровольський О.С. та методис�
ти деканату: Мороз Н.М., Столбун І.А.,
Скутельнік Н.В.

Вступне слово для привітання ви�
пускників факультету з успішним захи�
стом дипломних проектів та закінчен�
ням навчання на урочистих зборах взяв
декан АМФ, профессор Матейчик В.П.

Від ректорату привітав випускників
перший проректор професор Білякович
М.О., а з побажаннями випускникам
факультету виступили: завідувач кафед�
ри технічної експлуатації автомобілів та
автосервісу, професор Андрусенко С.І.
та  професор кафедри автомобілів
Філіпова Г.А.

Зі словами вдячності на адресу
рідного університету виступили випус�
кники автомеханічного факультету 2013
року Фещенко Сергій та Кардаш Кате�
рина.

В цьому році на факультеті працю�
вало 9 державних екзаменаційних
комісій, на яких було захищено 292 дип�
ломних проекти та роботи, з них 155
захищено з оцінкою «відмінно» та 129 з
оцінкою «добре». Спеціалісти продемон�
стрували належний рівень підготовки та
вміння застосовувати отримані протягом
навчання знання для вирішення склад�
них інженерних задач.

Подяки від ректора університету
професора Дмитриченка М.Ф. отрима�
ли спеціалісти � відмінники навчання:
Маринич О.О. (гр. АА�V�2), Шатран
А.О. (гр. АА�V�2), Жданюк С.В. (гр. АА�
V�4), Карпенко В.В. (гр. АА�V�4), Пач�
каєв Д.В. (гр. АА�V�6), Фещенко С.А.
(гр. ДМ�V�3), Ліскевич Ю.Р. (гр. ЕО�V�
1), Прокопенко Д.В. (гр. ЕО�V�1), Сіпра�
това М.С. (гр. ЕО�V�1), Феоктістова
А.М. (гр. ЕО�V�1), Явдюк М.М. (гр. ЕО�
V�1), Капустін В.О. (гр. ІП�V�1), Коха�
нівський В.С. (гр. ІП�V�2).

Завершилися збори виконанням
Гімну Національного транспортного ун�
іверситету та вперше прозвучав Гімн
автомеханічного факультету, який напи�
сав доцент кафедри виробництва, ремон�
ту та матеріалознавства автомеханічно�
го факультету Ткачук Володимир Ми�
китович.

Захисти випускних магістерських
робіт відбудуться з 14 по 20 червня 2013
року. Понад 100 випускників факульте�
ту отримають дипломи магістрів, з них
близько 70 отримають дипломи
магістрів з відзнакою.

Нехай відповідальність та високий
професіоналізм стануть вірними супут�
никами на вашому життєвому шляху,
бажаємо гідно нести звання випускника
Національного транспортного універси�
тету!

С.В. КОВБАСЕНКО,
заступник декана

ÂÈÏÓÑÊ ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ²Â ’2013 ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ,
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ ² ÏÐÀÂÀ

24 травня на факультеті економіки,
менеджменту і права відбулося урочис�
те вручення дипломів спеціалістам –
випускникам 2013 року. Свято пройш�
ло в урочистій обстановці. На урочисте
засідання прийшли привітати випуск�
ників професорсько�викладацький
склад НТУ, зокрема з привітальними
словами перед ними виступив прорек�
тор з навчальної роботи Грищук О.К.,
декан факультету економіки менедж�
менту і права Козак Л.С., заступник за�
відуючого кафедри менеджменту Лав�
рик І.Ф., заступник завідуючого кафед�
ри конституційного та адміністративно�
го права Ярова Р.В., завідувач кафедри
фінансів, обліку та аудиту Базилюк А.В.

Зі словами вдячності від випуск�
ників виступила колишні студенти, а
нині колеги�випускники. Випускників
прийшли привітати також їхні друзі,
рідні та батьки.

Дипломи були вручені 132 колишнім
студентам, а нині спеціалістам. Варто
відмітити, що кількість дипломів з
відзнакою теж досить вагома. Таких
дипломів отримали 62 студенти�випус�
кники.

14 червня 2013 року відбулося вру�
чення дипломів магістрам – випускни�
кам 2013 року. Дипломи були вручені
105 колишнім студентам, а нині магіст�
рам. Варто відмітити, що кількість дип�
ломів з відзнакою теж досить вагома.
Таких дипломів отримали 49 студентів�
випускників.

Дійсно, вручення дипломів випуск�
никам – це особливе свято, яке одно�
часно радісне, і з нотками суму. Так як
все ж таки в житті колишніх студентів
закінчується важливий етап – етап на�
вчання, становлення, професійного зро�
стання. В цей день колишні студенти
стали дипломованими спеціалістами,
вони отримати дуже важливий документ
– диплом. Варто відмітити, що дипло�
ми спеціаліста чи магістра – це лише
перший етап у професійному зростанні
та становленні майбутніх фахівців у га�
лузі економіки, менеджменту, логісти�
ки, обліку та аудиту, фінансів та право�
знавства.

Деканат економіки, менеджменту і
права щиро вітає випускників 2013 року
із закінченням університету, із отриман�
ням дипломів, бажаємо, щоб вони знай�
шли своє місце вжитті, знайшли гідне
застосування набутим в університеті
знанням. Бажаємо щоб кожен випуск�
ник знайшов роботу, яка б приносила
матеріальне та моральне задоволення.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів,
удачі, хай їм щастить.

Р.В. ЯРОВА,
заступник декана
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робничих завдань. Захистили дипломні
проекти і роботи 213 студентів, з яких
на «відмінно» – 113 студентів, «добре»
– 85 студентів, «задовільно»  – 15 сту�
дентів.

31 травня 2013 р. в актовій залі ун�
іверситету відбулась святкова подія –
вручення дипломів спеціалістів фа�
культету транспортних та інформацій�
них технологій. Вів урочисті збори де�
кан факультету транспортних та інфор�
маційних технологій Данчук В.Д., який
привітав випускників із закінченням
навчання і отриманням дипломів спец�
іалістів.

Привітати студентів із закінченням
університету та отриманням диплому
прийшли � декан факультету транспор�
тних та інформаційних технологій Дан�
чук В.Д., завідувачі випускних кафедр:
Поліщук В.П., Гавриленко В.В., Про�
кудін Г.С. і заступники декана Ширяє�
ва С.В., Ковальська О.М. і Гержод Г.І.

З вітальним словом виступили заві�
дувачі випускних кафедр «Транспортні
системи та безпека дорожнього руху»
– Поліщук В.П. та « Міжнародні пере�
везення та митний контроль» – Про�
кудін Г.С. та заступник декана Гержод
Г.І., які побажали випускникам не зу�
пинятись на досягнутих результатах і
прагнути до подальшого становлення
себе як особистості та висококваліфі�
кованого фахівця.

Зі словами вдячності виступили
студенти�випускники – Смеречук Ма�
р’яна, Ігнатенко Дмитро, Марущенко
Інна, Діброва Тетяна.

Вручали дипломи спеціалістів де�
кан факультету Данчук В.Д., заступник
декана Ширяєва С.В., завідувачі випус�
кних кафедр: Прокудін Г.С., Поліщук
В.П., Гавриленко В.В. 213 студентів от�
римали диплом спеціаліста, з них 35
отримали дипломи з відзнакою.

В цей святковий знаменний день
молодих спеціалістів прийшли привіта�
ти рідні й близькі люди. Було дуже уро�
чисто, багато квітів, в червоно�чорних
мантіях магістри  фотографувались з
викладачами, батьками, рідними на
згадку про найкращі студентські роки
в Національному транспортному уні�
верситеті.

Щасливої вам долі, міцного здоро�
в’я, удачі, успіхів у всіх справах та
здійснення всіх мрій у вашому житті!

С.В. ШИРЯЄВА,
заступник декана

ÄÎÐÎÆÍÜÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

3 20 травня по 13 червня 2012 року
на дорожньо�будівельному факультеті
відбувався захист дипломних проектів
та магістерських робіт. Дипломні про�
екти захистили 156 спеціалістів, з яких
на «відмінно» та «добре» – 78%. З 75
магістрів 67% отримали диплом з відзна�
кою.

А 24 травня та 13 червня в актовій
залі відбулося урочисте вручення дип�
ломів. Вела урочисті збори декан фа�
культету Славінська О.С. Привітати
студентів прийшли – ректор НТУ Дмит�
риченко М.Ф., перший проректор�про�
ректор з наукової роботи проф. Дмит�
рієв М.М., проректор з навчальної ро�
боти та соціально�економічного розвит�
ку Булах О.І, завідувачі кафедр: проф.
Савенко В.Я., проф. Мозговий В.В.;
проф. Ткачук С.Г., проф. Павлюк Д.О.,
заступники декана ДБФ: Прокопчук

Н.А., Алєксєєнко О.В.; провідні викла�
дачі факультету: проф. Петрашевський
О.Л., проф. Лихоступ М.М., проф. Мед�
ведєв К.В., проф. Рутковська І.А., доц.
Фещенко А.М., доц. Хом’як А.Я. та ме�
тодисти: Трубіцина Л.І., Островерха
Н.В., Корнієнко Н.К.

Зі словами вдячності виступили сту�
денти�випускники Білецький Євген
(БД�V�3), Лисик Юлія (МТБ�V�1),
Максименко Вікторія (МТ�V�2), Стро�
кач Світлана група (БД�V�1), Хоменко
Катерина (ТК�V�1).

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

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

Хай вам щастить!!!

О.В. АЛЄКСЄЄНКО,
заступник декана

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÒÀ
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É

З 23 травня по 30 травня 2013 р. на
факультеті транспортних та інформац�
ійних технологій відбувся захист дип�
ломних проектів і робіт. Працювало
шість Державних екзаменаційних
комісій із яких ДЕК №1, ДЕК №2, ДЕК
№3 � за спеціальністю «Організація пе�
ревезень і управління на транспорті
(автомобільний транспорт)», ДЕК №4
– за спеціальністю: «Транспортні сис�
теми», ДЕК №5 – за спеціальністю
«Організація і регулювання дорожньо�
го руху» та ДЕК №6 – за спеціальні�
стю «Інформаційні управляючі систе�
ми та технології».

Студенти показали високий рівень
теоретичних знань та вміння застосо�
вувати їх для вирішення складних ви�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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6 основних призів на замовлення
Міністерства освіти і науки України
розподілилися наступним чином:

1 місце – Мартиненко Сергій Кос�
тянтинович (Донецький державний уні�
верситет управління);

2 місце – Коломієць Роксана Олегів�
на (Національний авіаційний університет);

– Мельник Галина Михайлівна (На�
ціональний університет «Львівська по�
літехніка»);

3 місце – Баранець Андрій Сергійо�
вич (Національний транспортний уні�
верситет);

– Федукін Дмитро Юрійович (До�
нецький державний університет управ�
ління);

² ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÎË²ÌÏ²ÀÄÀ Ç
ËÎÃ²ÑÒÈÊÈ

10�12 квітня 2013 року в Донецькому державному університеті управління
відбувся ІІ етап І Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Логістика». В роз�
в’язуванні конкурсних завдань взяли участь 62 студенти з 24 вищих навчаль�
них закладів України. Наш університет представляли студенти третього курсу
групи ЛГ –  Баранець Андрій Сергійович, Давиденко Катерина Юріївна, Ігліко�
ва Наталія Оскарівна в супроводі старшого викладача кафедри транспортно�
го права та логістики Петуніна Андрія Володимировича. В перший день після
урочистого відкриття учасники приступили до теоретичної частини завдань,
які були викладені у тестовій формі. В другий день були запропоновані прак�
тичні завдання у вигляді бізнес�кейсів.

 – Давиденко Катерина Юріївна
(Національний транспортний універ�
ситет).

Результати кращих п’яти навчальних
закладів у командному заліку наступні:

1 місце – Донецький державний ун�
іверситет управління, 302,7 балів.

2 місце – Національний транспорт�
ний університет, 264,55 балів.

3 місце – Національний університет
«Львівська політехніка», 246,3 бали.

4 місце – Донецька академія авто�
мобільного транспорту, 174,9 балів.

5 місце – Національний авіаційний
університет, 147,8 балів.

Останній день був присвячений
творчому завданню на замовлення ком�

Ñòóäåíòè ãðóïè ËÃ–²²² – ïðèçåðè ²
Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ëîã³ñòèêè

панії «Делівері». Учасники згрупува�
лись на команди й представляли міста
України з маркетингової та логістичної
сторони. В цьому конкурсі студенти
Національного транспортного універси�
тету також проявили свій хист. Компа�
нія «Делівері» нагородила найактивні�
ших учасників команд. У підсумку за
креативність при розв’язанні завдання
ІІ місце посіла Іглікова Наталія Ос�
карівна, ІІІ місце – Баранець Андрій
Сергійович.

Вітаємо наших колег з перемогою
та зичимо їм подальшого успіху і нат�
хнення!

А. ПЕТУНІН

Одного дня зателефонував мені од�
нокурсник Сергій. «П’ять років все ж
таки, треба зустрітися», – сказав він.
Звичайно, я підтримала його ініціативу.
Ми склали список усієї групи, згадали
навіть тих, хто за деяких причин, був
відрахований за роки навчання. Адже,
коли ми вступили до НТУ на першому
курсі наша група налічувала 31 студен�
та, а кваліфікованими спеціалістами ста�
ли 22. Потім почали шукати одногруп�
ників – когось у соціальних мережах,
комусь телефонували… Відшукали май�
же всіх.

Офіційну частину зустрічі ми вирі�
шили провести саме у тому місці, де ми
всі познайомилися, навчалися, дружили
– в НТУ. Дуже дякуємо Філіповій Га�
лині Андріївні за те, що люб’язно нада�
ла нам аудиторію для зустрічі у стінах

ÇÓÑÒÐ²× ×ÅÐÅÇ 5 ÐÎÊ²Â
Після закінчення університету багатьох охоплює почуття розгубленості і

самотності. Доросле життя не таке передбачуване, як безтурботні сту�
дентські роки. Розходяться шляхи з однокурсниками, з якими кожного дня ми
вирішували учбові і життєві завдання, веселилися і пустували. Тому багато
хто з нетерпінням очікує зустрічей однокурсників. І чим більше термін, що
минув після закінчення університету, тим цікавіше побачити своїх товаришів.

Зустрічі однокурсників через п’ять років після випуску – наче криниця ней�
мовірних історій. Дехто вже давно одружився, має діточок, дехто займає високі
посади, керує компанією, але в очах один одного – ми все ті ж однокурсники, і
так само один одного сприймаємо, як у роки навчання.

рідної альма�матер. Але, на жаль, від�
відати нашу зустріч Галина Андріївна не
змогла. На зустріч ми запрошували ба�
гатьох викладачів і натомість були щиро
раді зустрічі і спілкуванню з Бахтіяро�
вою Халідою Шамшитдинівною. Спа�
сибі Вам, Халіда Шамшитдинівна, що
знайшли час і викроїли хвилинку для
нас у своїх шалених професорських бу�
денних графіках.

Ми всі були раді бачити одне одно�
го. На початку офіційної частини зуст�
річі ми всі привітали одне одного, вира�
зили подяку організаторам зустрічі, вис�
ловили свою щиру радість від події.

Потім кожен з учасників зустрічі
коротко розказав про себе, про зміни, що
сталися в його житті після отримання
диплому. Були цікаві моменти, кумедні
історії. Від декого з однокурсників і не
очікував, що він займає певну посаду.
Щодо історій. Ірина працює в компанії,
що займається перевезеннями. А Борис
на сирному заводі. І заключили ці два
підприємства контракт про співробіт�
ництво. Ірина та Борис двічі розмовля�
ли по телефону, уточнювали деталі кон�
тракту. Та не впізнали одне одного. А за
третім дзвінком Ірина у голосі Бориса
впізнала знайомі нотки і сказала: «Ви�
бачте, може я покажуся вам нескром�
ною, але ви можете сказати, можливо ви
навчалися у НТУ?» Відповідь Бориса
була позитивною. Так, однокурсники
впізнали одне одного. Ця історія лише
підтвердження, наскільки одноманітні
робочі буденні дні, що навіть однокурс�
ники не впізнають одне одного по теле�
фону, адже спілкувалися п’ять років
майже кожен день пліч�о�пліч. І як доб�
ре, що ми маємо час, бажання та мож�
ливість зустрітися, поспілкуватися, про�
сто відпочити у компанії своїх друзів по
навчанню.

Дар’я ЗІНЧЕНКО�ТІШИК,
випускниця НТУ  2008 р.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÇÀÕÈÑÒÓ
Ä²ÒÅÉ

Перший день
літа завжди прино�
сить нам хороший
настрій, нові пла�
ни, надії, сподіван�
ня і просто задово�
лення від того, що
прийшла сонячна пора відпочинку, лег�
кості та бажання зробити щось хороше,
корисне і водночас незвичне. І недарма
першого червня відзначають Міжнарод�
ний день захисту дітей, адже саме поча�
ток літа нам нагадує про довгождані
літні канікули, про дитинство.

Міжнародна демократична федера�
ція жінок у листопаді 1949 року прий�
няла Рішення про відзначення Міжна�
родного дня захисту дітей 1 червня.
Організація Об’єднаних Націй підтри�
мала цю ініціативу та оголосила захист
прав, здоров’я і життя дитини одним із
найважливіших напрямів своєї діяль�
ності.

У 1991 році Україна приєдналася до
Конвенції ООН про права дитини і з
1998 року також почала відзначати цей
день. Згідно з цією Конвенцією кожна
держава зобов’язана поважати та заохо�
чувати право дитини на всебічну участь
у культурному і творчому житті, забез�
печувати їй повноцінне дозвілля та
відпочинок, сприяти наданню їй відпо�
відних можливостей для цього. Цією
конвенцією також чітко визначено, що
дитина має право на захист від фізич�
ного та психічного насильства.

НАШІ ДІТИ

Äîïèòëèâ³ñòþ ñÿþòü î÷åíÿòà,

Äçâåíèòü âåñåëèé, áåçòóðáîòíèé ñì³õ.

² âñÿ çåìëÿ âìèòü ðàä³ñòþ îáíÿòà –

Òàê ä³òè çàâæäè ðàäóþòü óñ³õ.

Âîíè ùîìèò³ ïîòðåáóþòü ìèðó,

Äîáðà, òåïëà, òóðáîòè, ³ñòèíè.

Ï³äòðèìêó íàøó ³ ïîðàäó ùèðó

äàðóéìî. Çàñëóãîâóþòü âîíè!

² ä³òè çàâæäè áóäóòü ïîñì³õàòèñü,

Ðàä³òè, ìð³ÿòè, äîáðî â ñîá³ íåñòè.

Â íèõ òðåáà â³ðèòè, ëþáèòè
³ ïèøàòèñü,

Òîä³ ùàñëèâèìè âîíè áóäóòü ðîñòè.

Роксолана ГУРТ

Î ÑÀÌÎÌ ÄÎÐÎÃÎÌ
Снится море. Я сижу на берегу и

босыми ногами роюсь в песке, таком
приятно холодном и влажном. Пахнет
незабываемо, запах моря остается в па�
мяти навсегда, его вдыхаешь полной
грудью и закрываешь глаза. В руке —
бокал вина, терпкого и сладкого, а в
душе мир и покой, ты никуда не спе�
шишь, слышно только, как волны набе�
гают одна на одну, да крик чаек и еще
что�то... Звук сначала тихий и не разоб�
рать, но вот становится громче, еще
громче и в сон врывается отчетливое
«агу». Слышится шорох...

Нет, посплю еще пять минут, просто
не могу проснуться. Еще пять минут,
всего лишь пять... Не слушая моих же�
ланий, шорох становится громче и на�
стойчивей, слышится чиханье и какие�
то разборки с одеялом. Нехотя откры�
ваю глаза и вижу — мне улыбается сама
жизнь, маленькая, еще такая неуверен�
ная, но всепоглощающая жизнь. А улыб�
ка�то какая! Улыбка ангела, улыбка не�
бес озаряет, не беря масштабы комнаты,
весь мир. Не солнышко согревает, а
лишь одна секунда этой мимолетной
улыбки зажигает все вокруг теплотой.
В ней истинная доброта — без ковар�
ства и эгоистичности, без лести и при�
творства, без навязчивости или приди�
рок, а лишь неземная радость от того,
что эта маленькая жизнь видит тебя.
Она еще не понимает, кто же ты для нее,
а ты уже осознаешь — все, что было до
этой улыбки, этих глаз — не имеет зна�
чения, не жизнь была, а лишь подготов�
ка, чтобы принять этот божий дар. Ты
просто собирала всю любовь у цветов, у
неба, всю нежность у бескрайних про�
сторов, у ветра, что поет свои печаль�
ные песни в полях, всю радость, кото�
рая тихонько выходила из своего сун�
дучка, где пряталась, боясь слишком
часто показываться на глаза людям; все
это ты собирала, чтобы отдать ей — сво�
ему ангелочку, своей доченьке.

Она не часть тебя, не твое продол�
женье, она новая жизнь, которую пода�
рила ты, не имея права просить больше�
го, чем просто быть рядом. Ты подари�
ла ей жизнь, а она подарила твоей жиз�
ни смысл... Смысл каждого дня, каждой
минуты!

День начинается с улыбки, и плав�
ное течение переносит нас в поток ежед�
невных хлопот и забот. День сегодняш�
ний похож на вчерашний, а завтрашний
мало чем будет отличаться от сегодня.
Череда их тянется, выстраиваясь в не�
дели и месяцы. Но каждый день напол�
нен счастьем и неповторимым чувством
материнства — это новое чувство, к ко�
торому быстро привыкаешь, сразу пос�

ле того, как тебе на живот положат че�
ловечка, сердце которого билось внутри
тебя 9 месяцев.

Каждый день — это новое достиже�
ние дочурки. Первая улыбка, первое
«агу», первый переворот с живота на
спину. Все это наибольший подарок,
наша с папой гордость. Когда ты сегод�
ня впервые засмеялась — на глаза на�
вернулись слезы, не у меня — у нашего
папы. Я впервые увидела ЕГО слезы.
Твой смех от простого поцелуя, вызвал
столько чувств… что же будет от перво�
го слова, от первого шага! Не бывает
большего счастья, чем эти мгновенья!

После обеда мы обычно идем на ули�
цу. Это для нас как аттракционы, как
шоколад после каши, как солнышко
после грозы. Прогулка для нас — раз�
влечение. Ты спишь, а мы с папой бол�
таем, делаем покупки. Или идем в парк,
где нас ждут наши друзья. Благо, парк
рядом, да еще какой — сосновый. После
дождя в нем необычайный запах, слов�
но все наполнилось свежестью, пахнет
травой и сосновой смолой, а звуков
сколько, такое разнообразие! В после�
днее время здесь много мам с коляска�
ми, бэби�бум какой�то! Это хорошо,
значит, страна молодеет.

Прошло то время, когда ты только
лежала и спала в коляске. Теперь ты зна�
ешь, что за ее пределам существует мир,
не похожий на родную комнату, кроват�
ку, балкон. В нем столько нового, и надо
все звуки услышать, все запахи почув�
ствовать, все остальное в рот и посма�
ковать! Я достаю тебя из коляски, беру
на руки, и мы идем позвать все неведо�
мое. С тобой я вспомнаю как в детстве
каждая козявка казалась чудищем из
сказки, каждое дерево живым и добрым.
Ты неумело тянешься к листочкам, руки
словно чужие, но это пока, всему свое
время. Ты быстро поворачиваешь голо�
ву, чтобы не упустить из виду ничего
важного.

Читаем часто книжки и поем. Да, да
поем. Вчера сделали открытие — ты
любишь, когда я пою колыбельную. В
общем, хоть кто�то оценил мои вокаль�
ные данные. Ты, конечно, под мое пе�
ние не засыпаешь, это жаль (голос мой,
видно, не настолько хорош), но зато ты
мило улыбаешься и задушевно подвы�
ваешь и тянешь звуки, словно повторя�
ешь за мной. Получается трогательно.

Сейчас главное, чтобы у тебя ничего
не болело. Пусть все твои печали, боль,
вся злость и грязь нашего мира заберу
себе я. Все без остатка, ни капли не ос�
тавив тебе. Доченька, каждый день с
тобой как сказка, которую я и папа по�
пытаемся тебе подарить!

Татьяна КИКНАДЗЕ
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ÄÎ ÄÍß ÇÀÕÈÑÒÓ ÄÎÂÊ²ËËß

Блакить прозорого неба, дзвінке
щебетання птахів, велич Дніпра і синь
Чорного моря, широкі степи і безкраї
лани, заслані квітучими соняшниками.
Це наша Україна. Але є й інша. Забудо�
вані природні заповідники, висушені
річки, «лисі» гори. І реве та стогне не
Дніпр широкий, а фури на дорозі, вики�
даючи в повітря численну кількість
шкідливих речовин, створюючи небез�
пеку всьому живому на Землі.

Проте розвиток цивілізації не зупи�
нити, не повернутися в житла первісної
людини, не зупинити протистояння еко�
номіки та екології. Та й не потрібно.

ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ ÄÎÂÊ²ËËß ÐÀÇÎÌ
Розвиток суспільства супроводжується постійним збільшенням наванта�

ження на навколишнє природне середовище.  Внаслідок діяльності людини пла�
нета поступово перетворюється із зеленого квітучого саду на урбанізований
залізо�бетонний простір. І все, що нас оточує – чисте повітря, запашні квіти,
зелені дерева, прозора роса на листочках –  може вмить змінитися на кіптя�
ву, бруд, купу відходів, отруйні випари, застійні води. Кращий світ – це той,
в якому немає озонових дір, вибухів АЕС, висушених морів і виснажених земель.

Чи любите Ви природу? Безглузде запитання. Звичайно так!

Напрямок, що сьогодні обрало люд�
ство, має назву «сталий розвиток».
(англ. Sustainable development). Це  за�
гальна концепція необхідності встанов�
лення балансу між задоволенням сучас�

них потреб людства і захистом інтересів
майбутніх поколінь, включаючи їхню
потребу в безпечному і здоровому �
довкіллі. Вирішення глобальної пробле�
ми збереження довкілля стало найваж�
ливішим вектором у міжнародному
співробітництві. Проблема взаємодії
суспільства і природи має планетарний
характер. Зберегти природу в стані, при�
датному для життя людини, можна
тільки загальними зусиллями населен�
ня всієї Землі. Природа не визнає кор�
донів: забруднення повітря і водних ре�
сурсів має транскордонний характер, а
деякі особливо цінні, унікальні природні
комплекси, території належать кільком
державам.

 Майже два десятиліття минуло
відтоді, як ООН проголосила 5 червня
Всесвітнім днем  охорони навколишнь�
ого середовища. На 27�й сесії Генераль�
ної Асамблеї ООН (Резолюція № A/
RES/2994 (XXVII)) від 15 грудня 1972
року була визначена дата проведення  �
5 червня, день початку роботи Сток�

ÇÐÎÁÈÌÎ ÑÂ²Ò
×ÈÑÒ²ØÈÌ!

Розвиток кожного... залежить не
лише від стійкого генотипу, але

також від нескінченного розмаїт�
тя умов довкілля. М.Кольцов

Щороку 5 червня відзначається
Всесвітній день охорони навколишньо�
го середовища, який був заснований
Генеральною асамблеєю ООН в 1972
році. Основною метою цього свята є
поглиблення суспільного усвідомлення

необхідності збереження довкілля, спри�
яння відновленню природних ресурсів,
покращення екологічної ситуації у всьо�
му світі.

Також у нашій країні з 1998 року
згідно з Указом Президента України
№855/98 щорічно у третю суботу квіт�
ня відзначається День навколишнього
середовища. Цього дня громадські
організації проводять заходи, спрямо�
вані на поліпшення стану довкілля, очи�
щення водних джерел, озеленення, збе�
реження заповідних об’єктів, поширен�
ня екологічних знань.

Національний транспортний універ�
ситет уже четвертий рік поспіль бере
участь у всеукраїнській акції «Зробимо
Україну чистою» в рамках міжнарод�
ного соціального про�
екту «Let’s Do It!», ос�
новною метою якого є
очищення довкілля від
сміття.

20 квітня 2013 року
було організоване при�
бирання Лисої гори,
яка розташована на
південний захід від
Видубичів. Координа�
тором акції завідува�
чем лабораторії кафед�
ри «Екологія та безпе�
ка життєдіяльності»
Коломійцем С.В. до

участі в заході було залучено 150 сту�
дентів. В тому числі, 90 учнів гімназії
№ 59 м. Києва та 30 студентів груп ЕО.
Відгукнулися також небайдужі кияни.
Спільними зусиллями було зібрано
близько 80 мішків (ємністю 120 л.) скла,
140 – пластику та 80 – іншого сміття.
Сподіваємося, що наші зусилля не були
марними, і кожен свідомий громадянин
не лише прибиратиме після себе сміття,
а й долучиться до всеукраїнського при�
бирання. Щиро дякуємо всім учасникам
акції. Приєднуйтесь! Від цього залежить
наше майбутнє!

Р.  ГУРТ,
кафедра екології та безпеки

життєдіяльності

Продовження див. на 7�й стор.
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Для більшості з нас літо – це обо�
в’язково море. І не дивно, адже, як відо�
мо, люди поділяються на тих, хто обо�
жнює гори і тих, хто — нескінченні
морські простори.

Я належу до останніх, але іноді при�
рода дарує  нам чудові поєднання. Так
насолодитись найчистішим Егейським
морем можна у Туреччині, у місті Мар�
марис, що давньогрецькою означає ся�
ючий, блискучий.

Нажаль, ми сприймаємо Туреччину
тільки як пляж із безліччю їжі. Та на�
справді варто лише підняти очі і поба�
чиш надзвичайно цікаву країну. Навіть
історія одного міста може багато розпо�
вісти. Так вважають, що місто було зас�
новане давніми греками до 10 ст. до н.е.
З шостого ст. до н.е. місто належало
персам, після завоювань Олександра
Македонського – знову грекам, з друго�
го ст. до н.е. – римлянам, а через 450
років місто стає володінням Візантійсь�
кої імперії. Та у 7�8 ст. н.е. його спусто�
шують араби, а з 14 ст. місто було при�
єднано до Османської імперії. Саме на�
зву Мармарис воно отримало за часів
правління Сулеймана (так, саме того).
Тепер місто знаходиться у сучасній
Туреччині, між двома морями – Серед�
земним та Егейським.

Воно розташоване у великій бухті,
але там ніколи не буває високих хвиль

ÀÇ²ÉÑÜÊÀ ÏÅÐËÈÍÀ… ×È
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ?

Дивне відчуття, але якщо згадати
жарти історії на цій землі протягом ос�
танніх трьох тисячоліть, то взагалі пе�
рестаєш розуміти, чиє це місто. Подо�
рожуючи морем малими островами, досі
можна натрапити на закинуті руїни пра�
вославних церков чи маленьких монас�
тирів, які не були з різних причин пере�
будовані на мечеті. І саме тут починаєш
розуміти, що плин часу змінює все, і
немає вічних міст, але є вічна краса при�
роди, надзвичайно блакитного, прозоро�
го моря, невисоких, вкритих хвойними
лісами гір (більше двох третин офіцій�
ної території міста). У горах можна по�
бачити низки блакитних вуликів, адже
лише в околицях міста Мармарис мож�
на скуштувати сосновий мед.

Варто відмовитись від стереотипів,
відчути безмежний вік землі, на якій ви
перебуваєте, підняти очі до такого си�
нього південного неба і вдихнути тепле
повітря з ароматом солі, хвої та квітів. І
Мармарис подарує вам багато здоров’я,
насолоди. Гарного усім нам літа і завж�
ди теплого сонця.

О. ДЗЮБА,
кореспондент газети

чи сильного вітру, адже навпроти міста
у бухті розміщується гарний острів, і
таке поєднання створює незабутній
краєвид, особливо на заході сонця. А
вночі всі вулиці міста, чудова довга на�
бережна, води бухти та острів перетво�
рюються на розсип сяючих блискіток,
ліхтариків. Так місто виправдовує свою
назву.

Як і всі міста узбережжя Мармарис
– туристичний центр, також у ньому є
старовинна фортеця, чудові водні кана�
ли, прикрашені скульптурами риб і жаб,
надзвичайні яхти, адже Мармарис –
центр парусного спорту. У 19�20 ст. там
розміщувалось багато англійських ком�
паній, установ тощо, відпочивало бага�
то європейців. Тому у порівнянні з
іншими містами тут почуваєшся майже
як у Європі.

гольмської конференції з проблем на�
вколишнього середовища в 1972 році. У
своїй резолюції Генеральна Асамблея
закликає держави і організації системи
ООН щороку цього дня проводити за�
ходи, що підтверджують їх прагнення до
збереження і поліпшення навколишнь�
ого середовища. Також на 27�й сесії Ге�
неральної Асамблеї була створена нова
організація в системі ООН � Програма
ООН з навколишнього середовища
(ЮНЕП). Саме під егідою ЮНЕП що�
річно відзначається Всесвітній день дов�
кілля.  Святкування цього дня є одним
з основних способів привернути увагу
світової громадськості до проблем на�
вколишнього природного середовища, а
також стимулювати політичний інтерес
і відповідні дії.

Цей день не просто свято – це «на�
родна подія», що супроводжується та�
кими барвистими видовищами, як ву�
личні мітинги, паради велосипедистів,
«зелені» концерти, фестивалі, квести,
конкурси творів і плакатів у школах,
посадка дерев, а також різноманітні кам�
панії по переробці відходів і прибиранні
територій.

В Національному транспортному
університеті реалізується постійна полі�
тика впровадження екологічної освіти у
підготовці фахівців транспортно�дорож�
нього комплексу України для динаміч�
ного економічного зростання транспорт�
ної галузі при максимально раціональ�
ному використанні природних ресурсів
і збереженні сприятливого навколишнь�
ого середовища. Комплексні дії включа�
ють в себе постійні наукові досліджен�
ня в напрямку зниження негативного
впливу транспортно�дорожньої діяль�
ності на довкілля. В навчальний процес
університету впроваджено вивчення

дисципліни «Стратегія сталого розвит�
ку». Тільки за 2012–2013 н.р. в закладах
освіти м.Києва в рамках виконання
Програми поводження з побутовими
відходами у м. Києві на 2010–2015 роки
проведено понад 220 різноманітних
тренінгів та лекцій. До  участі у Всеук�
раїнській акції «Зробимо Україну чис�
тою!»  долучилося понад 100 осіб.

Еколог Лі Толбот сказав: «Ми не ус�
падкували Землю від своїх батьків. Ми
позичили її у своїх дітей», а позики не�
обхідно сплачувати. «Прокинувся зран�
ку – прибери Планету»! Отже, об’єднає�
мо наші зусилля по збереженню довкіл�
ля не тільки в цей день, а в постійній
кропіткій роботі, в повсякденному жит�
ті, в педагогічній та науковій діяльності.
Якщо кожен зробить маленький крок
назустріч природі, ми збережемо нашу
квітучу Землю.

В. ХРУТЬБА,
доцент кафедри екології та БЖД

ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ ÄÎÂÊ²ËËß
ÐÀÇÎÌ

Продовження. Поч. див. на 6�й стор.
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ГАМЕЛЯК Ігор Павлович, професор кафедри аеро'

портів;

ДЕМ’ЯНЮК Володимир Андрійович, професор ка'

федри дорожніх машин;

ДУДКА Тамара Вікторівна, доцент кафедри еконо'

міки;

КРИВЕНКО Олена Костянтинівна, старший викла'

дач кафедри економіки;

КУЛИКОВА Любов Яківна,  старший викладач ка'

федри конституційного та адміністративного права;

ЛЕБЕДЄВ Олександр Сергійович, старший науко'

вий співробітник кафедри проектування доріг;

ЛЕЩЕНКО Раїса Петрівна, старший лаборант ре'

дакційно'видавничого відділу;

ЛУК’ЯНЧЕНКО  Раїса Олександрівна, доцент ка'

федри економіки;

НАЗАРЕНКО Володимир Борисович, завідувач ла'

бораторії НДІ;

СКУКІН Микола Петрович, професор кафедри

організації виробництва;

СІКАЛО Микола Володимирович, навчальний май'

стер кафедри автомобілів;

ТЕРПИЛО  Микола Михайлович, завідувач госпо'

дарством полігону дорожніх машин;

ЮРКАС Валентина Володимирівна, економіст І ка'

тегорії планово'фінансового відділу;

ЯМЕНСЬКИЙ Броніслав Володимирович, доцент ка'

федри філософії та педагогіки.

ÇÍÀÌÅÍÍ² ÄÀÒÈ Â ×ÅÐÂÍ²
1 — Міжнародний день захисту дітей
2 — День працівників місцевої промисловості
5 — Всесвітній день навколишнього середовища
6 — День журналіста
13 — Вознесіння Господнє
16 — День медичного працівника
22 — Початок Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)

— День Скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні

23 — День Святої Трійці
25 — День митної служби України
26 — Міжнародний день на підтримку жертв тортур

— Міжнародний день боротьби зі зловживанням
наркотичними засобами та їхнім незаконним
обігом

28 — День Конституції України (1996)
30 — День молоді

ËÅÒÎÁÀÁÎ×ÍÎÑÒÜ ÄÓØÈ
«Нарядна, как бабочка летом»

(М. Лермонтов).

Легкая, красивая, нежная, тихая, яркая пора в нашей жиз�
ни — это пора ОТПУСКов. Когда ты ОТПУСКаешь все, что
так мешало ОТДЫХать. Наступает время бабочность души.

Сердце купается в зеленом цвете. Бриз охлаждает мыс�
ли. Океан  убаюкивает шепотом. Ты находишься в полу�
сне. Мечтаешь. Пьешь кокосовый сок, а вокруг безмятеж�
ность. Далеко шум городских улиц, вереница нерешен�
ных проблем, негатив былых отношений, состояние веч�
ной спешки. В данный миг интересует только умопомра�
чительный рассвет и вдохновляющий закат, количество
чаек над морем, плавающие вдалеке дельфины, темпера�
тура песка и степень загара. Отключен мобильный теле�
фон. Ты не в сети. Ты на ОТДЫХе…

Легкость бытия позволяет расслабиться. Гармонично пре�
бывать в спокойствии. Набираться от природы позитивных
эмоций, здоровья, счастья. Как прекрасно быть просто счас�
тливым наедине с собой! Это состояние всепоглощающего
катарсиса. Это романтичность умиротворения! Бог создал нас
в природе. И только она помогает нам восстановиться, зано�
во родиться, полюбить быстротечность и найти свое отраже�
ние в вечности...

ЛЕТОбабочность жизни окружает теплом!
Далеко от тревоги мой маленький дом.
Я дарю свою нежность, окунаясь в рассвет,
Если чувствуешь тоже, бери в ЛЕТО билет…

ОКСАНА ШАЦКАЯ
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