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Ïóñòü âñåãäà æåíñêèé äåíü íå êîí÷àåòñÿ,
Ïóñòü ïîþò â Âàøó ÷åñòü ðó÷åéêè,

Ïóñòü ñîëíûøêî Âàì óëûáàåòñÿ,
À ìóæ÷èíû Âàì äàðÿò öâåòû.
Ñ ïåðâîé êàïåëüþ, ñ ïîñëåäíåé

ìåòåëüþ,
Ñ ïðàçäíèêîì ðàííåé âåñíû

Âàñ ïîçäðàâëÿåì, ñåðäå÷íî æåëàåì
Ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè!

Сегодня в 
номере:

рисунки Федак Яны
МО-06б

поздравляем Вас с 8 марта и ...
Дорогие женщины

В студенческий профком
поступил сборник норматив-
но-правовых документов
«Права и гарантии студен-
тов», в котором указаны
права, гарантии и обязанно-
сти студентов во время обу-
чения их в высшей школе.

Издание призвано повы-
сить уровень знаний студен-
тов по вопросам правовых
отношений и уменьшить
количество случаев наруше-
ния прав студентов.

а заседании Ученого совета (27.02.08) были вручены
дипломы Министерства образования и науки Украины сту-
дентам-победителям Всеукраинской олимпиады и конкурса
студенческих научных работ 2006-2007 уч. г.

Соавторами изобретения
являются преподаватели
кафедры «Транспортные тех-
нологии» Обищенко В. Г. и
Калинин А. В. (выпускники
нашего института).

Использование предло-
женного изобретения позво-
лит удобно разместить и сох-
ранить груз, наиболее полно
использовать емкость контей-
нера с сохранением его уни-
версальности, облегчить под-
готовительно-заключитель-
ные работы при удобстве и простоте погрузки-разгрузки.  

На имя Автомобильно-дорожного инсти-
тута получен патент Украины №81681

Редакция

НАДРА БАНК совместно с ведущими
высшими учебными заведениями Украины

ПРОВОДИТ КОНКУРС
“Планируй свою карьеру с НАДРА БАНКОМ”
Срок проведения: январь - апрель 2008 г.

Целью данного конкурса является создание молодым специали-
стам возможности для успешного дальнейшего  трудоустройства в
НАДРА БАНКЕ; активация творческой деятельности молодых спе-
циалистов, а также стимулирование и поддержка процесса разра-
ботки новых идей в сфере банковского бизнеса.
В конкурсе могут принять участие студенты IV-VI курсов очной
формы обучения, которые не трудоустроены на текущее время.

(продолжение сматри стр. 3)
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РЕЗУЛЬТАТИ 1 ЕТАПУ ВСЕУКРАiНСЬКОi
СТУДЕНТСЬКОi ОЛiМпiАДИ 

ЗА НАПРЯМКОМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 1004 –  ТРАНСПОРТНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

У лютому 2008 року пройшов І етап Всеукраїнської
студентської олімпіади за напрямком „Транспортні тех-
нології” за  спеціальностями 7.100403 „Організація пере-
везень і управління на автомобільному транспорті” та
7.100401 « Організація і регулювання дорожнього руху».

І етап олімпіади відбувся 13,14 та 15 лютого 2008 року.
Для проведення були запрошені студенти IV, V курсів і магі-
странти. Участь в олімпіаді взяли 11 студентів за спеціаль-
ністю «Організація перевезень і управління на автомобіль-
ному транспорті» та 9 студентів спеціальності «Організація
і регулювання дорожнього руху».

Перший тур для учасників олімпіади за спеціальністю
7.100403 «Організація перевезень і управління на автомо-
більному транспорті» складався з комп'ютерного тестуван-
ня. У комп'ютерному тестуванні було 60 питань, які охоп-
лювали 4 дисципліни: „Організація пасажирських переве-
зень”, „Основи теорії транспортних процесів та систем”,
„Правила перевезень вантажів і пасажирів”, „Взаємодія
видів транспорту”. Результати тестування комп'ютерна про-
грама видавала автоматично в залежності від кількості вір-
них відповідей.

Другий тур складався з рішення задач за
дисциплінами «Організація пасажирських
перевезень», «Організація вантажних переве-
зень» та теоретичних відповідей на питання з
дисциплін «Основи теорії транспортних про-

цесів та систем» і
« Правила пере-
везень пасажирів
та вантажів».

Для учасни-
ків олімпіади за
спеці альні стю
7 . 1 0 0 4 0 1
«Організація і регулювання дорожнього руху» перший тур
складався з комп'ютерного тестування та рішення задач. У
комп'ютерному тестуванні було 90 питань, які охоплювали
9 дисциплін: „Транспортні засоби”, „Експлуатаційні власти-
вості транспортних засобів”, „Організація дорожнього
руху”, „Дорожні умови та безпека руху”, „Експертиза
дорожньо-транспортних пригод”, „Правила дорожнього
руху”, „Транспортне планування міст”, „Транспортне
право”, „Технічні засоби організації дорожнього руху”.
Результати тестування комп'ютерна програма видавала
автоматично в залежності від кількості вірних відповідей.

В другій частині першого туру студентам було видано
13 задач з чотирьох дисциплін: „Організація дорожнього
руху”, „Дорожні умови та безпека руху”, „Експертиза
дорожньо-транспортних пригод”, „Технічні засоби органі-
зації дорожнього руху”. Кожна з задач оцінювалась за двад-
цятибальною системою. Для підведення остаточних резуль-
татів був розрахований середній бал.

Другий тур складався з обстеження дорожніх умов,
характеристик транспортних і пішохідних потоків на ділян-
ках вулично-дорожньої мережі міста Горлівка та розробки
заходів з удосконалення існуючої схеми організації дорож-
нього руху. Перша частина другого туру полягала у виході
бригад безпосередньо на об’єкт дослідження. Друга части-
на проходила у комп'ютерній аудиторії та полягала у оброб-
ці отриманих результатів і розробці проектних рішень з
метою підвищення безпеки дорожнього руху.

Аналіз результатів проведення І етапу Всеукраїнської
олімпіади за спеціальностями  «Організація перевезень і
управління на автомобільну транспорту» та «Організація і
регулювання дорожнього руху» свідчить що в цілому сту-
денти денної форми навчання спеціальності мають високий
рівень підготовки з дисциплін, що включені до олімпіади.

Згідно результатам двох турів І етапу
Всеукраїнської олімпіади за сумою балів були
визначені переможці.

Найкращі результати в І етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади за
напрямком „Транспортні технології” показа-
ли наступні студенти:
- спеціальність 7.100403 « Організація переве-
зень і управління на автомобільному тран-
спорті»
перше місце (13,67 балів) – Дульнявка Олена
Йосипівна – студентка групи ОПУТ 04-а;
друге місце (13,42 балів) – Курганська Ольга

Вікторівна – студентка групи ОПУТ 04-а;
третє місце (13,38 балів) – Гаранжа Ірина В’ячеславівна
– студентка групи ОПУТ 04-б.
- спеціальність 7.100401 «Організація і регулювання
дорожнього руху»
перше місце (13,23 балів) - Литвин Антоніна
Олександрівна– магістрант  групи ОДР 07-а;
друге місце (12,87 балів) - Вітушкіна Наталія
Олександрівна– магістрант  групи ОДР 07-а;
третє місце (12,14 балів) -  Мурга Ігор Анатолійович–
студент групи ОДР 03-б.

Вищеперелічених студентів керівництвом кафедри,
факультету і інституту рекомендовано для участі у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком
„Транспорті технології” зі спеціальності „Організація пере-
везень і управління на автомобільному транспорті”, яка від-
будеться у місті Харкові з 21 по 24 квітня, та зі спеціально-
сті «Організація і регулювання дорожнього руху», яка від-
будеться у місті Запоріжжя з 07 по 10 квітня 2008 року. 

Кафедра « Транспортні технології»
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“Світ на палітрі”, так называется выставка-
просмотр, проводимый в эти дни отделом библиографии в
цикле “Художники - юбиляры”. Экспонируемые материалы,
хранящиеся в фонде библиотеки, напомнят о творчестве
замечательных художников разных стран и народов - гор-
дости мирового изобразительного искусства, юбилеи
которых отмечает человечество в 2008 г. В альбомах пред-
ставлены выдающиеся произведения художников и копии
мировых шедевров живописи из коллекций самых
известных музеев мира. Посетители библиотеки до 16
апреля смогут окунуться в мир живописи и ощутить
радость бытия от встречи с прекрасным.

Библиотека.

продолжение “Планируй свою карьеру с НАДРА БАНКОМ”
Для участия в конкурсе необходимо написать научную

работу по следующим направлениям:
-сфера управления человеческими ресурсами;
-сфера анализа, прогноза и оптимизации банковских, эко-
номических и финансовых процессов;
-теоретические арзработки и исследования в сфере мар-
кетинга, рекламы и PR;
-юриспруденция;
-системный анализ и риск-менеджмент;
-сфера разработки информационных систем, технологий
и програмного обеспечения.

При написании работ возможны коллективные разра-
ботки совместно с преподавателями высших учебных
заведений. Торжественное награждение победителей кон-
курса состоится в апреле 2008 года в г. Киеве.

Детальная информация относительно тем конкурсных
работ и проведения конкурса на сайте:

www.nadrabank.ua
8-800-300-0-700

8-9 марта 2008 г. в ДонНТУ была проведена
Всеукраинская олимпиада по геометрическому
моделированию на ПЭВМ.

Студент Гладуш Дмитрий АТР-06г занял 3-е призовое
место, открыв счет нашим победам в 2008 году.
Поздравляем! Так держать! 

28 марта 2008 г. наши студенты приняли уча-
стие в днях теории и практики инвестирования в
ДонНТУ.

Рябовол Ольга МО-05в заняла 1-е место в межвузов-
ской студенческой олимпиаде по управлению инвестиция-
ми, а Польшин Денис МО-03а занял 3е место во
Всеукраинском конкурсе бизнес-планов инвестиционных
проектов. Молодцы!

В январе-марте 2008 г. проведены внутривузов-
ские олимпиады по дисциплинам и специальностям. 

Поздравляем студентов занявших первые места.! Побед
Вам во Всеукраинской олимпиаде.
Багданов Саша, АТР-05А            Медведева Таня, АД-05А
Бузов Артур АТР-07а                   Бычев Ольга, АД-03Б

Головчанская Марина, МО-04б   Дрожжин Дима, АД-06А
Голубева Наташа, ЭКИ-03а         Гридчин Дима, АД-07А
Винокуров Саша, АТР-07б         Гриньова Дарья, ОПУТ-05б
Дульнявка Елена, ОПУТ-04а        Еременко Андрей, ЭКИ-05б
Иванова Света, АД-04А            Иртлач Инна МО-06А

Калашникова Евгения, МО-07б   Качкина Катя, АД-04б
Костикова Юля, МО-04а      Литвин Антонина, ОДД-07 маг.
Насаченко Рома, АТР-04в          Оксень Дима, АТР-05Г

Паламарчук Евгений, АД-04аА     Хаустов Данил АД-07А
Столяров Сергей, ЭКИ-03а          Черненков Артем, МО-05в
Чеченева Эллина, МО-07б          Шевченко Валерия, МО-04б
Шестакова Настя, ЭКС-06А

Есть старт

http://www.nadrabank.ua
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Місце проведення:Київ, Труханів острів. 
Дата: вихідні на початку травня.
Концепція фестивалю: фест триває 2
дні з 15.00 до 23.00, впродовж яких висту-
пає близько 40 вітчизняних рок-гуртів. 

Труханів острів розташо-
ваний в центрі Києва на
Дніпрі, але він водночас ізо-
льований від шумних
вулиць міста, свого
роду – це величезний
парк. На ньому в різних
куточках розташо-
вують 3 сцени, на яких
виступають групи різ-
них напрямків (від
етно-року до ню-мета-
лу). Під час фесту орга-
нізовують збір сміття,
яке обмінюють на пиво.
В 2006 році цей фест
відвідало близько 70 тис людей
Проживання: Якщо немає можливості
знайти житло в Києві, то можна розбити
палатки прямо на острові в лісі, але якомо-
га далі від сцен, щоб не було проблем з
організаторами. Прохід на фестиваль без-
коштовний. 
Сайт: www.rocksich.com/

витворів мистецтва і т.д.; щодня проводять
екскурсії прилеглими територіями, на яких
можна побачити витвори сучасного
мистецтва – ленд-арту; хіпі організовують
власний табір, в якому можна скуштувати
оригінальні чаї, солодощі та послухати
звуки тамтам.  Концерти на основній сцені

починаються з 18 год. і можуть
тривати до 3 ранку. Під час
концерту люди самі

влаштовують народні
забави, хороводи в яких
може вільно прийняти
участь будь-хто. Вночі на
галявинах при світлі
вогнищ ставлять
екстравагантні вистави.
Фестиваль відвідує дуже
різний контингент: від
миролюбних хіпанів до
футбольних хуліганів,
але панує надзвичайно
дружня атмосфера,

щороку на нього приїздить близько 10 тис
людей з різних країн.
Проживання: організатори відводять
велику територію для наметового містечка,
забезпечують дровами, водою, туалетами і
душовими кабінами. Але можна
домовитися з селянами і за символічну
плату (10-15 грн) розміститися у них.
Реєстрація на «Шешорах» обов’язкова і в
минулому році була 50 грн. Але, на мою
думку, це найкращий, найяскравіший
фестиваль, після якого залишаються
найпозитивніші емоції і за який зовсім не
шкода віддати ці гроші! 
Сайт: www.sheshory.org/

Николаев Илья ОПУТ-05сп
(продовження див. у наступному номері)

Проживання: в готелях, у друзів. Але
якщо немає такої можливості, то прямо за
сценою є ліс, в якому багато зручних
галявин і на яких можна розбивати намети
та розкладати вогнища, що й робить
багато відвідувачів цього дійства. Прохід
на фестиваль безкоштовний. Як доїхати:

поїздами Луганськ-Львів, Луганськ-Київ,
Маріуполь-Полтава. 
Сайт: www.mazepa-fest.org.ua/

За  достоверность фактов и цифр
отвечает автор публикации. Мнения
авторов могут не совпадать с пози-

цией редакции. 
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Дизайн и верстка -
Е. Легейда ОДД-04а

Над выпуском работали: Легейда Евгений, Крикливец Диана, Семененко В.В.  

Для тих, кому набридли азовські та північно-донбаські курорти з нудни-
ми дискотеками, а фінансове становище не дозволяє відправитися в навко-
лосвітню подорож, пропонується інший – активний, насичений новими
знайомствами і цікавими подіями спосіб відпочинку: фести! Останнім часом
в Україні проходить величезна кількість фестивалів під відкритим небом, які
в середньому тривають 2-3 дні і представляють собою низку цікавих музич-
них та культурних заходів і на які з’їжджається  дуже позитивний народ з усіх
куточків країни, а іноді й світу! Саме люди, які присутні на фестивалях ство-
рюють незабутню дружню, специфічну тільки для фестивалів, атмосферу.
Отже, хто зацікавився, пропонується перелік деяких фестів, які проводяться
щороку та були відвідані безпосередньо мною та тисячею інших людей.

Ôåñòè! Ùî öå òàêå?

«Рок-січ»

«Рок-січ»

«Маzепа-фест»
Місце проведення: Полтава, Співоче поле.
Дата: вихідні на початку або в середині
червня. 
Концепція фестивалю: Маzепа-фест
триває 3 дні. 

В перший день (п’ятницю) в кінопалаці
влаштовують безкоштовні покази українських
фільмів. Субота і неділя – це рок-дні. В ці
дні в центрі міста в парку на співочому
полі ім. Марусі Чурай встановлюють
сцену та з 16.00 до 23.00 виступають
українські гурти різних стилів (етно, рег-
гей, рок-н-ролл, фанк, панк, рок, метал). У
вільний час можна гуляти містом, купати-
ся в р. Ворскла або відвідати цікаві музеї
Полтавської битви. Щороку фестиваль
відвідує близько 15 тис людей. 

«Маzепа-фест»

«Шешори»
Місце проведення: 4 роки підряд «Шешори»
проходили в однойменному селі Шешори на
Прикарпатті в Івано-Франківській обл., але в
2007 р. він відбувався у мальовничому с.
Воробіївка на р. Південний Буг в
Немирівському районі Вінницької обл.
Дата: середина липня. 
Концепція фестивалю: Етно-фестиваль
«Шешори» завжди влаштовують подалі
від шумних міст на величезних галявинах
біля сіл в місцях де дуже гарна природа!
Це міжнародний фест, триває три дні. На
протязі цих днів цілодобово відбуваються
якісь події. Працює ринок, на якому про-
дають національні страви, напої, витвори
мистецтва (браслети, рушники, одяг,
іграшки, муз інструменти і т.п.); повсюди
грають музиканти; влаштовуються май-
стер-класи, на яких людей навчають гру-
повим танцям різних народів та різних

«Шешори»

http://www.rocksich.com/
http://www.sheshory.org/
http://www.mazepa-fest.org.ua/
mailto:ints@ADI.gorlovka.net

