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Солнечный зайчик запрыгнул в окно

И на душе вдруг стало светло,

Праздник весенний пусть даже в мороз

Счастье и радость, тепло нам принес.

Женщины, девушки, в праздники эти

Вы для мужчин всех милей на планете.

Утром, волнуясь, они все бегут – 

Милой, любимой букетик несут.

В щечку целуют, ее поздравляют, 

Море любви и здоровья желают.

Сердце свое и вниманье даря,

Нежные речи они говорят.

«Помните женщины, милые наши!

Нет во всем мире создания краше!

Жизнь подарила, счастье дала

ЖЕНЩИНА, МАМА, ПОДРУГА, СЕСТРА!

Подарки вам дарим и поздравляем!

Не только сегодня – всю жизнь обожаем!

Все, что мы в жизни этой хотим – 

Быть с вами рядом, по жизни идти!»

Студентка 5 курса, ф-та Э и П,

гр. ЭПГХ-1, Аббасова Нурана.

Весна дарує природі 
оновлення. Вона 
асоціюється з кращою 
частиною людства.

У перші березневі дні 
ми й справді відчуваємо 
свіжий подих весни. 
Він в ароматі перших 
весняних квітів і в 
загадкових жіночих 
усмішках.

Це ваше свято, дорогі 
Жінки!

Бабусіна мудрість, 
мамина щиросердність, 
лагідні обійми маленької 
донечки – кожен 
вимальовує свій образ 
Жінки, яку вшановуємо 
як берегиню роду, кохану 
музу й добру фею.

Нехай кожна мить 
життя для Вас буде 
сповнена щастя, 
бадьорості, тепла й 
любові.

Сонячної весни Вам 
милі жінки, завжди в 
серці й очах!

Ті, хто любить Вас

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації спільно з обласним Тендерним 
ресурсним центром та Харківською жіночою організацією 
“Крона” планує проведення обласного фотоконкурсу 
робіт з гендерної проблематики “В об’єктиві - рівність”.

До участі запрошуються фотографи-професіонали 
та аматори. Для участі в конкурсі автор подає заявку 
(додаток), довідку про творчі досягнення (за бажанням, 
оформлюється в довільній формі) та безпосередньо 
фотороботу на електронному носії. До участі в конкурсі 
допускаються роботи всіх фотографічних жанрів. 
Кількість робіт на конкурс від однієї особи не обмежена. 
До участі в конкурсу не допускаються роботи, які 
пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, 
містять політичну рекламу.

Конкурс проводиться з лютого по травень 2008 
року. Організаційний комітет конкурсу здійснює прийом 
заявок та фоторобіт до 20 квітня 2008 р. В останній декаді 
травня 2008 р. буде організовано презентацію виставки 
робіт із широким висвітленням у ЗМІ області, випуск 
буклету з інформацією про переможців та безпосередньо 
церемонію нагородження переможців. В подальшому 
фотороботи планується використовувати для випуску 
інформаційно-прсвітницьких матеріалів з тендерної 
проблематики з метою поширення ідей тендерної 
рівності серед широкого загалу області та зробити 
виставку пересувною постійно діючою.

Заявки та роботи приймаються за адресою: 61022, 
м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 4 під, 7 пов., 
управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. 
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 8057 757-
09-73, 8057 714-35-94, www.krona.org.ua

У В А Г А 
ФОТОКОНКУРС

Д О Р О Г И Е 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 

ПРЕКРАСНОГО ПОЛА!
Студенческий совет академии 

искренне поздравляет вас с прекрасным 

праздником – 8 марта!

Пусть весенний праздник будет 

ярким от цветов и солнечного света, и 

для Вас, прекрасных - все подарки, все 

стихи и нежные букеты!

Студсовет ХНАГХ
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н  А  К  А  З

Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2007/2008 н.р.

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 
2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів  

від 8 серпня 2007 р., № 1016, з метою подальшого підвищення якості підготовки 
кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов 
для її творчого зростання  

 НАКАЗУЮ:
 1. Провести у 2007/2008 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду 

згідно з Положенням, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
28.12.2006 р. № 896, та змінами до нього, у два етапи:

 I етап –  у січні-лютому 2008 року в кожному вищому навчальному закладі; 
 II етап  –   у березні-травні 2008 року в базових вищих навчальних закладах..
 2. Затвердити:
2.1.Склад Всеукраїнського оргкомітету студентської олімпіади (додаток 1). 
2.2. Базові вищі навчальні заклади (за їх згодою), перелік олімпіад з навчальних 

дисциплін, напрямів та спеціальностей, список голів оргкомітетів    (за їх згодою) та 
терміни проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додатки 2,3).

3. Ректорам вищих навчальних закладів:
3.1. Забезпечити проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей у зазначений термін та відповідно до 
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду.

3.2. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних 
закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 
Положення).

3.3. Відрядити студентів-переможців I етапу змагань до базових вищих навчальних 
закладів для участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Оплату відряджень 
учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади здійснити за рахунок 
навчальних закладів, у яких вони навчаються.

3.4. Відрядити науково-педагогічних працівників, які є членами журі 
II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів 

і спеціальностей, до базових вищих навчальних закладів за рахунок вищих навчальних 
закладів чи установ, у яких вони працюють.

3.5. Дозволити використовувати кошти спеціального фонду 
вищого навчального закладу на організацію та проведення кожного 
з етапів Всеукраїнської студентської олімпіади згідно з затвердженим 

кошторисом.
4. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів з проведення   
II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

4.1. Забезпечити проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей у зазначений термін та відповідно до 
Положення.

4.2. До 15 лютого 2008 року надіслати до вищих навчальних 
закладів листи-запрошення з умовами та терміном проведення відповідної 

олімпіади.
4.3. Подати звіт про підсумки проведення олімпіади з навчальної дисципліни, 

напряму чи спеціальності у 10-тиденний термін після її завершення, на адресу 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 
за встановленою формою (додаток 2 Положення).

5. Розміщення учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
здійснюють базові вищі навчальні заклади. 

6. Ректорам базових вищих навчальних закладів передбачити 
компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними 
працівниками на науково-методичне забезпечення II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади, на умовах погодинної оплати відповідно 
до обсягу виконаної роботи.
7. Керівникам організацій та установ, у яких працюють члени Всеукраїнського 

оргкомітету, відрядити їх до базових вищих навчальних закладів для надання методичної 
допомоги і здійснення контролю за організацією та проведенням олімпіади. Витрати на 
відрядження здійснити за рахунок організацій та установ, у яких вони працюють.

8. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України (Кудін А.В.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво 
Всеукраїнською студентською олімпіадою.

9. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, прове¬дення  
та  виготовлення дипломів для переможців Всеукраїнської студентської олімпіади 
здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки України 
згідно із затвердженим кошторисом. 

10. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) 
забезпечити фінансування проведення олімпіади відповідно до затвердженого 

кошторису.
11. Всеукраїнському оргкомітету студентської олімпіади (Шинкарук В.Д.) спільно 

з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Інститутом інноваційних технологій і 
змісту освіти (Кудін А.В.) підвести підсумки проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади та довести їх до відома вищих 

навчальних закладів.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра ШинкарукаВ.

Д. 

    Міністр            С.М.Ніколаєнко

СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ 2008 РОКУ

ПЕРЕЛІК СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД 2008 р.
Березень

1. Дизайн 3.03 – 6.03 Запорізький національний технічний університет

2. Нарисна геометрія та геометричне 

моделювання на ПЕОМ

7.03 – 10.03 Донецький національний технічний університет

3. Політологія 25.03 – 28.03 Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

4. Інвестиційна діяльність 26.03 – 28.03 Кіровоградський національний технічний університет
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Квітень

1. Українська мова 1.04 – 3.04 Донецький національний університет

2. Організація і регулювання дорожнього 

руху

7.04 – 10.04 Запорізький національний технічний університет

3. Фінанси 8.04 – 11.04 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4. Банківська справа 8.04 – 11.04 Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

5. Хімія 9.04 – 11.04 Український державний хіміко-технологічний університет (м. 

Дніпропетровськ)

6. Фізика 9.04 – 12.04 Харківська національна академія міського господарства

7. Екологія та охорона навколишнього 

середовища

14.04 – 19.04 Одеський державний екологічний університет

8. Теплогазопостачання та вентиляція 14.04 – 17.04 Харківський державний університет будівництва та архітектури

9. Французька мова 14.04 – 16.04 Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-

Барановського

10. Інформатика 14.04 – 16.04 Харківський національний педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди

11. Екологія 15.04 – 18.04 Національний авіаційний університет (м. Київ)

12. Теоретична механіка 15.04  - 17.04 Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

13. Міжнародна економіка 15.04 – 17.04 Донецький національний університет

14. Безпека життєдіяльності 16.04 – 19.04 Національний технічний університет  “Харківський політехнічний 

інститут”

15. Економіка природокористування 16.04 – 18.04 Львівський державний аграрний університет

16. Економічна кібернетика 16.04 – 18.04 ДВНЗ «Запорізький національний університет»

17. Менеджмент організацій 16.04 – 18.04 Київський національний торговельно-економічний університет

18. Англійська мова 22.04 – 25.04 Дніпродзержинський державний технічний університет

19. Облік і аудит 23.04 – 25.04 Харківський національний економічний університет

20. Електромеханіка 23.04 – 25.04 Кременчуцький державний політехнічний університет

21. Маркетинг 24.04 – 27.04 Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-

Барановського

Травень

1. Промислове та цивільне будівництво 12.05 – 15.05 Харківський державний університет будівництва і архітектури

2. Теоретичні основи електротехніки 12.05 – 14.05 Донецький національний технічний університет

3. Математика 13.05 – 16.05 Севастопольський національний технічний університет

4. Німецька мова 14.05 – 16.05 Донецький національний технічний університет

5. Економіка підприємств 14.05 – 16.05 Харківський національний економічний університет

6. Туризм 14.05 – 16.05 Львівський інститут економіки і туризму

7. Електротехніка 15.05 – 18.05 Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут»

8. Опір матеріалів 19.05 – 23.05 Одеська державна академія будівництва і архітектури

9. Водопостачання і водовідведення 20.05 – 25.05 Київський національний університет будівництва і архітектури
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Кто умеет воодушевлять людей, тот может отказаться от принуждения.

(В. Гроссман)

РУБРИКА

1. Валентина Николаевна, где Вы учились?
- В 1979 году я поступила в академию городского 

хозяйства на факультет Электроосвещения городов. 
Меня привлекла его специализация, к тому же места 
практики звучали красиво: Львов, Тернополь и Рига, в 
которой вскоре я с группой провела 2 месяца.

2.Расскажите о своей группе. Принимали ли Вы 
активное участие в общественной жизни академии, или 
в отдельности группы?

- Группа моя была очень дружная и веселая. 
Сама я была комсоргом группы. На 5 курсе у нас было 
межгрупповое соревнование нашего факультета, в 
котором наша группа заняла первое место, а в качестве 
приза мы получили путевку в Прибалтику. И в целом, 
моя группа всегда была активной. У нас существовали 
своеобразные традиции.

3.Существовали ли для Вас, как для студента, 
кумир?

- Можно сказать как такового кумира у меня не 
было. Ноя старалась унаследовать хорошие качества у 
преподавателей и старших товарищей. У нас в группе 
все, и я в том числе, развивали личностные качества, и 
помогал нам в этом куратор.

4.В вашей группе существовали личности, которым 
приходили на ум «безумные» идеи?

- Конечно. Например, есть игра «Тысяча и одна 
ночь». И вот пришла нам идея подсчитать сколько же 
это? И считали мы всей группой очень длительное время. 
Весело было!

5.Какое самое яркое и комическое из студенческой 
жизни Вы помните?

- Наверное, когда мы подарили будильник одному 
из своих преподавателей потому, что когда он читал свой 
предмет, так увлекался , что никакого перерыва для него 
не существовало.

6.Как Вы «пережили» первую сессию?
- Вы знаете для каждого студента получать 

стипендию в радость, я стремилась к тому же. Училась я 
отлично, самой себе на удивление, но и без стараний не 
обходилось.

7.Что для Вас означает понятие «отдых» студента?
- Посещали мы с группой кинотеатры, особенно 

«Современник» на Клочковской, которого сейчас уже 
не существует. Отдыхали активно. В общежитии №5, где 
некоторые из нас проживали, проводили развлекательные 
мероприятия.

8.Познали ли Вы настоящую дружбу, будучи 
студентом?

- Конечно, ведь группа наша была дружная. До 
сегодняшнего времени мы стараемся поддерживать связь, 
назначаем встречи. К тому же, хочу добавить, дружба в 
юности – самая бескорыстная, надежная и светлая.

9.Менялись ли Ваши взгляды на жизнь с течением 
времени?

- Мои преподаватели привили мне любовь 
к светотехнике. А конкретно мои качества во мне 
укреплялись. Я стараюсь быть такой…

Пресцентр Студсовета ХНАГХ

Жизнь без любви не жизнь,
а существование.

Без любви жить невозможно.
Для того и дана

Душа человеку, чтобы любить.
(М. Горький)

Учащенное сердцебиение, внезапная 
растерянность, глубокое дыхание, робость, смущение, 
полет в облаках,- этот список можно продолжать еще 
долго. И это все с нами происходит благодаря гормону 
счастья фенилэтиламину, незаменимой спутницей 
которого является любовь. Прекрасное и одухотворенное 
чувство, побуждающее жить и творить, помогающее 
забыть о плохом и наслаждаться миром во всех его 
проявлениях

Любовь это сумасшествие, любовь это весь мир, 
любовь это…любовь. Невозможно ее описать, как бы 
вы не пытались. Это неземное чувство и оно как вирус. 
Заразился и болеешь всю жизнь. Странно, но некоторые 
выздоравливают. Даже не знаю хорошо это, или плохо. 

С одной стороны наверное хорошо – беззаботность и 
независимость, трезвость ума, и вы не будете страдать 
от будущих последствий, оставшись одинокими. Но 
с другой стороны – это совершенство, позволяющее 
не существовать, а жить по-настоящему. Радость и 
удовлетворение, которое вы получаете от любви не 
сравнить ни с чем.

Любовь – это не только слово. Это еще и 
взаимопонимание, желание помочь не требуя отдачи 
взамен. Жизнь без человека, которого вы искренне 
любите кажется неживой и скучной. Всегда хочется 
поделиться с ним чувствами и наболевшим, неважно 
плохим, или хорошим. То что наболело, когда тяжело 
на душе. Идя домой вы всегда думаете, что увидите 
любимого человека, за которым за целый день успели 
соскучиться. Умение любить это очень важно. А также 
и важно быть любимым. Ведь когда чувства взаимны и 
искренны, любовь настоящая…

Как приятно, что существует день всех влюбленных 
– 14 февраля. В канун этого праздника членами 
студенческого самоуправления академии была проведена 
акция «Найди свою вторую половинку». Начиная с 8:00 
утра в холле они встречали студентов в одежде ангелов 
и предлагали принять участие в акции. По условиям 
парень и девушка получают по половинке сердца 
(парням раздавались правые половинки, а девушкам 
левые) с номером, которые они должны прикрепить 
себе на одежду. До 12:35 парень и девушка должны 

найти вторую половинку с таким же номером. Место 
встречи было предложено на втором этаже академии на 
большой перемене. Первые три пары, нашедшие друг 
друга, должны прийти в студенческий совет академии за 
призами, (победителей смотрите на фото)…

Настоящая любовь дается человеку один раз в 
жизни. И очень важно ее не потерять. Научитесь любить 
и быть любимыми. И вы увидите, как мир вокруг вас 
мгновенно меняется.

Любви великой посвящаю

«Любви все возрасты покорны» –
Во все века все говорят,

Предупреждения притворны,
А мысли просто невпопад.

Любовь... она не разбирает.
Она придет – тогда хоть плач.
Сердца в одно соединяет.
Любовь – души нашей палач.

Пред ней никто не устоит;
О ней поэт стихи слагает;
И даже рыцарь, эгоист –
И то, колено преклоняют.

Любить никто не заставляет.
Она приходит, как гипноз:
Тогда и сердце сразу тает,
Ну а по телу, словно, дрожь.

«Любви все возрасты покорны» –
Во все века все говорят,
Тогда и море чувств бездонно,
Тогда и мысли невпопад.

Яценко Наталья Ф-т ИЭГ, гр. ВВ-41
Прессцентр студсовета ХНАГХ

ЛЮБОВЬ… ЛЮБОВЬ…


