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зацікавили безпекові розробки НАУ
У рамках робочого візиту до Національного авіаційного уні
верситету завітав Перший заступник секретаря Ради національ
ної безпеки та оборони України Олег Гладковський. Головним
питанням зустрічі стало виробництво безпілотної авіації, яка у
перспективі стане в пригоді системі оборони України.
Про особливості, тенденції та унікальність університетських
розробок представнику РНБО розповіли в.о. ректора Володи
мир Харченко та директор НВЦБА «Віраж» Михайло Матійчик.
Також Олегу Гладковському представили навчальний авіа
ційний тренажер та університетську розробку «ТРЕМБІТА-М»
— комплексну систелгу акустичного спостереження і передачі
інформації, розробкою якої займалися студенти авіаційного.

З ЛЮБОВ'Ю ДО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
ДІАЛОГИ З МОЛОДДЮ

Оксана Лазаренко
Завідувач сектора НТБ НАУ

9 березня 2016 року українська спільнота
відзначила 202-у річницю від дня народжен
ня гені&чьного митця Тараса Григоровича
Шевченка. «Він був сином мужика...», а став
символом України, шо осяяв шлях до незал
ежності нашої Батьківщини. Відкрив світові
українську культуру і залишив нам, нащад
кам, безцінні літературні й мистецькі твори,
як вічну пам'ять про себе.
15 березня 2016 року в Науково-технічній
бібліотеці НАУ викладачі й бібліотекарі
разом зі студентами НН ІКІТ, НН ІЕМ, НН
ІІДС, НН ГМІ провели свято «З любов'ю до
Тараса Шевченка: діалоги з молоддю»,
присвячене творчості Кобзаря. Дійство
організували старший викладач кафедри
української мови та культури НН ГМІ Тетя
на Чухліб і завідувач сектора НТБ Оксана
Назаренко. До заходу долучилися завідувач
кафедри української мови та культури НН
ГМІ Ірина Бурлакова, директор Авіакосмічного ліцею Галина Земляна та її заступник s
виховної роботи Тетяна Іванюк.
Розпочалося свято зі зворушливого
виступу переможниці Всеукраїнського кон
курсу читців «Змагаймося за нове життя!» та
районного конкурсу «Намисто Роксолани»,
учениці Авіакосмічного ліцею НАУ Еліни

Сукач. Дівчина прочитала напам'ять поему
Т. Г. Шевченка «Кавказ». Вразила окрилені
стю шевченковим словом та своїми емоція
ми, за що і була нагороджена щирими опле
сками присутніх.
Далі ініціативу у свої руки взяли організа
тори свята і провели діалоги з молоддю за
творчістю Кобзаря. Приємним для всіх стало
те, що студенти НАУ виявилися неабиякими
знавцями біографії митця. Вони з настроєм
долучилися до гри «Наш Шевченко», висло

вилися й написали, ким для кожного з них є
геній України. Виявилося, що для більшості
Кобзар є духовним лідером, шо сіє любов,
добро, світло.
Гармонійно вписалася у канву святково
го дійства й одночасно прикрасила залу
тематична книжково-ілюстративна вистав
ка «Скарби безсмертного Кобзаря», приуро
чена до Дня народження Пророка. Експози
ція ознайомила відвідувачів з працями відо
мих шевченкознавців, художніми творами
поета, ілюстраціями і цитатами.
Кульмінацією заходу стало нагородження
переможців. Цю почесну місію виконала
Тетяна Чухліб. Вона відзначила грамотами
студенів, які найкраще проявили себе протя
гом Шевченківського тижня «Т. Г. Шевченко
— наш. Він для усіх століть», присвяченого
202-й річниці Кобзаря, що організувала кафе
дра української мови та культури НН ГМІ.
Народжений весною, Тарас Григорович
Шевченко залишається для нас, нащадків,
символом пробудження української нації,
оновлення України, свободи, віри.
З Шевченківським словом український
народ нездоланний!
Низький уклін тобі, наш батьку, Тарасе!

