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Години, які вчать любити Батьківщину
Щомісяця на факультетах 
проводяться кураторські 
години, які сприяють 
патріотичному вихованню 
молоді, розширенню 
їх знань, вихованню 
гармонійно розвинутої 
особистості

С т у д е н т и  з у с т р і л и с я  
з УЧАСНИКОМ АТО

З метою посиленая націо
нально-патріотичного вихо
ваная студентської молоді 
в університеті провозять
ся заходи, спрямовані ва ін
формування студентів про 
ситуацію в зоні АТО.

1 квітня ва кураторсько: 
годині факультету ІКТ було 
проведено захід, присвяче
ний героям АТО. Перед сту
дентами та викладачами 
виступи» доцент кафедри 
«Мобільні енергетичні засо
би. університету Олександр 
Зуси, який у вільний від ро
боти час безпосередньо брав 
участь в операціях в зоні 
АТО в районі населеного 
пункту» Піски Донецької об
ласті.

Олександр Олександро
вич розповів, які війська за
хищають об'єкт поблизу с. 
Піски, в яких умовах зна
ходяться наші військові, як 
підтримують українських 
військових місцеві мешкан
ці. Особлива тема - почут
тя. яга викликають у бій
ців малюнки і листи дітей, 
що допомагають в тяжких 
умовах вижнватн. ніби та
лісмани захищають наших 
військових. Розповідь, яка 
супроводжувалася демон
страцією фото- і відеомяге- 
ріалів. проходила в повній 
тиші. Широку іяформа-

цію було надано про волон- раніше, сторінки страшної ськіи історії, 
терську діяльність в нашо- історії. В ніч з 25 на 26 квіт- Трагедія і подвиг Чор
ну університеті, у якій бере ня 1986 р. в ході проведен- иобиля сколихнули світ, 
участь безпосередньо і сам ня на 4-му реакторі ЧАЕС внклнкали хвилю мнло- 
доповідач. експериментів, пов'язаних з  сердя, бажання мільйонів 

Після виступу 0. О. Зу- режимами роботи турбоге- людей допомогти переборо- 
єва декан факультету 0 . 0, нератора. виникла велико- ти спільну йду. 1 мп в чер- 
Вершков від усіх присут- масштабна з глобальними говий раз дякуємо лікві- 
ніх подякував йому за таку наслідками аварія. даторам за їх невмирущий 
всеохопдкночу і зважену до- Драматизм Чорнобиль- подвиг. В нашому універсн- 
пивідь про події з самої ne- ської катастрофи не пі для- 7 en працюють люди, яких 
редової, побажав здоров'я гає ніякому виміру. Ядер- повинні знати всі: П. Л. 
Йому і всім тим, хто прикла- ному удару зазнавалися Крутіков, 0. L Мілаєв, 10. 
дає максимум зусиль, щоб в великі території, небезпека І. Атрошенко, О. В. Гвоздев. 
Україні найшвидше настав радіоактивного ураження Це вдеп ризикували влас- 
мир. загрожувала масам людей, ннм життям за здоров'я ти-
Ч о р н о б и л ь с ь к а  т р а г е д ія  всьюму живому. гяч людей, 
в п а м ’я т і н а з а в ж д и  Пожежники і пряців- 3 жовтня 2014 р. не ста- 

юіки ЧАВС своїми дія- ло В. 0. Мунтяиа. який з 
Дуже цікаву і хвилюючу ми відвернули страшну за- перших днів знаходився на 

бесіду провів ст. викладач грозу від мільйонів людей, ліквідації аваріі. Він орга- 
кафедрн українознавства Страшно уявити, які на- візував і очолював міську 
к.ілі. В. В Михайлов для слідкп могли бути, якби організацію «Союз Чорно- 
етудевтів 12, 24, 26 СПМ та герої Чорвобпля не лікві- бнль». до складу якого уві- 
44 ПМ груп МТФ. Зустріч дувалн небезпеку, що насу- йшли 800 ліквідаторів ява- 
відбулася 15 квітня на ка- валась. Ці люди виконува- рії. Пам'ятатимемо завжди 
федрі «Мобільні енергетпч- лп найбільш відповідальну цю мужню та героїчну Ліо 

ні засоби» за темою «Чорно- роботу ва вашій планеті. За дику, 
бильська трагедія«. значимістю ці дії невеликої І. В. ПИХТБЄВА. К.Т.И., Д0Ц.ЄМТ.

З кожним роком ми від- за кількістю мужніх лводен Світлані Т'/НИНА,
крнваємо нові п нові, скриті не мають собі рівних у люд- начальник РВВ 'Агротаврія-.


