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Студентський клуб

Ю

ність! Яка вона приваблива і різноманітна!
Скільки мрій і сподівань вона плекає, скіль
ки можливостей для розкриття своїх здіб
ностей і талантів, особливо коли ти стаєш студентом.
Адже успіху на життєвому шляху досягають не просто
професіонали, а сильні й талановиті в багатьох сферах
особистості. Кожен студент Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету стає саме такою
людиною, якщо з першого курсу стає членом дружнього
колективу студентського клубу. Крім основного завдан
ня — здобуття вищої освіти і оволодіння основами май
бутньої професії, студенти вишу у творчій лабораторії
клубу всебічно розкривають свої здібності й дають по
штовх новим талантам. Всіляко допомагають їм у цьому
керівники колективів художньої самодіяльності та вели
чезні можливості на всі смаки.
За підтримки ректора університету А. М. Туренка та
лідера профспілкової організації В. І. Мощенка студенти
демонструють свої здібності не лише на сцені універси
тету, а й у міжнародних конкурсах. Колективи художньої
самодіяльності вишу та окремі студенти неодноразо
во ставали переможцями у творчих конкурсах України
та зарубіжжя. Тих студентів, які ведуть активне твор
че життя, можна впізнати по сміливості, блиску в очах,
впевненості у собі та своїх друзях, з якими познайомили
ся в студентському клубі й потоваришували.
У студентському клубі діють десятки гуртків худож
ньої самодіяльності на різні смаки. До послуг любителів
танців — три танцювальні колективи:
– бального танцю «Формула успіху» (керівник Олек
сій Жук). Олексій виборював головні нагороди на все
українських і міжнародних змаганнях із бальних танців;

Зліва направо: звукооператор В. О. Толкачов, керівник театральної
студії «Світлячок» С. О. Рідкозубова, звукооператор К. В. Пуляєв,
директор студентського клубу Л. І. Климець, керівник вокальної
студії «Сузір’я» О. В. Апаріна, керівник колективу естрадного
танцю «Лелеченьки» Л. П. Курінськова, керівник ансамблю
сучасного танцю «Легіон» І. Ю. Сєрков (знизу)

Учасники ансамблю сучасного танцю «Легіон» виконують
композицію «Трансформери»

– сучасного танцю (керівник Ігор Сєрков). Ігор стажу
вався в Москві, їздив із гастролями до різних країн,
влітку 2014 р. його тепло приймали у Китаї;
– естрадного та сучасного танцю «Лелеченьки» (ке
рівник Людмила Курінськова). Колектив Людми
ли Пилипівни — «найстаріший», вона працює майже
20 років, багато з її випускниць продовжують кар’єру
танцюриста і після закінчення університету. Цей ко
лектив побував у багатьох країнах, де завоював чима
ло кубків переможця.
Для тих, хто не уявляє свого життя без музики,
в ХНАДУ є народний духовий оркестр (керівник Олек
сандр Міц). Це високе звання колектив отримав у 2009 р.
У популярному серед студентів Харківщини конкурсі
«Студентська весна» духовий оркестр неодноразово зай
мав перші місця в музичному жанрі.
Студенти вишу беруть також активну участь у робо
ті творчого колективу вокального жанру — студії «Сузір’я»
(керівник Олена Апаріна). Олена — випускниця Харківської
держаної консерваторії (відділ вокалу), вона — автор збірки
віршів і пісень. Її вихованці завойовували не тільки перші
місця, а й виборювали Гран-прі міжнародних конкурсів.
Останні 15 років молодіжним театром «Віват» май
стерно керує А. Г. Харакоз. Алла Георгіївна — випускниця
Харківського державного інституту культури (1978), ре
жисер масових заходів. У кожного з керівників гуртків є
свої таланти, у Алли Георгіївни це хист до створення одя
гу і головних уборів, її артисти виступали з колекціями на
конкурсах театрів мод, які створила саме вона: «Бархатний
сезон», «Східна колекція» та інші. У репертуарі молодіж
ного театру «Віват» літературно-музичні та танцювальні
композиції, новорічні вистави, виступи у пісенному жан
рі тощо.
Літературно-драматичній студії «Сердца нараспашку»
в цьому році виповнюється десять років. Більше 100 ви
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пускників брали участь у створенні й розвитку колективу.
Під керівництвом директора студентського клубу Л. І. Кли
мець цей колектив заслужено отримував нагороди та оплес
ки вдячних глядачів. Один із напрямів підготовки учас
ників — залучення до виступів у новорічних виставах для
підшефних шкіл-інтернатів м. Харкова (школа-інтернат
Климець
для дітей із важкими вадами мови і школа-інтернат м. Вов
Любов
Іванівна
чанська). У студентському клубі ХНАДУ долучитися до
творчості мають можливість не тільки студенти, а й діти
Директор
клубу
та онуки викладачів і співробітників університету разом
зі своїми батьками, відвідуючи театральну студію «Світ
лячок» (керівник — випускниця дорожньо-будівельного
факультету С. О. Рідкозубова). Цей колектив — активний
учасник святкових заходів ХНАДУ та переможець бага
Народилася 21 вересня 1953 р. на Луганщині.
тьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів.
У 1978 р. закінчила Харківський державний інсти
Ще один важливий напрям роботи студентського клу
тут культури за фахом «Режисер театральних колекти
бу — участь у Днях кафедр. Підготовка до проведення
вів». На початку своєї кар’єри Любов Іванівна працюва
Днів кафедр — це не тільки акторська робота, а й науковола директором профспілкового клубу станкобудівного
пошукова та громадсько-історична. Останнім часом твор
заводу, потім художнім керівником клубу заводу «Елект
чі колективи студклубу тісно співпрацюють із кафедрами:
роапаратури», завідувачем відділу Будинку культури
філософії та політології (зав. кафедри, проф. О. К. Чапли
«Харківбудматеріали», але більшість своїх творчих ро
гін), українознавства (зав. кафедри, доц. Н. В. Нікуліна),
ків вона пропрацювала в обласному Будинку вчителя ре
вищої математики (зав. кафедри, доц. Т. О. Ярхо), інозем
жисером і сценаристом. Свята обласних і міжнародних
них мов № 1 (зав. кафедри, доц. Є. М. Воронова) та іншими.
конкурсів «Учитель року» багато глядачів пам’ятають
Інші служби студклубу, що відповідають за звук, світ
до цих пір. Серед запрошених гостей були голови адмі
ло, костюми і реквізит, також працюють наполегливо
ністрацій прикордонних областей, начальники обласних
й відповідально. Це заступник директора Л. Ю. Бондаре
управлінь освіти, Прем’єр-міністр і Президент України
ва та звукооператор К. Пуляєв.
Леонід Кучма. На міжнародних змаганнях команди вчи
Серед традиційних заходів, що користуються шале
телів Харківщини, яких готувала режисер і сценарист
ною популярністю у глядачів (за участю майже всіх ко
Л. І. Климець, виборювали перші місця,
лективів художньої самодіяльності), такі:
– Свято «Посвячення в студенти».
Із 2002 р. і до цього часу Любов Іванівна очолює
– Свято Студентського містечка, де студеї прославля
студентський клуб ХНАДУ. На її творчому рахунку
ють кожен свій гуртожиток.
тисячі написаних сценаріїв, поставлених свят і захо
– Свято жінки і матері (до 8 березня).
дів, багато авторських пісень і віршів.
– Урочистості «День відмінника» за участю вчите
лів і директорів шкіл України і зарубіжжя, виклада
чів вишу та батьків студентів, яким цього дня вруча курсники розкривають свої здібності й таланти) та інші.
ють своєрідний студентський орден — почесний знак Самодіяльні артисти університету завжди показують ви
«Відмінник ХНАДУ».
сокий рівень жанрової майстерності, неймовірну віддачу
– До Дня перемоги.
сценічному мистецтву. А нові таланти, які щорічно попов
– Профорієнтаційні заходи в школах Харкова.
нюють лави студентського клубу, розквітають на універ
– Випускні вечори і багато чого іншого.
ситетській сцені наче травневий сад. Студентський клуб
Особливої уваги заслуговує Клуб веселих і кмітли ХНАДУ робить усе, аби молодь якнайшвидше здійснила
вих — один із найяскравіших видів мистецтва. Його люб свої заповітні творчі мрії.
лять усі, а ось грають у ньому тільки
молоді. І, закінчивши університет,
випускники продовжують бути
і кмітливими, і життєрадісними,
і винахідливими. Команда КВК
ХНАДУ виступала навіть на між
народній сцені гумористів.
Студентський клуб успішно
проводить також низку творчих
конкурсів, що стали улюбленими
серед університетської громади.
Це вокальний конкурс «Дві зір
ки» (де співають дуетом викладач
і студент), конкурси «Міс і Містер
Літературно-драматична студія «Сердца нараспашку» виконують номер «Весілля»
ХНАДУ» та «Дебют» (де першо
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