ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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з моменту створення ХІІТу перед адміністрацією постало
питання щодо створення умов для проведення студентських заходів, задоволення творчих потреб вихованців,
формування у них естетичних смаків і стійкого бажання творити прекрасне. Тому невдовзі в інституті було засновано студентський клуб, у складі якого з роками було створено такі
творчі колективи, як духовий та оркестр народних інструментів, хоровий і танцювальний колективи.
У 2013 р. студентський клуб було реорганізовано в Центр
естетичного виховання молоді, який очолила досвідчена і віддана своїй справі Г. В. Путівська.
Упродовж років існування центру змінювались форми
заходів культурно-масової роботи, з’являлись нові напрями
та стилі в жанрах мистецтва. Та все-таки при створенні тематичних і розважальних програм, свят, концертів та конкурсів
у роботі з учасниками творчих колективів домінантним завжди
було і залишається вивчення музичної спадщини України, її
величезне розмаїття народної творчості в поєднанні з сучасними музичними творами, прозою та хореографією.
Популярні пісні, класичний романс, танці минулих років
і сучасні ритми, поезія Великого Кобзаря і тиха сповідь Ліни
Костенко — все це у висловах кожного з виконавців творчих
колективів. Центр пишається своїми талановитими вокалістами, які неодноразово ставали лауреатами міського конкурсу
«Студентська весна» у різні роки.
Сьогодні в центрі продовжують працювати колектив бальної та сучасної хореографії, соло співу та вокальний ансамбль,
читці, малі форми театрального жанру. Впевнено лідирує
збірна вузівська команда в Слобожанській молодіжній лізі
КВН, створюючи до кожного виступу нові образи та сценарії,
наповнені змістом життя університету та студентства, що заохочує до нових дотепних висловлювань.
Центр естетичного виховання молоді взаємодіє з усіма
підрозділами університету, його члени — незмінні учасники культурно-масових заходів на факультетах і кафедрах
УкрДУЗТ. Своєю майстерністю самодіяльні артисти підкорюють глядачів, створюють атмосферу радості і несуть добро
від серця до серця. Колектив центру має можливості задовольнити не тільки бажання студентів, які будуть продовжувати вдосконалювати набутий рівень майстерності, а й розпочати перші кроки пізнання мистецтва та розкрити свій
талант.
Завдяки увазі адміністрації та профспілковому комітету постійно зміцнюється матеріально-технічна база центру. Виготовлені банери для тематичних свят і програм, придбано звукову апаратуру, костюми, новорічні прикраси,
ялинки, які допомагають створити чудову святкову атмосферу. Керівництво університету всіляко підтримує розвиток
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У 1973 р. закінчила Харківський державний інститут
культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота».
За багаторічну плідну і творчу працю у справі художньоестетичного виховання залізничників, членів їхніх сімей
та молоді неодноразово нагороджена Почесною грамотою
Державної адміністрації залізничного транспорту України,
знаком «За заслуги. Укрзалізниця» ІІІ ступеня, Почесною
грамотою Міністерства інфраструктури України, почесними грамотами обласної та міської державних адміністрацій, Подякою УкрДУЗТ, знаком «Почесний залізничник»
та золотим знаком «За вагомий внесок у розвиток Південної залізниці».

самодіяльного мистецтва, підтверджуючи істину, що освічена,
всебічно вихована особистість зростає і формується від вкладених в неї знань, уваги та допомоги.

Виступ танцювального колективу на концерті
до Дня залізничника, 2015 р.
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