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ВИПУСКНИКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1972)
Наші найкращі студентські друзі;
Як добре що хоч інколи ми всі збираємся у нашім ріднім крузі,
Там всі негаразди і проблеми пропадуть хоч на мить,
І, Боже, як же хочеться іще до нової зустрічі дожить!

С

лавну історію Київського автомобільнодорожнього інституту (нині — Національного
транспортного університету) творили, творять і
творитимуть його випускники.
Немає жодної групи, жодного потоку, які не вважали б себе найунікальнішими.
Можна скільки завгодно сперечатись про те, хто є
найбільш унікальними. Але правда завжди буде на боці
фактів. Із цього погляду випуск автомобільного
факультету 1972 р. (шість груп, 167 випускників, із них
п’ятеро дівчат) може служити взірцем для всіх попередніх і майбутніх поколінь студентів.
Дружба, народжена в навчальних аудиторіях,
зміцнена на 5-му поверсі гуртожитку № 2 на вулиці
Кіквідзе, 39, перевірена на спільних сільськогосподарських роботах та в будівельних загонах України,
Казахстану, Тюмені, Тольятті, стала візитною карткою
нашого випуску.
Колишні студенти продовжують зустрічатися на
ювілейні дати й не тільки. В тому, що ці зустрічі завжди добре організовані й цікаві, є велика заслуга
незмінного оргкомітету у складі представників усіх
груп: В. В. Кравцова, В. М. Данічева, О. Я. Шкрабатовського, В. М. Кодруля, Ю. М. Гаврилюка, І. Ф. Лаврика.
Упродовж більш ніж 40 років лише через
об’єктивні причини наші друзі не могли приїздити на

чергові зустрічі. Наше спілкування — це можливість
повернутися до щасливого та безтурботного студентського минулого.
Семеро студентів нашого випуску стали викладачами
КАДІ — це доктори техн. наук, професори М. М. Маяк,
О. Я. Ігнатенко, канд. техн. наук, професор І. Ф. Лаврик,
канд. техн. наук, доцент В. І. Мотін, а також д-р техн. наук,
професор П. Р. Левковець, кандидати технічних наук,
доценти П. М. Шоцький, К. Я. Несвітський, яких, на
жаль, серед нас уже немає.
Ми пишалися й пишатимемося нашими друзями,
які досягли значних висот на практичній ниві. Серед
них — полковники різних родів військ та служб:
Г. З. Таліпа, В. М. Шапран, В. В. Матковський,
В. О. Белік, М. М. Оберемок, В. Ф. Осадчий; президент
зовнішньоекономічного об’єднання «Укртранс»
М. О. Ільяшов, голова черкаської обладміністрації,
згодом перший заступник міністра транспорту
України, посол України в Казахстані та Грузії В. Г. Цибенко.
Не перерахувати серед наших випускників директорів і керівників підприємств транспортної галузі як
в Україні, так і за її межами!
КАДІ для нас — найкраща в світі, альма-матер,
про що ніколи ми не можем забувати,
ми всі — твої КАДІти,
і гордість цю нікуди нам не діти.
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