
14  лютого14  лютого
2019 р.2019 р.

№№ 2–3 2–3
(2522–2523)(2522–2523)

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua

Видається з 1 січня 1951 р.

ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

НАГОРОДИ МОЛОДИМ ВЧЕНИМ

ХVІ Міжнародна школа-семінар 
«Сучасні педагогічні технології в освіті»

НТУ «ХПІ» вже багато років не тільки здійснює пошук та реалізує сучасні 
педагогічні технології у навчальному процесі, а й ділиться своїм досвідом 
з освітянами.

30 січня — 1 лютого 2019 року в нашому університеті відбулася ХVІ Між-
народна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». На пле-
нарному засіданні були присутні понад 300 учасників майже з усіх провідних 
вузів Харкова, а також представники міст Києва, Полтави, Одеси, Павлограда, 
Мелітополя, Маріуполя, Охтирки, Кременчука, Глухова та ін. Серед учасників 
були 17 професорів, 70 доцентів, 62 викладачі, 26 вчителів, завідувачі відділа-
ми, директори шкіл, методисти різних категорій, інженери, бібліотекарі та інші. 
Під час роботи школи-семінару слухачі ознайомилися з досвідом застосування 
сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», 
а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи 
та сучасними вимогами до неї; обмінялися власним досвідом щодо шляхів по-
долання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.

Більш детальний звіт про роботу школи-семінару буде опублікований 
у наступному номері.

НТУ «ХПІ» та GlobalLogic — підписано договір

Договір про партнерство був підпи-
саний між НТУ «ХПІ» та GlobalLogic — 
міжнародною компанією з розроб-
ки програмних продуктів у сферах 
цифрових медіа, медицини, теле-
комунікацій, автопромисловості та ін. 
«GlobalLogic Україна» — найбільший 
розробник програмного забезпечення 
в нашій країні.

Ректор НТУ «ХПІ» професор Євген 
Сокол, директор інституту енергетики, 
електроніки та електромеханіки НТУ 
«ХПІ» Роман Томашевський і декан фа-
культету комп’ютерно-інформаційних 
технологій Максим Главчев зустрілися 
з представниками компанії та обгово-
рили питання формування навчальної 
програми для студентів у стратегічних 

для компанії напрямках, проектне 
навчання, стажування студентів, ви-
кладачів, спільних курсів.

«Нам необхідно разом формува-
ти наукові програми і вибудовувати 
траєкторії навчання студентів, ба-
зуючись на потребах роботодавця, 
а також впроваджувати проектне 
навчання», — зазначив ректор НТУ 
«ХПІ» професор Євген Сокол. Пред-
ставники компанії — директор з ін-
жинірингу Віктор Матусов і координа-
тор університетського проекту Євген 
Сакало — відзначили, що співпраця 
з Харківським політехом дуже важли-
ва для GlobalLogic. Учасники зустрічі 
домовилися про створення спільних 
курсів, на яких студенти будуть отри-

мувати знання, максимально наближе-
ні до потреб бізнесу. Першим кроком 
до цього буде перегляд і актуалізація 
навчальних програм. Передбачається 
участь компанії GlobalLogic в інфра-
структурних проектах університету, які 
допоможуть зробити навчання гнуч-
ким і актуальним, а також фінансова 
підтримка викладачів університету 
і наукових досліджень. На наступному 
етапі партнерства передбачено про-
ведення серії відкритих лекцій від 
експертів компанії з презентацією ак-
туальних технологій, проектів і освітніх 
можливостей для студентів.

За матеріалами 
прес-служби НТУ «ХПІ».

Премія Президента України
Наприкінці минулого року шість молодих вчених НТУ «ХПІ» отримали премії Президента Укра-

їни. Серед нагороджених — доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри «Технологія переробки нафти, газу та твердого палива» НТУ «ХПІ» Денис Мірошничен-
ко — за роботу «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу».

Майже 10 років молодий вчений 
присвятив розробці та впровадженню 
у виробництво піонерських методів 
прогнозування якості доменного коксу 
та виходу хімічних продуктів коксу-
вання, а також підбору раціональних 
схем підготовки вугільних шихт для 
коксування. За цей час під керівни-
цтвом Д.В. Мирошниченка було ви-
конано понад 30 науково-дослідних 
робіт; розроблений, стандартизований 
і впроваджений на 7 коксохімічних під-
приємствах України унікальний метод 
оцінки окиснення вугілля; розроблені 
науково обґрунтовані граничні терміни 
зберігання вугілля основних коксівних 
марок в закритих і відкритих вугільних 
складах в літній і зимовий періоди, які 
внесені до Правил технічної експлуа-
тації (ПТЕ) коксохімічних підприємств 
України; розроблені, затверджені 
УНПА «УКРКОКС» і передані коксохі-
мічним підприємствам України Мето-
дичні рекомендації щодо використання 
окисненого вугілля при виробництві 
доменного коксу, які регламентують 
терміни його зберігання, оцінку сту-
пеня окиснення, способи підготовки 
до коксування і допустимий вміст 
у вугільних шихтах. Підтверджений 
економічний ефект на підприємствах 
галузі склав понад 22 млн. грн.

Дослідження з даної тематики зна-
йшли своє відображення в докторській 
дисертації Д.В. Мірошниченка, а також 
у 3 кандидатських дисертаціях, захи-
щених його учнями. Денис Вікторович 
Мірошниченко викладає ряд важливих 
лекційних курсів, зокрема, «Основи 
технології переробки твердих горючих 
копалин». Він є керівником бакалавр-
ських, магістерських та аспірантських 
робіт.

«Інтенсифікація роботи доменних 
печей обумовлює необхідність до-

тримання постійної високої якості до-
менного коксу при виплавці чавуну, — 
розповідає Денис Вікторович. — Адже 
значні коливання якості призводять 
до розладу ходу доменної печі, втрати 
продуктивності, перевитрати коксу, 
викликають необхідність коригування 
складу і властивостей доменних шихт 
для зниження негативного впливу цих 
коливань.

Зараз пайова участь українського 
вугілля в сировинній базі коксування 
не перевищує 30%, іншу частину (по-
над 10 млн. т. на рік) займає імпортне 
(США, Австралія, Канада тощо) ву-
гілля. Поставка зарубіжного вугілля, 
зважаючи на значну віддаленість по-
стачальників, займає досить тривалий 
час (кілька місяців), включаючи трива-
ле перевезення водним транспортом, 
в процесі якого воно піддається про-
цесу окиснення.

Саме тому виникла необхідність 
у вирішенні проблеми зберігання, 
підготовки і використання окисненого 
вугілля в шихті для коксування на кок-
сохімічних підприємствах України.

Впровадження результатів роботи 

стало можливим завдяки детальному 
теоретичному опрацюванню меха-
нізму окиснення вугілля різної стадії 
метаморфізму, а також розробці пі-
онерських способів його підготовки 
і коксування».

Наукові основи роботи Д. Мірош-
ниченка широко висвітлені (більше 
40 публікацій) на сторінках зарубіжних 
журналів (Coke and Chemistry, Solid Fuel 
Chemistry, International Journal of Coal 
Science and Technology, Chemistry and 
Chemical Technology, Petroleum and 
Coal), що входять до наукометричних 
баз Scopus і Web of Science, повідомле-
ні на 13 міжнародних науково-технічних 
конференціях, а також включені у фун-
даментальне шеститомне видання «До-
відник коксохіміка», співавтором якого 
він є. Матеріали наукової роботи стали 
підставою для розробки ряду держав-
них стандартів України та патентів.

«На сьогодні колектив кафедри «Тех-
нологія переробки нафти, газу та твер-
дого палива», — відзначає Денис Мі-
рошниченко, — представлений унікаль-
ними фахівцями, здатними проводити 
найскладніші дослідження на світовому 
рівні і підготовку висококласних фахів-
ців, в тому числі, вищої кваліфікації. 
Виконуються роботи за госпдоговір-
ною і бюджетною тематиками. Наші 
випускники отримують прекрасну 
практичну підготовку — працюють 
на провідних підприємствах нафто- 
і коксохімічної галузей промисловості 
України. До речі, підготовка іноземних 
студентів на кафедрі ведеться україн-
ською і англійською мовами.

Керівництво НТУ «ХПІ» всіляко допо-
магає кафедрі в її починаннях, зокре-
ма, за останній рік виконано ремонт 
покрівлі та ряду приміщень».

Підготувала Поліна Ніколенко.

Ми познайомилися в лютому, про-
сто напередодні Дня закоханих. Двоє 
майбутніх інженерів зі схожими по-
глядами на життя та спільними інте-
ресами. Я — студентка-відмінниця, 
голова профбюро МШ факультету, 
він — розумний і кмітливий хлопець, 
поєднував навчання з роботою інжене-
ра-конструктора. Симпатія з’явилася 
одразу. Почалися побачення, романти-
ка, допомога з домашніми завданнями 
та чаювання в гуртожитку.

Через рік Данило запропонував 
мені стати його дружиною, і я без 
вагань погодилася. У березні 2018-го
ми стали молодою студентською 

родиною, і нашу радість поділили 
з нами друзі в університеті. Живемо 
в порозумінні, турбуємося і підтриму-
ємо одне одного, разом вирішуємо 
проблеми, разом радіємо навіть дріб-
ничкам, заводимо традиції, набуваємо 
досвіду, мріємо, ставимо цілі. Ми без-
межно щасливі і вдячні рідному ХПІ 
не лише за набуті знання, а й за нашу 
доленосну зустріч!

Мар’я та Данило Сум.

Ми безмежно щасливі

Важко не звернути увагу на цих 
завжди усміхнених, енергійних чо-
ловіка і жінку, що вранці поспішають 
алеями Політеху до улюбленої праці. 
Це випускники НТУ «ХПІ», а зараз 

його професори з вагомим науковим 
багажем, улюблені студентами Марина 
Віталіївна Ведь з кафедри загальної 
та неорганічної хімії та Микола Дмит-
рович Сахненко — завідувач кафедри 
фізичної хімії. Подружжя, хоч разом 
уже немало років, зберігає оптимізм, 
ніжні стосунки, свіжість почуттів, як це 
видно з вірша Миколи Дмитровича.

Стріли амура — досконала зброя!
Ми свого часу нею були вражені
І здали «фортеці» свої, як Трою!
А вже потім були рішення зважені…
Так вийшло, що в ХПІ
Знайшли свої кохані половинки
Багато пар, не тільки ми одні, — 
То ж всі ми вдячні «Валентинкам»!
А що ж побажати молоді творчій?
Всі шляхи перед вами відкриті!
Світ кольоровий, а не графічний.
Любіть коханих, даруйте їм квіти!

Один одного знайшли в ХПІ

Вітаємо з Днем усіх закоханих! Вітаємо з Днем усіх закоханих! 
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У ВЧЕНІЙ РАДІ КОНКУРСИ

25 січня відбулося чергове засідання 
Вченої ради університету під голову-
ванням голови Вченої ради, професора 
Л.Л. Товажнянського та за участі ректо-
ра, професора Є.І. Сокола

Грамотою Верховної Ради України 
та нагрудним знаком «За вагомий осо-
бистий внесок у розвиток вітчизняної 
науки та освіти, плідну науко-педагогічну 
діяльність, підготовку висококваліфікованих 
фахівців, сумлінну працю та високий про-
фесіоналізм» була нагороджена професор 
кафедри загальної та неорганічної хімії 
Марина Віталіївна Ведь.

Атестат професора отримали Олек-
сандр Юрійович Заковоротний (кафедра 
обчислювальної техніки та програмування), 
Ігор Михайлович Посохов (менеджменту 
інноваційного підприємництва та міжнарод-
них економічних відносин).

Диплом доктора наук було вручено 
Ірині Юріївні Єрмоленко (Військовий інсти-
тут танкових військ), Андрію Анатолійовичу 
Коваленку, Наталії Юріївні Ламнауер, Юлії 
Сергіївні Шипуліній.

Атестат доцента одержали Олена Сер-
гіївна Другова (менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності та фінансів), Сергій 
Володимирович Коваленко (системного 
аналізу та інформаційно-аналітичних тех-
нологій), Микола Олександрович Мітцель 
(автомобіле- і тракторобудування), Роман 
Олегович Побережний (менеджменту інно-
ваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин).

Диплом кандидата наук отримали 
Олеся Олександрівна Анциферова (техно-
логії машинобудування та металорізальних 
верстатів), Марина Олександрівна Бонда-
ренко (теорії і систем автоматизованого 
проектування механізмів і машин), Альона 
Валеріївна Глушко (зварювання), Володи-
мир Геннадійович Мартиненко (динаміки 
і міцності машин), Ксенія Олександрівна 
Мінакова (фізики).

Медаль «За успіхи в науково-педа-
гогічній діяльності» Академії наук вищої 
освіти України була вручена Світлані Іванів-
ні Бухкало. Цю нагороду вона отримала «за 
вагомі досягнення в реалізації державної 
політики у галузі освіти, за багаторічну 
сумлінну й плідну науково-педагогічну ді-
яльність, впровадження сучасних методів 
навчання, за підготовку підручників, на-
вчальних посібників для вищих навчальних 
закладів, що відповідають сучасним вимо-
гам і сприяють ефективному опануванню 
знань, реформуванню вітчизняної освіти 
і інтеграції її до європейського та світового 
освітніх просторів».

Почесні дипломи переможця тра-
диційного конкурсу «Кращий молодий 
науковець НТУ «ХПІ» 2018 року були вру-
чені голові Центральної приймальної комісії, 
доценту Сергію Олександровичу Петрову 
(органічного синтезу і нанотехнологій) та ку-
ратору проекту «Арсенал Ідей Україна» НТУ 
«ХПІ», старшому викладачу Сергію Анатолі-
йовичу Радогузу (українознавства, культу-
рології та історії науки). Конкурс проводить 
Рада молодих вчених нашого університету.

Сертифікати за розробку дистанцій-
них курсів отримали В’ячеслав Павлович 
Маршуба — «Модернізація зварювальних 
цехів», Ганна Михайлівна Панчева — «Осно-
ви екології», Марина Миколаївна Шевчен-
ко — «Introduction to major «International 
business», Анатолій Іванович Яковлєв 
та Людмила Сергіївна Ларка — «Вступ 
до спеціальності «Економіка підприємств».

На засіданні Вченої ради були роз-
глянуті питання про стан справ з кон-
тингентом іноземних студентів та рівень 
їх навчання в університеті (доповідач про-
ректор Г.С. Хрипунов); про зміни правил 
прийому на 2019–2020 навчальний рік та за-
твердження пропозицій на обсяги держ-
замовлення (проректор Р.П. Мигущенко); 
представлення роботи на здобуття щорічної 
премії Президента України для молодих вче-
них за 2019 рік (проректор Андрій Петрович 
Марченко); про розміщення на депозитному 
рахунку в державному банку тимчасово віль-
них коштів, отриманих за надання платних 
послуг (ректор Є.І. Сокол).

Вчена рада підтримала пропозиції 
щодо представлення наших науковців 
до вчених звань, призначення на посади 
вчених та викладачів.

Були також заслухані звіти науковців 
та затверджені положення і зміни до них.

Вчена рада рекомендувала до друку 
цілу низку наукових видань нашого уні-
верситету.

Полковник Анатолій 
Михайлович Касімов — 
випускник Харківського 
Гвардійського вищого 
танкового командного 
училища (ГВТКУ). Про-
ходив службу на посаді 
командира танкового 
взводу у військовій час-
тині 36919 м. Новоград-
Волинський Житомир-
ської області ПрикВО, 

командував танковою ротою у в/ч А0923 м. Ново-
град-Волинський Житомирської області ПівнОК, 
згодом був призначений там начальником штабу — 
першим заступником командира танкового баталь-
йону. З серпня 2001 року по червень 2003 року був 
слухачем оперативно-тактичного рівня Національної 
академії оборони України.

У ХПІ працював викладачем, старшим викладачем, 
доцентом кафедри Харківського Інституту танкових 
військ (ХІТВ), а згодом — факультету військової 
підготовки НТУ «ХПІ». У 2016 році був призначений 
начальником кафедри загальновійськових дисци-
плін факультету, а у грудні 2017-го — начальником 
кафедри загальновійськових дисциплін факультету 
озброєння та військової техніки Військового інсти-
туту танкових військ НТУ «ХПІ».

Колеги-військові знають Анатолія Михайлови-
ча як високо професійного, дисциплінованого, 
сумлінного офіцера з високим рівнем військово-
технічної та методичної підготовки. Цінує людські 
якості та професіоналізм полковника А.М. Касімова 
і командування Інституту танкових військ. Адже він 
завжди уважний до деталей, знає вимоги керівних 

документів з питань підготовки офіцерських кадрів, 
організації та проведення освітнього процесу. По-
стійно бере участь у розвитку навчальної, методич-
ної і наукової роботи кафедри, має багаторічний 
досвід щодо навчання та підготовки офіцерських 
кадрів, є співавтором 9 наукових статей та моно-
графій.

Полковник А.М. Касімов — учасник антитеро-
ристичної операції на Сході України, нагороджений 
Відзнакою Президента України «За участь в анти-
терористичній операції», медалями «За сумлінну 
службу» 1 і 2 ступенів, медаллю «Ветеран служби», 
нагрудним знаком «За зразкову службу», «Знаком 
пошани». Своїми високими професійними якостя-
ми, сумлінним виконанням службових обов’язків, 
активністю та наполегливістю Анатолій Михайлович 
робить великий внесок у навчання майбутніх офіцер-
ських кадрів для Збройних Сил України.

Доктор технічних наук, про-
фесор кафедри промислової 
і біомедичної електроніки НТУ 
«ХПІ» Павло Федорович Ща-
пов — відомий в Україні вче-
ний-метролог. Майже відразу 
після закінчення у 1969 році 
Новочеркаського політех-
нічного інституту він почав 
працювати в ХПІ, де пройшов 
шлях від асистента кафедри 
електровимірювальної техніки 

до професора кафедри ПБМЕ.
Професор П.Ф. Щапов — фундатор наукової 

школи в галузі первинних та вторинних перетворень 
стохастичних нестаціонарних сигналів промислового 
та біомедичного призначення. Протягом 48 років був 

відповідальним виконавцем 26 науково-дослідних 
робіт держкомітетів і галузевих міністерств, резуль-
тати яких успішно впроваджені на підприємствах 
та в установах Харкова.

Вчений активно співпрацює з науковцями Хар-
ківського обласного клінічного центру урології і не-
фрології ім. В.І. Шаповала, Харківським військовим 
шпиталем, Інститутом медичної радіології, Держав-
ною установою «Інститут загальної та невідкладної 
хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії ме-
дичних наук України».

Професор П.Ф. Щапов — автор понад 100 на-
укових публікацій, з яких 5 монографій, 3 навчаль-
них посібники та 20 патентів України. Підготував 
3 докторів та 3 кандидатів технічних наук, керує 
дослідженнями аспірантів та докторантів.

Стажувався в університеті Поля Валері (Франція), 
кілька років працював на посаді професора в Ал-
жирській народній демократичній республіці, де був 
відзначений почесними грамотами.

Павло Федорович — ініціатор використання 
в навчальному процесі новітніх методів навчання, 
інформаційних освітніх технологій, широкого впро-
вадження обчислювальної техніки для підготовки 
кваліфікованих фахівців. За багаторічну працю 
вчений відзначений Грамотою Харківської обласної 
ради, Срібною медаллю академіка П.Л. Капіци, Між-
народним дипломом на наукове відкриття з біофізи-
ки «Явище п’єзобіосинтезу в біологічних тканинах» 
(2013 р.).

Щиро вітаємо наших лідерів вищої освіти 
Харківщини і бажаємо їм нових досягнень та ви-
сокого визнання в подальшому!

Підготував Ігор Гаєвий.

Вітаємо переможців обласного конкурсу 
«Вища школа Харківщини — кращі імена»!

Переможцями ХХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» стали двоє 
політехніків.

У номінації «За шляхетний приклад служіння українському народові» переміг полковник, на-
чальник кафедри загальновійськових дисциплін факультету озброєння та військової техніки 
Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» Анатолій Михайлович Касімов. У номінації 
«Науковець» кращим був визнаний доктор технічних наук, професор кафедри промислової і біо-
медичної електроніки нашого університету Павло Федорович Щапов. Вони отримали пам’ятні 
дипломи від голови Харківської облдержадміністрації Ю.О. Світличної та голови Харківської 
обласної ради С.І. Чернова. 

Кароліна Мерецька: 
«Найцікавіше — альтернативна енергетика»

Турбота про дітей — 
турбота про майбутнє 

Найактивніші студенти НТУ «ХПІ» проявляють себе у різних сферах універси-
тетського життя. Їм присуджуються почесні іменні стипендії і звання, наприклад, 
«Кращий активіст профспілки», «Кращий у самодіяльності», «Кращий спортсмен».

Кароліна Мерецька (2.МІТ212п.8), студентка кафедри «Теорія і системи автома-
тизованого проектування механізмів та машин», у минулому році отримала звання 
«Кращий учасник науково-дослідної роботи».

«Робота Кароліни Мерецької, — радіє за дівчи-
ну її науковий керівник, к. т. н., доцент кафедри 
ТММ і САПР Ірина Павлівна Гречка, — перемогла 
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із галузі знань «Механічна інжене-
рія». Підсумкова науково-практична конференція 
відбувалася у Сумському державному універси-
теті. Там наша робота «Оцінка напружено-дефор-
мованого стану зварних швів вітроенергетичних 
установок» під шифром «Зефір» пройшла рецен-

зування на секції «Комп’ютерний інжиніринг у ме-
ханіці (динаміка та міцність машин)», головою якої 
був професор В.А. Марцинковський. Виконати 
цю наукову роботу Кароліні запропонував завіду-
вач кафедри професор М.А. Ткачук. Він також 
допомагав нам з підготовкою доповіді.

Кароліна — працелюбна, цілеспрямована і са-
мостійна студентка, вже має публікації у фахових 
збірниках. У цьому році вони разом із одногруп-
ником Андрієм Кобою підготували чергову на-
уково-дослідну роботу, тому побажаємо їм успіху, 
натхнення, творчого зростання і майбутніх пере-
мог!»

«Я завжди мріяла вступити до ХПІ, — розпові-
дає Кароліна, — і вчитися тут мені сподобалося 
з перших днів! Моя спеціальність «Комп’ютерні 
науки», спеціалізація «Інформаційні технології 
проектування». На превеликий жаль, студентські 
роки минають дуже швидко, і ось зараз я вже 
на 5 курсі інституту МІТ!..

…Вже з першого курсу я із великим задово-
ленням займалася самоосвітою. Дуже зацікавила 
мене альтернативна енергетика. Об’єктом до-
слідження став сонячний колектор, ми працю-
вали над ним з Анастасією Ляшенко та Євгенієм 
Ананьїним. Нашим куратором був викладач моєї 
кафедри к. т. н., доцент Володимир Іванович 
Сєриков. Дослідження, численні експерименти — 
і ось прототип колектора побудований!

На 4 курсі я стала переможцем Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових робіт. Дуже 
вдячна своєму керівнику — доценту Ірині Павлівні 
Гречці за всебічну підтримку і корисні поради! 
Я глибоко вдячна всім викладачам нашої кафедри 
за знання і досвід, якими вони діляться з нами, 
студентами. Окрему подяку хочу висловити Ми-
колі Анатолійовичу Ткачуку і Роману Васильовичу 
Протасову.

Я дуже люблю свій Політех і беру активну 
участь у його житті. На 2 курсі увійшла до скла-
ду студентської ради (член санітарної комісії) 
гуртожитку №9, який став мені рідною домівкою 
на всі роки студентства. На 4 курсі я працювала 
заступником голови студентської ради «дев’ятки», 
а також увійшла до складу профспілкової орга-
нізації факультету, а тепер — інституту МІТ. Ще 
й залишаюся старостою групи!»

Підготувала Поліна Ніколенко.

Профспілка працівників освіти і науки України на-
городила голову первинної профспілкової організації 
НТУ «ХПІ» А.Й. Фоміна Почесним знаком «Турбота 
про дітей». Цю відзнаку Анатолій Йосипович отри-
мав «за вагомий особистий внесок в організацію 
дитячого оздоровлення у 2018 році». Нагорода була 
йому вручена на засіданні Вченої ради 22 грудня 
2018 року (на знімку).

«Велику увагу профспілковий комітет разом з ад-
міністрацією університету приділяє оздоровленню 
співробітників та членів їх родин, — розповідає 
Анатолій Йосипович Фомін. — Так влітку 2018 року 
62 дитини були оздоровлені у дитячих оздоровчих 
таборах за пільговими путівками. Дотація батькам 
з профспілкового бюджету була надана у розмірі 
162011 грн., від адміністрації університету — у роз-
мірі 60700 грн.

У 2018 році 35 співробітників університету (у 2017-
му — 18 співробітників) були оздоровлені за са-
наторними путівками. Дотація з профспілкового 
бюджету склала 111789 грн.».

Тетяна Каменєва, голова культурно-масової 
комісії профспілки співробітників НТУ «ХПІ»:

«Під час чудових новорічних свят профспілка НТУ 
«ХПІ» вітала дітей співробітників нашого університе-
ту. На балет-казку — прем’єру «Красуня і чудовись-
ко» — вони прийшли до Харківського академічного 
театру опери і балету. Симфонічний оркестр зача-
рував маленьких слухачів виконанням безсмертних 
творів Й. Баха, М. Мусоргського, Л. Деліба. У Хар-
ківській філармонії малюки стали безпосередніми 
учасниками музичної вистави та слухали «Щедрика» 
у виконанні німецького органу.

Новорічні космічні пригоди, під час яких діти дізна-
лися все про Сонячну систему та сузір’я, відбулися 
у планетарії. А у Харківському молодіжному театрі 
«Мадригал» на дітей знов чекала прем’єра — магічна 
вистава-мюзикл! А потім була весела святкова дис-
котека для маленьких гостей!

Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі! Щоб вони 
вірили в чудеса і мріяли! І хай ці прекрасні дитячі 
мрії збуваються!»

Після вручення нагород і дипломів.Після вручення нагород і дипломів.
Фото Валерія Таємницького.Фото Валерія Таємницького.
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КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ВИПУСКНИКИ

Студент 3 курсу кафедри геометрич-
ного моделювання та комп’ютерної 
графіки Олександр Сидоренко став 
переможцем Всеукраїнської кон-
курсної програми «Кращий студент 
України» 2017–2018 н/р.! Він посів 
1 місце у номінації «Кращий студент-
дизайнер». Фінал конкурсу відбувся 
у грудні в Херсоні. В ньому взяли 
участь представники вищих навчаль-
них закладів із 19 регіонів України, які 
продемонстрували свої творчі і наукові 
досягнення в десяти номінаціях.

Ця Всеукраїнська конкурсна про-
грама покликана виявити найкращих 
та надати імпульс до подальшого 
розвитку студентської молоді України 

як авангарду розвитку українського 
суспільства.

«На конкурс я презентував дизайн-
макет сайту про визначні місця Харко-
ва, — розповідає Олександр. — Спо-
діваюсь, що він зацікавить представ-
ників місцевої влади, які допоможуть 
мені його реалізувати. Я вдячний 
своїм друзям та викладачам, які під-
тримували мене та разом зі мною 
раділи перемозі. Конкурс пройшов 
на високому рівні, дуже сподобалася 
екскурсія Херсоном, цікава розважаль-
на програма. Своє майбутнє пов’язую 
тільки з обраною спеціальністю, вже 
два роки займаюсь веб-дизайном 
у харківській компанії «PinoFran».

Зараз хлопець також працює ви-
кладачем комп’ютерної графіки і веб-
дизайну у центрі дитячого розвит-
ку «Конфеті», у нього є досвід роз-
робки дизайну будь-якої складності, 
у тому числі Flash-анімації, створення 
логотипів, буклетів, інтерфейсів — 
в університеті освоїв такі програми, 
як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Corel Draw, Adobe Premiere Pro, Axure, 
Figma.
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з веб-дизайну, яку проводила ка-
федра геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки, отримав 
сертифікат учасника міжнародного 
конкурсу з веб-дизайну серед учнів 
та студентів вузів (Вінницький на-
ціональний технічний університет), 
разом зі студентами інших вишів по-
бував з освітнім візитом «Мандрівка 
до міста зі змістом — Львів», який 
проводила організація NGO «NFED — 
Сenter of non-formal education», став 
переможцем регіонального етапу 
Всеукраїнської конкурсної програми 
«Кращий студент України» у номінації 
«Кращий студент-дизайнер». Команда 
ХПІ «Wayley clubs», до якої увійшли 
Владислав Бондаренко (І-65), Олек-
сандр Терновий (І-65)(НТ) та Олек-
сандр Сидоренко показала високий 
результат у конкурсі проектів «Karazin 
Startup Week 2018», організованому 
Каразінським центром підприємни-
цтва. У фіналі харківські політехніки 
посіли 4 місце з 29 команд-учасниць.

Ми поздоровляємо Олександра 
з перемогою у всеукраїнському кон-
курсі та бажаємо йому нових досяг-
нень у навчанні і у веб-дизайні!

Ігор Гаєвий.

Кращий студент-дизайнер 
України навчається в ХПІ!

Перша студентська конференція 
на таку тему відбулася наприкінці 
минулого року у нашій бібліотеці. 
У ній взяли участь 14 студентів групи 
ХТ-47(ІТ) та викладачі кафедри «Інте-
гровані технології, процеси і апарати» 
професор І.Б. Рябова; куратор групи, 
доцент Є.Д. Пономаренко, а також 
викладач кафедри іноземної мови, 
доцент Т.І. Беркутова. Зазначимо, 
що конференція проходила англій-
ською мовою, а доповіді студентів 
були присвячені енергоефективним 
технологіям. Наприклад, Стефан Ши-
роков розповів про роль енергії у ді-
яльності людського суспільства, а Єли-
завета Дуднікова — про акумулятор 
для електромашин, який заряджається 
в автономному режимі. Другу таку кон-
ференцію студенти планують провести 
вже в цьому семестрі.

«Я повністю підтримав студентів, які 
організували цю конференцію, — роз-
повідає завідувач кафедри інтегрованих 
технологій, процесів і апаратів, профе-
сор Валерій Євгенович Ведь, — адже 
вперше в нашому університеті друго-
курсники проявили ініціативу та прове-

ли такий науковий форум англійською 
мовою. Викладачі кафедри висловили 
побажання, щоб наступна конференція 
була присвячена обраній студентами 
спеціальності, а питання розглядалися 
з урахуванням аналізу сучасної зару-
біжної наукової літератури».

На знімку Ігоря Гаєвого (зліва на-
право): Єлизавета Дудникова, Єли-
завета Гавенко, доцент Є.Д. По-
номаренко, Максим Мошенський, 
Тамара Рудько, Євгеній Гаур, Олек-
сій Покатович, Стефан Широков, 
Володимир Духно.

Сучасні інтегровані технології

Політех завжди найкращий!
Когда не знаешь, кем ты хочешь стать,
Куда пойти, чтобы найти СВОЕ начало,
Ты не спеши, ответ придёт, его лишь нужно подождать,
Я политехником не сразу тоже стала.
Физхимия, стандарты, драгметаллы,
Решетки ГПУ и ОЦКА,
Производные, ряды и интегралы
Теперь понятны, а не взяты «с потолка».
Живет во мне вокальное начало
И точные науки мне не чужды,
И жизни трудностей дифференциалы
Смогу решить я, если будет нужно.

Автор цих рядків — випускниця 
нашого університету, магістр кафе-
дри матеріалознавства, стипендіат 
Кабінету Міністрів України Дар’я 
Толмачова — у грудні на «відмінно» 
захистила дипломну роботу.

Моє «політехнічне» життя, — роз-
повідає Даша, — розпочалося на фа-
культеті технології неорганічних ре-
човин та через незалежні від мене 
обставини довелося піти в академічну 
відпустку, відновитися ж мені вдалося 
на спеціальність «Прикладне матері-
алознавство». Спочатку була засму-
чена, адже хімія захоплювала мене 
ще зі школи.

Але скоро я «втягнулася», багато 
чого стало зрозумілим і з’явився й ін-
терес до навчання. Тут я зустріла дуже 
зацікавлених навчанням, веселих, 
доброзичливих і (це дуже важливо!) 
чуйних друзів. Саме завдяки моїй 
групі МІТ-33амп (МТ) мені вдалося 
здійснити мрію дитинства — я взяла 
участь у грі в Клубі Веселих та Кміт-
ливих у команді «Еталон». Дуже вдячна 
викладачам рідної кафедри матеріа-
лознавства, зокрема кураторові нашої 
спеціальності і моєму дипломному 
керівнику, доценту В.В. Субботіній. 
Саме вона запропонувала мені взяти 
участь у конкурсі студентських науко-
вих робіт, який проходив у Сумському 
державному університеті. Сертифікат 

учасника став свого роду поштовхом 
до відмінного навчання і отримання 
почесного звання стипендіата Кабінету 
Міністрів України.

Я щаслива, що закінчила Політех, 
стала магістром старішого технічно-
го університету України, хоч і сумно 
з ним розлучатися. Адже бути по-
літехніком — це прекрасно! У ХПІ 
ви отримуєте якісну вищу освіту, у ХПІ 
здійснюються ваші мрії!!!

Дар’я Толмачова.

На знімку Ігоря Гаєвого: Даша 
разом із доцентом В.В. Субботіною 
одразу ж після захисту диплому 
магістра.

Форум електрозварювальників
У грудні в Києві відбулася Міжнарод-

на конференція «Зварювання та спорід-
нені технології — сьогодення і майбут-
нє» (International Conference «Welding 
and Related Technologies — Present 
and Future»). Вона була присвячена 
важливій науковій події для України — 
сторіччю Національної Академії наук 
України. На цьому науковому форумі 
я представила доповідь «Research into 
defectiveness of welded joints of steam 
pipes operated for a long time under the 
conditions of creeping» («Дослідження 

пошкоджуваності зварних з’єднань 
паропроводів, які тривалий час експлу-
атуються в умовах повзучості»).

З привітаннями до учасників сек-
ції молодих спеціалістів звернулися 
академік Національної Академії наук 
України, заступник директора Інститу-
ту електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України Л.М. Лобанов; директор 
Міжнародного Інституту зварювання 
(Франція), доктор Сесиль Майер; член 
організаційного комітету конференції, 
к. т. н. Г.О. Полішко.

Конференція зібрала учасників 
з різних міст і установ України та країн 
світу (Швеція, Китай, Велика Британія, 
Франція, Німеччина, Канада, Австрія). 
На науковому форумі обговорили 
актуальні проблеми сучасного стану 
зварювального виробництва та спо-
ріднених технологій. Багато цікавих 
доповідей високого рівня зробили 
молоді вчені. Слід зазначити, що всі 
доповіді були представлені англій-
ською мовою.

Я рада була бачити освічених і впев-
нених у собі вчених та бути частиною 
цієї спільноти! Всі учасники конферен-
ції отримали сертифікати про участь 
у форумі з підписами президента 
Національної Академії наук України Бо-
риса Євгеновича Патона та директора 
Міжнародного Інституту зварювання 
Сесиль Майер.

Участь у таких заходах відіграє 
важливу роль і у діяльності молодих 
вчених, і у зміцненні співробітництва 
не тільки на національному, а й на між-
народному рівні.

Треба відзначити високий рівень 
організації конференції та професіо-
налізм самих організаторів з Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона — 
Г.О. Полішко та С.Л. Шваби.

Для мене була велика честь отри-
мати запрошення від Інституту елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України та представляти НТУ «ХПІ» 
на цій міжнародній конференції!

Альона Глушко, к. т. н., 
старший викладач 

кафедри зварювання.

Вже багато років керівництво НТУ 
«ХПІ» співпрацює з організаціями, 
зацікавленими в наших випускниках. 
Регулярно проходять зустрічі студен-
тів з представниками фірм та під-
приємств, які пропонують майбутнім 
інженерам гідну роботу.

Одна з них відбулася під час про-
ведення «Ярмарку вакансій» у спорт-
комплексі «Політехнік». У конференц-
залі бібліотеки НТУ «ХПІ» зібралися 
представники найбільших IT-компаній 
Харкова (Sigma Software, NIX Solutions, 
DataArt, EPAM, Intetics, MobiDev) 
та студенти 2 і 3 курсів і випускники 
кафедри геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки. Ця зустріч 
відбулася під керівництвом завідувача 
кафедри, професора Ольги Вікторів-
ни Шоман, за безпосередньої участі 
доцента Інеси Борисівни Шеліхової 
і співробітників кафедри.

Під час презентації гостями своїх 
компаній з’ясувалося, що серед ви-
мог, висунутих до кандидатів на ва-
кансії, три збіглися у всіх виступаю-
чих. По-перше, це знання англійської 
мови на рівні intermediate і вище. 
По-друге, готовність працювати full 
time (40 годин на тиждень) за гнуч-
ким графіком. По-третє, націленість 
на постійне навчання та саморозви-
ток. Не раз було відзначено, що після 
працевлаштування студент повинен 
продовжувати відповідально стави-
тися до навчання і виконувати всі 
навчальні доручення.

Представники компаній детально 
розповіли про створені в кожній з них 
навчальні програми. У фірмі Sigma 
Software вже кілька років розвиваєть-
ся окремий навчальний підрозділ під 
назвою Sigma Software University. NIX 
Solutions пропонує роздільні навчальні 
програми, зручні для активних сту-
дентів. У інших організаціях навчання 
кандидатів проходить під наглядом 
і керівництвом менторів.

Після кожної доповіді відбувалася 
дискусія. Студенти активно ставили 
запитання і брали участь в міні-конкур-
сах, які організували запрошені гості.

Владислав Ісаєв (І-46а): «Це була 
дуже цікава зустріч! Я отримав багато 
інформації про те, до чого мені треба 
прагнути. Хотілося б більше подібного 
живого спілкування, яке допоможе 
мені почати свій шлях після закінчення 
університету».

Організатори заходу зробили про-
позицію представникам організацій-
роботодавців про подальшу співпра-
цю. Гості з фірми MobiDev побажали 
провести майстер-класи для студентів 
кафедри геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки. Зустріч за-
вершилася вільною бесідою під час 
кави-брейка.

Дмитро Ніцин, старший 
викладач кафедри ГМКГ.

На знімку Ігоря Гаєвого: зліва 
направо — професор О.В. Шоман, 
виступає представник фірми Sigma 
Software Андрій Сомов.

Зустріч з представниками 
IT-компаній
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ОЛИМПИАДЫ Абитуриент, облачные технологии и маркетинг
Харьковская открытая 
олимпиада по лингвистике 

Сегодня одна из главных 
задач всех образовательных 
заведений — привлечение 
потенциальных потребите-
лей образования. Для этого 
важно знать, какие факторы 
влияют на выбор абитури-
ентами учебного заведения, 
что они ожидают от вуза. 
Учебным заведениям инте-
ресны мотивы и поведение 
потенциальных студентов, 
и они по разным причинам 
решаются на них влиять. 
Сделать этот процесс более 
эффективным поможет мар-
кетинг, и его особенность 
в учреждениях образова-
ния — постоянная забота 
об удовлетворении потреб-
ностей учащихся и активное формирование их потребностей. 
Безусловно, маркетинговая концепция управления поведением 
абитуриентов — это одна из составляющих стратегической 
концепции управления учебным заведением, т. к. рынок обра-
зования развивается, усиливается конкуренция между вузами 
и растут требования со стороны абитуриентов.

Стоит обратить внимание на то, что выделяет абитуриента 
из массы, что делает его личностью с ее собственными тре-
бованиями и мотивами. Маркетинговые специалисты должны 
знать, как потенциальный абитуриент приходит к решению 
выбора образовательного заведения, анализ какой информа-
ции он при этом осуществляет, какие параметры оказывают 
влияние на его решение (не только в процессе обучения, а до 
и после него).

Мы, студенты-менеджеры группы КИТ-105 кафедры «Рас-
пределенные информационные системы и облачные техноло-
гии», провели собственное маркетинговое исследование за-
просов и предпочтений абитуриентов. В качестве инструмента 
исследования мы совместно с Лабораторией прикладных 
социологических исследований кафедры социологии и полито-
логии НТУ «ХПИ» разработали анкету «Исследование запросов 
и предпочтений потенциальных потребителей образовательных 
услуг». Эта анкета включает вопросы, ответы на которые по-
могут в дальнейшем нашей кафедре и вузу в целом услышать 
потенциальных студентов, понять их желания, исправить свои 
ошибки, предложить что-то новое.

Несколько слов необходимо сказать о практической стороне 
реализации нашего исследования. Качество инструментария 
и уровень технологий, используемых в любом исследовании, 
важнейший фактор качества получаемых результатов иссле-
дования, и их усовершенствование позволяет вывести иссле-
дование на новый уровень и во многом определяет глубину 
решения проблемы.

Естественно, что на кафедре облачных технологий именно 
эти технологии были заложены в основу реализации проекта. 
С использованием облачных технологий для маркетинга по-
являются принципиально новые возможности в масштабах 
и глубине исследования, поскольку информация для этих 
исследований собирается в разных местах и в различное 
время. Для доступа к регистрации в базе данных и анкете аби-
туриента нами была использована концепция BYOD (Bring Your 
Own Device — дословно «принеси свой собственный девайс»), 
которая предоставляет возможность доступа к облачным ре-
сурсам с помощью мобильных устройств.

В День открытых дверей НТУ «ХПИ» 11 ноября 2018 года 
абитуриентам было предложено ответить на вопросы нашей 
анкеты. В опросе согласились поучаствовать около 80 го-
стей — будущих студентов. Благодаря анкете и интересному 
общению с педагогами некоторые абитуриенты серьезно за-
интересовались нашей кафедрой. Чтобы не потерять с ними 
связь, мы дополнительно разработали анкету для регистрации 

в базе данных абитуриентов 
НТУ «ХПИ». В ней абитури-
енты указывали адрес своей 
электронной почты и номера 
телефонов. Для установле-
ния тесных контактов с эти-
ми абитуриентами кафедра 
будет рассылать им при-
глашения на праздничные 
мероприятия, концерты, 
спортивные соревнования 
и мастер-классы. Уже разо-
слано первое такое письмо 
с приглашением на концерт, 
посвященный Дню студентов 
во Дворце студентов НТУ 
«ХПИ» и уже получены пер-
вые отклики абитуриентов. 
Это значит, что наша работа 
сделана не зря. По результа-

там регистрации в базе абитуриентов НТУ «ХПИ» также работа-
ет обратная связь, с помощью которой будущие студенты мо-
гут получать консультации и ответы на присылаемые вопросы.

Быстрые изменения в мире заставляют вуз ориентировать-
ся на рынок труда и запросы потребителей образовательных 
услуг. Поэтому выявление предпочтений абитуриентов, 
их ожиданий от НТУ «ХПИ» представляется весьма актуаль-
ным. Анализ результатов опроса показывает, что большая 
часть абитуриентов — выпускники школ, лицеев, гимназий. 
В меньшинстве — работающие люди, выпускники техникумов 
и колледжей. Львиная доля поступающих — парни, девушки 
же проявляли к нам меньший интерес. Подавляющее большин-
ство — в возрасте 17–22 лет. Каждый второй абитуриент — 
житель Харькова, каждый седьмой — из других городов, но эти 
результаты можно объяснить плохими погодными условиями 
в День открытых дверей. Больше всего абитуриентов выби-
рают технические специальности, что неудивительно, ведь 
университет технический. Второе и третье места по числу 
таких выборов за экономическими и IT-специальностями. 
Главными мотиваторами выбора специальности являются на-
личие способностей к ней, престижность специальности и ее 
востребованность, немногим важны рекомендации родителей. 
А малозначимыми, на взгляд абитуриентов, являются рекомен-
дации друзей. Практически все опрашиваемые предполагают 
учиться на бюджетной основе (95%), 90% — на очной форме 
обучения, 10% — на заочной. Для большей части поступаю-
щих в высшее учебное заведение цель обучения — получить 
качественное образование и стать специалистом в выбранной 
сфере. Однако в процессе анализа результатов опроса выяв-
лены некоторые различия в выборе специальности, в мотивах 
и целях обучения в группах по специальностям, социально-
демографическим признакам.

Из вышесказанного делаем вывод: маркетинговые ис-
следования запросов и предпочтений являются достаточно 
большими по объёму и сложными по процедуре обработки 
информации. Мы планируем проводить эти исследования ре-
гулярно, разрабатывая новые анкеты для сбора более точной 
информации.

Мы благодарим кафедры факультета КИТ, кафедру со-
циологии и политологии и кафедру экономики и маркетинга, 
которые оказали активное содействие в проведении нашего 
исследования. Хотелось бы, чтобы и Приемная комиссия более 
активно подключилась к нашим исследованиям, ведь база аби-
туриентов НТУ «ХПИ», которую мы формируем, существенно 
облегчает налаживание контактов с будущими студентами.

Дарина Копыца, Дарья Желтова, Ярослава Федоренко, 
Регина Гудкова — студенты-менеджеры группы КИТ-105;

Геннадий Кожевников, научный руководитель,  доцент 
кафедры «Распределенные информационные системы 

и облачные технологии».

для учащихся 6–11-х классов уже в пя-
тый раз состоялась на базе кафед ры 
интеллектуальных компьютерных си-
стем нашего университета.

«Ребята участвуют в этих сорев-
нованиях бесплатно, — рассказы-
вает председатель оргкомитета, 
заведующая кафедрой ИКС профес-
сор Н.В. Шаронова. — Из ста зареги-
стрированных участников из 17 школ 
Харькова и области, несмотря на эпи-
демию гриппа, пришло 70 школь-
ников из 14 школ и гимназий. Это, 
например, гимназии №23, №46, №82, 
№144, №152, специализированные 
школы №29, №132, №156, авторская 
школа Бойко, НВК №45 «Академиче-
ская гимназия», специализированная 
школа-интернат «Одарённость», ли-
цей №89, Первомайская школа №5, 
технический лицей №173. Отмечу, что 
для успешного выступления участни-
кам не нужно иметь какие-либо пред-
варительные знания. В частности, 
чтобы показать высокий результат, 
совсем не обязательно изучать не-
сколько иностранных языков. Побеж-
дают в олимпиадах по лингвистике 
не вымуштрованные, а сообразитель-
ные ученики: в каждой задаче содер-
жится вся необходимая информация, 
из которой путем логических рас-
суждений можно вывести правильный 
ответ. Условия задач на лингвисти-
ческих олимпиадах предлагаются 
на том языке, на котором удобно чи-
тать и думать ученику — можно взять 
экземпляр либо на украинском, либо 
на русском языках. Типичная задача 
по лингвистике выглядит следующим 
образом: ученику дают предложения 
на незнакомом ему языке вместе 
с переводами, а также еще несколько 

предложений без переводов, которые 
нужно перевести самостоятельно, 
опираясь исключительно на мате-
риал, представленный в условии 
задачи».

В итоге гимназия №144 завоевала 
1 и 2 места, Авторская школа Бойко — 
2 место, НВК №45 — 1 и 2 места, ХСШ 
№29 — 3 место, ХСШ №156 — 1, 2 
и два 3-х места, ХСШ №132 — 3 ме-
сто, технический лицей — 1 место, 
гимназия №152 — два 2-х места, 
ХСШ-интернат «Одарённость» — 2-е 
и два 3-х места, лицей №89 — 2 и 
3 места, гимназия №82 — два 3-х ме-
ста, Первомайская школа — 3 место.

Участники Харьковской открытой 
олимпиады могут участвовать во все-
украинском этапе соревнования — 
Киевской лингвистической олимпиаде, 
которая состоится 16–17 марта этого 
года. Четверым из них, занявшим 
1 места, будут предоставлены бес-
платный проезд, питание и прожива-
ние. В перспективе школьники смогут 
представить Украину на Международ-
ной олимпиаде по лингвистике летом 
в Южной Корее.

Отметим, что летом прошлого года 
одинадцатиклассник из Харькова 
завоевал на международных сорев-
нованиях серебряную медаль. И это 
уже не первая победа харьковчан 
на лингвистических олимпиадах такого 
уровня.

Ждём в новом 2019 году одаренных 
молодых лингвистов!

Дополнительную информацию мож-
но найти на сайте: ling.kh.ua.

Юрий Бунтури, 
старший преподаватель 

кафедры интеллектуальных 
компьютерных систем.

ВИСТАВКИ

Наш університет у 2018 році взяв участь 
у декількох значних міжнародних заходах, 
серед яких: Міжнародна виставка «Сучасні за-
клади освіти — 2018», Х Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті», ХХХIII Міжнарод-
на спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра», 
Міжнародна виставка «Освіта Слобожанщини», 
ХV Міжнародний форум «Зброя та безпека — 

2018», ІІІ Міжнародний форум «INNOVATION 
MARKET» та інші.

Про подробиці участі НТУ «ХПІ» в деяких із цих 
заходів та отриманих здобутках йдеться нижче.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади 
освіти — 2018» — головна виставка в нашій 
країні в галузі вищої освіти, і наш університет вже 
9 разів поспіль брав у ній участь. Цього року вона 
проходила з 15 по17 березня у Києві.

Цей міжнародний форум за своїм фаховим 
і науковим рівнем, змістовністю ділової програми 
з найбільш актуальних і важливих питань галузі 
освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти 
та кількістю відвідувачів є найбільш актуальним 
та широкомасштабним в Україні. Виставковий 
стенд НТУ «ХПІ» був майданчиком, де університет 
демонстрував досягнення з підвищення якості 
освіти в нашому навчальному закладі, нові техно-
логії в освіті, шляхи інтеграції науки і освіти в НТУ 
«ХПІ», результати співпраці з закордонними за-
кладами освіти тощо.

Досягнення університету були представлені 
такими розробками:

— навчально-виробнича лабораторія 3D моде-
лювання «Високі технології в машинобудуванні», 
в якій студенти мають можливість отримати 
знання та досвід практичної роботи на сучасно-
му обладнанні адитивних технологій (кафедра 
«Інтегровані технології машинобудування ім. 
М.Ф. Семка»);

— «Smart Quadrocopter» — гібрідний ква-
дрокоптер для автоматичного моніторингу, до-
ставки вантажів та контролю безпеки й охорони 
техногенних об’єктів (кафедра «Комп’ютерне 
моделювання процесів та систем»);

— 3D вимірювальний навчально-виставковий 
центр «Синергія», де взаємодіють кращі викла-
дачі Харківського політеху та висококласні спе-
ціалісти, вчорашні його випускники; підвищують 

кваліфікацію фахівці виробництв та знаходять 
майбутню роботу студенти; стають звичайними 
найновітніше обладнання та революційні про-
грамні продукти (кафедри «Інтегровані технології 
машинобудування ім. М.Ф. Семка», «Програмна 
інженерія та інформаційні технології управління», 
«Обчислювальна техніка та програмування»);

— 3D моделювання в інфокомунікаціях, яке до-
зволяє студентам займатися розробкою та впро-
вадженням нових інформаційних технологій, 
засобів штучного інтелекту, систем проектуван-
ня для розвитку, наприклад, гральної індустрії 
в Україні та підвищення рівня освіти студентів, 
аспірантів та всіх зацікавлених у цій області до-
сліджень. Технології адитивного виробництва 
та 3D друку використовуються для створення 
моделей героїв під час розробки гральних до-
датків для мобільних пристроїв та фрактальних 
антен широкосмугового радіозв’язку (кафедра 
«Системи інформації»).

Розробки демонструвалися у вигляді презен-
тацій на екрані монітора комп’ютера. В експози-
ції стенду були представлені банерні рекламно-
інформаційні плакати, на яких демонструвалася 
різноманітна діяльність науково-педагогічних 
працівників, вчених, студентів з багатьох на-
прямів навчання та науки, практика реалізації 
спільних освітніх і науково-технічних проектів.

За активну роботу на виставці, участь у ви-
ставкових заходах під час її роботи університет 
нагороджено:

— Почесним Дипломом;
— Дипломом переможця в рейтинговому 

конкурсі за номінацією «Лідер міжнародної ді-
яльності» з нагородженням пам’ятним знаком 
Гран-Прі;

— Дипломом переможця в тематичному 
конкурсі у номінації «Розробка та використання 
інноваційних методик змішаного навчання» з на-
городженням Золотою медаллю;

НТУ «ХПІ»
на міжнародних форумах

Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич біля експозиції НТУ «ХПІ» Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич біля експозиції НТУ «ХПІ» 
на форумі «INNOVATION MARKET».на форумі «INNOVATION MARKET».
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— Дипломом за презентацію досягнень і інно-
ваційних пошуків у реформуванні національної 
сфери освіти та науки;

— Сертифікатом «Якість наукових публікацій».

X Міжнародна виставка «Інноватика в су-
часній освіті» проходила 23–25 жовтня в Києві 
під егідою Міністерства освіти і науки України. 
НТУ «ХПІ» показав свої розробки і досягнення, 
гості заходу могли ознайомитися з напрямками 
навчання в університеті.

Так, в секції «Інновації в змісті і формах освіт-
ньої діяльності» були представлені презентації 
завідувача кафедри «Програмна інженерія 
та інформаційні технології» професора Михай-
ла Годлевського «Підготовка IT-спеціалістів 
на основі дуального підходу до освіти» і завід-
увача кафедри «Автомобіле- і тракторобудуван-
ня» професора Вадима Самородова «Дуальна 
освіта — новий шлях і засіб для формування 
й розвитку професійної компетенції майбутніх 
фахівців». У них описана суть дуального підхо-
ду, який застосовує ХПІ: теоретична підготовка 
студентів здійснюється на профільних кафедрах 
університету, а практична — в рамках робочого 
процесу на виробництві. Це, зокрема, продик-
товано тим, що прогрес у машинобудівній галузі 
йде настільки швидко, що вузи не встигають 
оновлювати навчальне обладнання (стенди, при-
лади, технології тощо).

За підсумками участі у виставці НТУ «ХПІ» 
завоював Золоту медаль за впровадження 
дуальної освіти, а також отримав почесне 
звання і Диплом «Лідер інновацій в освіті». 
Наш університет також був удостоєний окре-
мого Диплома «За активну участь і презентацію 
інноваційних технологій навчання» та подяки, 
адресованої проректору з наукової роботи Ан-
дрію Марченку «За активну роботу та підвищення 
якості освітнього процесу».

З 9 по 12 жовтня в Києві в Міжнародному ви-
ставковому центрі відбувся ХV Міжнародний 
форум «Зброя та безпека — 2018».

Виставка «Зброя та безпека» є унікальним 
інструментом як для поглиблення військової 
та військово-технічної співпраці із зарубіжними 
країнами-партнерами, посилення вітчизняного 
економічного потенціалу, так і для об’єднання 
всіх громадян України, незалежно від статі, на-
ціональності та віросповідання навколо ідеї по-
будови нової сильної та квітучої України.

Наш університет вже традиційно щорічно 
бере участь у цьому форумі. На виставку було 
привезено ряд натурних зразків, які стосуються 
її тематики, а саме: гідрооб’ємно-механічна 
трансмісія (ГОМТ 1С); газодетонаційний танко-
вий міномет; сенсор виявлення вогневих точок 
ВУХ.А/1.0; Smart Quadrocopter — гібридний 
квадрокоптер.

Крім цього були натурні зразки деталей ДВЗ, 
на яких демонструвалися розроблені в універ-
ситеті передові технології щодо зміцнення по-
верхні деталей та підвищення ресурсу їх роботи: 
технологія корундового покриття деталей ДВЗ; 
технологія плазмово-електролітної обробки 
робочої поверхні поршнів ДВЗ; технологія дис-
кретного зміцнення корінних та шатунних шийок 
валів ДВЗ.

У роботі на виставковому стенді НТУ «ХПІ» 
на цій виставці взяли участь ряд вчених універ-
ситету: проректор професор А.П. Марченко, 
зав. кафедри автомобіле- і тракторобудування 
професор В.Б. Самородов, зав. кафедри мате-
ріалознавства професор О.В. Соболь, зав. ка-
федри загальної електротехніки К.В. Коритченко, 
директор НДПКІ «Молнія» професор С.Г. Буря-
ковський.

На стенді університету окрім натурних зразків, 
про які йшлося вище, були представлені яскраві 
змістовні плакати, з яких можна було почерпну-

ти цінну інформацію про розробки університету 
з багатьох напрямків оборонної тематики.

Експозиція стенду університету під час ви-
ставки викликала жвавий інтерес у відвідувачів, 
які задавали багато питань про представлені 
зразки і висловлювали бажання після закінчення 
виставки спілкуватися з розробниками щодо 
можливості співпраці.

За підсумками виставки університет отримав 
почесний Диплом учасника виставки «Зброя 
та безпека — 2018».

21–23 листопада в Києві в Міжнародному 
виставковому центрі відбувся ІІІ Міжнародний 
форум «INNOVATION MARKET».

Метою форуму була демонстрація українських 
та закордонних інновацій, пошук шляхів їх впро-
вадження, залучення інвестицій в інноваційні про-
екти у всіх сферах економіки України. Програма 
заходу надала широкі можливості для обговорен-
ня в конструктивній атмосфері питань інновацій-
ної та інвестиційної діяльності в напрямках освіти, 
науки, енергетики машинобудування та інше.

Протягом форуму діяв виставковий стенд 
Міністерства освіти і науки України, в рамках 
якого були представлені інноваційні розробки, 
виконані науковцями НТУ «ХПІ» за Державним 
замовленням Міністерства освіти і науки України.

Серед них:
— Дослідний зразок генератора акустичних 

сигналів для проведення морської сейсмороз-
відки, що дозволяє, реалізуючи двочастотну 
методику сейсмічного профілювання, проводити 
роботи спільно з наявним на борту судна пнев-
матичним низькочастотним сейсмічним джере-
лом і отримувати первинні сейсмічні матеріали 
з високою роздільною здатністю та достатньою 
глибинністю досліджень.

— Технологія дискретного зміцнення деталей 
машин, яка дозволяє суттєво збільшити ресурс 

пар тертя мобільної військової та цивільної 
техніки.

— Радіаційностійкі жаростійкі цементи та бе-
тони на їх основі, які можуть використовуватись 
у біологічному захисті ядерних реакторів та ін-
ших ядерних установок.

Зацікавленість розробками НТУ «ХПІ» вияви-
ли ряд наукових та промислових підприємств, 
виробничих об’єднань, у тому числі такі як: 
Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України, Інститут надтвердих 
матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН України, Сумське 
машинобудівне НВО, концерн «Укрросметал» 
(Суми), підприємство «БЕСТ-БІЗНЕС» (Київ) 
та багато інших.

За активну участь у роботі форуму універси-
тет нагороджено Дипломом учасника.

Вищенаведене підтверджує, що НТУ «ХПІ» 
приділяє вагоме значення рекламі як засобів 
підвищення якості освіти, втілення у педагогіч-
ний процес новітніх технологій навчання, так 
і результатів наукової роботи, що втілюються 
в розробки сучасних передових технологій, 
виготовлення зразків апаратури, технічних при-
строїв, тощо.

Те, що зроблене за цій рік в НТУ «ХПІ», має 
велике значення не тільки для нашого універ-
ситету, а й для усієї країни, підтверджується 
нагородами та відзнаками на міжнародних 
форумах, про які йшлося. Та потенціал вчених 
і педагогів нашого університету дозволяє йому 
значно посилювати свої позиції як у сфері осві-
ти, так і наукових досліджень, що безумовно 
дозволить йому в поточному році підтвердити 
свій статус у номінаціях «національний» та «до-
слідницький» університет, підтвердити свій 
рівень одного із провідних ЗВО в системі вищої 
освіти України.

Євген Галкін, 
інженер 1 кат. відділу НТІ і ПЛР.

Гості Політеху — 
старшокласники

Шкільні канікули — час не тільки 
для того, щоб відпочивати. Учні 11 та 
8 класів Малоданилівського ліцею 
Малоданилівської селищної ради 
Харківської області 11 січня відвіда-
ли наш університет. Діти з інтересом 
знайомилися з Політехом, побували 
у ректорському корпусі, де їх при-
вітав ректор професор Є.І. Сокол, 
а потім на них чекала цікава пізна-
вальна екскурсія до Музею історії НТУ 
«ХПІ». Після неї школярі попрямували 
на майстер-класи, які підготували для 
них співробітники кафедри парогене-
раторобудування (завідувач — д. т. н., 
професор О.В. Єфімов).

«Сьогодні до ХПІ приїхали 20 учнів 
нашого ліцею, — розповідає вчитель 
математики і інформатики Ганна Ве-
ніамінівна Жуковіна. — Всі діти в нас 
вчаться на «добре» та «відмінно», 
профілюючі предмети у ліцеї — хімія, 
біологія. Більшість випускників у по-

дальшому отримує вищу технічну 
освіту. Багато наших випускників сво-
го часу прийшли до ХПІ на кафедру 
«Біотехнологія, біофізика та аналітична 
хімія», хтось уже отримав дипломи, 
хтось ще вчиться. Ми дуже раді сьо-
годні побувати в університеті, щиро 
дякуємо за теплий та добре організо-
ваний прийом!»

«Наша кафедра, як і весь універ-
ситет в цілому, з року в рік із задо-
воленням працює з майбутніми абі-
турієнтами, — розповідають доценти 
кафедри парогенераторобудування 
Лариса Іванівна Тютюнник та Валерій 
Леонідович Каверцев. — Ми знайоми-
мо учнів старших класів з провідними 
підприємствами, вже возили дітей 
на екскурсію на ПрАТ ХКП «Котлоенер-
гопроект», найближчим часом відвіда-
ємо ЦКБ «Енергопрогрес».

Підготувала Зінаїда Мельник.

Ми рівні
Благодійна акція з такою назвою, 

присвячена Дню Святого Миколая, від-
булася в НТУ «ХПІ» 18 грудня. Її учас-
никами стали понад 30 вихованців 
зі шкіл-інтернатів №6 і №8 міста Хар-
кова (для дітей зі зниженим слухом, 
ДЦП та наслідками поліомієліту).

Розпочинаючи зустріч з дітьми, рек-
тор університету професор Є.І. Сокол 
привітав їх та побажав усім розвитку 
і вдосконалення. Євген Іванович за-
просив старшокласників вступати 
до Політеху, зазначивши, що у ХПІ 
є квоти для дітей з обмеженими мож-
ливостями. Гості Політеху спілкували-
ся з директором навчально-наукового 
інституту хімічних технологій і інженерії 
Ігорем Михайловичем Рищенком, 
представниками студентського від-
ділення товариства інженерів на-
фтогазової промисловості (Kharkiv 
SPE Student Chapter), викладачами 
та студентами.

Діти відвідали Музей історії НТУ 
«ХПІ», де отримали пам’ятні пода-
рунки, а також Центр Арсенал Ідей 
Україна, де взяли участь у різних май-
стер-класах від викладачів і студентів 
кафедри технології жирів та продук-
тів бродіння. Ті розкрили школярам 
секрети приготування шоколадних 
цукерок, напоїв, а також продемон-
стрували хімічні досліди. У свою чергу, 
представники Українського науково-
дослідного інституту природних газів 
АТ «Укргазвидобування» розповіли 
вихованцям шкіл-інтернатів про по-
ходження нафти, способи її видобутку, 
а також різні геологічні породи.

«Нам дуже сподобалося в ХПІ, — 
кажуть Ірина Данько та Роман Скидан 
із Харківського спеціального навчаль-
но-виховного комплексу №8. — Сьо-
годні такий цікавий день! Ми дізналися 
все про майонез, танки та блискавки!!! 
Дуже вразила нас історія найстарішого 
технічного університету України! А які 

красиві старовинні корпуси на тери-
торії студмістечка! Наша мрія — стати 
студентами Політеху!»

«Дуже вдячні керівництву ХПІ за та-
кий теплий і добре організований 
прийом, — каже керівник дітей Яна 
Миколаївна Єна. — Всі наші вихован-
ці у захваті! Багато хто з них добре 
вчиться, мріє про вищу освіту. Тому 
сьогоднішній захід для нас дуже важ-
ливий».

Водночас з програмою для дітей, 
в холі електрокорпусу НТУ «ХПІ» про-
ходив благодійний ярмарок. Тут полі-
техніки, в тому числі студенти-інозем-
ці, які навчаються за спеціальностями 
нафтогазової галузі, продавали різні 
речі. Виручені кошти передали на по-
дарунки для гостей — вихованців шкіл-
інтернатів. Для них також були зібрані 
іграшки та одяг.

Куратори благодійної акції зазнача-
ють, що це перший подібний проект, 
мета якого показати, що діти з об-

меженими можливостями не самотні, 
у них є підтримка. Школярі з задово-
ленням брали участь в майстер-класах, 
дослідах, знайомилися з Політехом. 
Старшокласники зацікавилися мож-
ливістю вступу до ХПІ, підготовчими 
програмами для складання ЗНО, мож-
ливістю отримання додаткових балів.

Організаторами та волонтерами 
проекту були представники кафедр 
видобутку нафти, газу і конденсату, 
технології переробки нафти, газу 
і твердого палива, технології жирів 
та продуктів бродіння навчально-на-
укового інституту хімічних технологій 
та інженерії НТУ «ХПІ», студентського 
відділення товариства інженерів на-
фтогазової промисловості (Kharkiv 
Polytechnic SPE Student Chapter), а та-
кож Музей історії НТУ «ХПІ», Україн-
ський науково-дослідний інститут при-
родних газів АТ «Укргазвидобування».

Підготувала Поліна Ніколенко.
Фото Валерія Таємницького.

Подарувати посмішку
Напередодні новорічних свят студенти та співробітники кафед-

ри хімічної техніки та промислової екології традиційно дарують 
посмішки. Не всім, а тим, кому в житті дуже рідко випадає на-
года просто посміхнутися. Наші новорічні заходи охопили понад 
150 дітей та дорослих, які мають певні розумові вади. Так, наша 
кафедра є, напевно, флагманом розвитку інклюзивного простору 
для особливих людей.

Почали ми з виготовлення сніговиків у рамках проекту «Інклюзія 
у співпраці», який започатковано в НТУ «ХПІ» ще влітку 2018-го 
за підтримки Британської Ради в Україні. Наших новорічних 
сніговичків ми виготовляли тільки з використанням вживаних 
матеріалів — шкарпеток, колготок, ґудзиків та залишків прикрас, 
а для наповнення ми також використовували залишки полімерних 
матеріалів, які надала кафедра технології пластичних мас та біо-
логічно активних полімерів. Основними учасниками стали особливі 
діти, які навчаються у КЗ СНВК №2 та студентки 2 курсу кафедри 
хімічної техніки та промислової екології. «Разом!» — це девіз про-
веденого майстер-класу з апсайклінгу. Особливі діти так люблять 
наш Арсенал Ідей, що ми отримали не тільки порцію гарних емо-
цій, а й подарунок для нього у вигляді сімейки сніговиків.

Через декілька днів студенти вже 3 курсу кафедри поїхали 
в гості до дітей, які перебувають у Обласному психоневрологічно-
му санаторії №2. І також організували їм майстер-клас, але вже 
з виготовлення сніжинок з кольорового вживаного паперу. Діти 
є діти, після сніжинок студенти вирішили допомогти виготовити 
різдвяні віночки для прикрашання приміщень, які містились у по-
дарункових наборах від ТМ «Ранок-Креатив» та БО БФ «Волонтери: 
Дорослі — дітям».

А на останок разом з молодими вченими НТУ «ХПІ» та во-
лонтерами БО БФ «Волонтери: Дорослі — дітям» за підтримки 
Молодіжної Ради при Харківському міському голові викладачі 
та студентки кафедри приїхали до чоловіків, які мешкають у Ржа-
вецькому психоневрологічному інтернаті. До цієї події ми про-
вели акцію по збору ялинкових прикрас на території нашого вузу, 
знайшли спонсорів для придбання солодощів та підготували 
святковий концерт власними силами. Чоловіки, які мешкають 
у цьому закладі, на жаль, нікому за великим рахунком, не по-
трібні. Окрім нас. Ми привезли їм посмішки та гарний настрій 
на свята.

Дякуємо викладачам кафедри, доцентам О.В. Шестопалову, 
О.М. Філенко Т.С. Тихомировій за ідею та втілення у життя всіх 
цих заходів!

Тетяна Тихомирова.
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САЙТ НТУ «ХПІ» КОЛОНКА ЮБИЛЯРА 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Диплом у представництві
датської компанії захищено

Андрій Шкребела — студент 6 курсу навчально-наукового інституту енер-
гетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» проходив переддипломну 
практику в представництві компанії «БІІР Україна» (Одеса), з якою співпрацює 
наш університет. Вона спеціалізується на проектах з використання вітроенерге-
тики та інших відновлюваних джерел енергії, видобутку і транспортування газу 
і нафти. Андрій побудував моделі енергосистем України і Європи в середовищі 
MatLab Simulink і змоделював їх спільну роботу. Захист його дипломного проекту 
«Дослідження системи керування частотою в ОЕС України» проходив у Одесь-
кому представництві компанії «БІІР Україна» за участі співробітників датського 
офісу компанії, з якими був організований телеміст. Презентація результатів 
дослідження відбувалася англійською. На думку експертів, аналіз, проведений 
у роботі, дозволяє прогнозувати особливості розвитку енергосистеми в період 
реорганізації енергетичного ринку України.

Hands-on Science Experiments у фізиці

«Філософська проблема 
людини та сенс її буття»

Чергова конференція з філософії 
була присвячена одній з найдавніших 
тем людства — проблемі існування 
людини та її пошуків себе в цьому 
світі. Ініціаторами та організаторами 
форуму стали викладачі кафедри 
філософії та співробітники наукової 
бібліотеки: головний керівник проек-
ту — професор Яків Володимирович 
Тарароєв, ідейний лідер заходу — до-
цент Наталія Борисівна Годзь, без-
посередній організатор та керівник 
заходу — доцент Ольга Миколаївна 
Городиська, помічник — асистент Єв-
геній В’ячеславович Глущенко. Велику 
допомогу в організації студентських 
виступів надали доцент Едуард Ана-
толійович Кальницький (Національний 
юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого) та викладач Володимир 
Васильович Дейнека (Харківський 
національний медичний університет).

Робота конференції розпочалася 
з виступу Ольги Миколаївни Горо-
диської, в якому вона наголосила 
на невичерпності та глибині проблеми 
людини, розповіла про те, як багато 
нерозкритого лишається в її сутнос-
ті навіть сьогодні. Слід зазначити, 
що в переважній більшості доповіді 
учасників конференції супроводжу-
валися візуальними презентаціями 
та демонстрацією відео.

Серед тем, які звучали у виступах 
студентів ХПІ, НЮУ та ХНМУ були 
такі, як: «Особливості філософії Гри-
горія Сковороди», «Філософія Від-
родження та сучасність», «Проблеми 
гендерних досліджень». Хотілося б 
відзначити блискучі виступи студентів 
Харківського політеху Олексія Пили-
пенка (Е-47в) — «Філософія епохи 
Ренесансу крізь призму національної 
ідеї України» та Аліни Лаврук (БЕМ-
97а) — «Філософія почуттів». Активну 
участь у обговоренні цих та інших тем 
брали Олена Головченко (СГТ-37а), 
Анастасія Шаповалова (СГТ-37б), 
Олександр Филипов (ТМ-67), Вадим 
Гончаров (МІТ-17), Дарина Ляшенко 
(СГТ-37а), Яна Щепніна (СГТ-37а), 
Наталія Мовчан (СГТ-37б) та Ганна 
Панкова (СГТ-37а).

Цікавими були доповіді іноземних 
студентів, а також представників ін-
ших вишів України. Так, наприклад, 

студент з Індії Махарі Веєра Венката 
Акхіль репрезентував філософські ас-
пекти проблеми догляду за хворими 
у паліативних хоспісах. Майже кожен 
виступ був супроводжений запитан-
нями до презентантів; цікава, хоча і не 
без щіпки гостроти, полеміка сприяла 
більш глибокому та повному роз-
криттю поставлених у виступі питань. 
В цілому учасники продемонстрували 
порівняно широкі знання у своїх галу-
зях, майстерність організації власного 
виступу, а також, у післявиступній 
полеміці — стійку та безкомпромісну 
позицію щодо доведення власних 
тез. Аби продемонструвати рівень 
вражень від конференції її відвідувачів, 
з цього приводу, надамо слово двом 
студентам.

Одна з учасниць конференції, сту-
дентка Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого 
Аліна Гончаренко: «Організація кон-
ференції була на вищому рівні. Була 
затишна атмосфера. Лишень, хотіло-
ся б наявності кава-брейка, на якому 
учасники мали б змогу познайомитися 
ближче, обмінятися думками. До ви-
ступу на конференції мене спонукав 
інтерес до сприйняття філософії сту-
дентами інших вишів, а також хотілося 
наголосити на ролі правової культури 
в філософії. Мені сподобалися відкри-
тість та свобода у сприйнятті різних 
точок зору, хотілося б, правда, щоб 
графік проведення заходу був більш 
структурований».

Надамо слово одному з найактив-
ніших учасників конференції, який 
задавав питання майже кожному до-
повідачеві, студенту Харківського 
політехнічного інституту Захару Па-
рахіну: «Завдяки особливостям такої 
науки, як філософія, існує можливість 
обговорити силу-силенну різних акту-
альних проблем. Відчувалася більша 
свобода учасників; усі знаходилися 
в єдиному просторі. Важливим було 
і те, що не було однієї точки зору, 
яка б знищувала інші, я впевнений, 
що подібні конференції ставатимуть 
дедалі кращими. Вважаю, що це буде 
щось подібне до «TED talks», але 
з більшою кількістю питань до кожного 
учасника».

Євгеній Глущенко.

Старший викладач кафедри фізики НТУ «ХПІ» Ксенія Мінакова (перший 
ряд, третя зліва) взяла участь у третій Всеукраїнській інтернет-конференції 
«Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку креативного 
мислення». Вебінар, організований освітнім проектом «На урок», спрямований 
на розвиток потенціалу вчителів та поширення інформації про новітні підходи 
в шкільній освіті. Ксенія Мінакова, один із шести спікерів конференції, розповіла 
про впровадження Hands-on Science Experiments у навчальний процес. Ксенія 
поділилася досвідом застосування різних методик для навчання фізики та інших 
природничих наук в ХПІ.

Відзначимо, що старший викладач кафедри фізики ХПІ Ксенія Мінакова є спів-
організатором і координатором науково-популярних освітніх проектів нашого 
університету для дітей: «Канікули з Політехом», «Суботи з Політехом», «Science 
is fun!», «Вулична Фізика», «Дивовижна фізика». Вчені ХПІ проводять майстер-
класи, воркшопи, інтерактивні лекції та розвиваючі ігри для дітей і молоді, осно-
вою яких є проведення дослідів, експериментів, демонстрацій.

За матеріалами прес-служби НТУ «ХПІ».

Блестящий ученый, талантливый педагог
25 января исполнилось 85 лет А.В. Го-

релому, преподавателю кафедры про-
граммной инженерии и информацион-
ных технологий управления, профессо-
ру, кандидату технических наук.

Алексей Васильевич — талантливый 
ученый и педагог, жизнь и устремления 
которого неразрывно связаны с нашим 
университетом. Актуальное направление 
его научной деятельности — педагогика, 
психология высшей школы: развитие 
интеллекта и творческих способностей 
учащихся. Алексей Васильевич Горелый 
ведет активную общественную жизнь, 
является специалистом в самых разных 
областях, например — в сфере нумиз-
матики.

Человек высочайшей образованности 
и интеллекта, блестящий ученый и та-
лантливый педагог, Алексей Васильевич 
пользуется глубокой любовью и уважени-
ем не только коллег по кафедре и факуль-
тету, но и всего коллектива университета. 
Студенты не только учатся у него будущей 
профессии, но и перенимают его громад-
ный научный и жизненный опыт.

Мы поздравляем Алексея Василье-
вича с 85-летием и желаем ему креп-
кого здоровья, творческого долголетия 
и жизненных побед во всех сферах его 
многогранной деятельности!

Коллектив кафедры программной 
инженерии и информационных 

технологий управления.

6 февраля исполнилось 90 лет 
Д.М. Митропану — профессору 
кафедры «Автомобиле- и трак-
торостроение» НТУ «ХПИ», та-
лантливому, требовательному 
педагогу, организатору учебного 
процесса, ученому, специалисту 
в области автомобиле- и тракто-
ростроения.

С юбилеем Дмитрия Мака-
ровича поздравляли родные, 
друзья, коллеги, представители 
заводов ХТЗ, ХЗТСШ, ГП «Завод 
им. А.А. Малышева» и ученики. 
Профессор Д.М. Митропан под-

готовил большое число специалистов, которые сегодня зани-
мают ключевые должности на предприятиях отрасли.

90 лет исполнилось ветерану Харьковского политехниче-

ского, одному из пришедших учиться в институт, строить ХПИ 
и посвятивших ему всю свою жизнь. Доцент, заместитель 
декана факультета транспортного машиностроения по заочной 
и вечерней формам обучения, профессор кафедры автомоби-
ле- и тракторостроения Дмитрий Макарович Митропан был 
и остается любимцем студентов, потому что его знают как 
высокопрофессионального, требовательного специалиста, 
справедливого человека, заботившегося о них по-отечески. 
Постоянно и активно участвовал профессор Д.М. Митропан 
в исследованиях при создании и модернизации многих моде-
лей тракторов ХТЗ. Результаты и рекомендации исследований 
внедрены в серийное производство. Патриот НТУ «ХПИ», 
он и сейчас, на заслуженном отдыхе, живо интересуется 
сегодняшней жизнью коллег, родного вуза, своей кафедры.

Дорогой Дмитрий Макарович! Коллективы института 
механической инженерии и транспорта, кафедры автомо-
биле- и тракторостроения поздравляют Вас с юбилеем! 
Желаем многих лет активной жизни, здоровья и радости!

Ветеран НТУ «ХПИ», известный специалист

Лауреат Державної премії України, організатор науки

Удачи и всех радостей жизни!

Натхнення та творчого довголіття!
29 січня виповнилося 70 років 

видатному вченому, фахівцю 
в галузі техніки високих напруг 
та великих імпульсних стру-
мів, лауреату Державної премії 
України, головному науковому 
співробітнику НДПКІ «Молнія», 
доктору технічних наук М.І. Ба-
ранову.

Михайло Іванович закінчив 
у 1972 р. ХПІ за спеціальністю 
«Інженерна електрофізика». 
Свій трудовий шлях розпочав 
у НДЛ ТВН і ПТ, яка переросла 
в ОКБ ВІТ, а потім у Науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» 
НТУ «ХПІ». Працював інженером, закінчив аспірантуру, 
захистив кандидатську і докторську дисертації. Всі ці роки 
він працював над створенням великогабаритних устано-
вок, які розташовані як на експериментальній базі НДПКІ 
«Молнія» НТУ «ХПІ», так і на випробувальних полігонах 
Росії.

За цей час М.І. Баранов став провідним фахівцем у галузі 
електрофізики та техніки високих напруг, автором понад 
70 винаходів, 400 наукових праць, 6 монографій, підготував 
3 кандидатів технічних наук. Його наукові праці присвячені 
забезпеченню електромагнітної, електротермічної та елек-
тродинамічної стійкості об’єктів високовольтної імпульсної 
техніки, електроенергетичних та аерокосмічних систем 
до дії великих імпульсних струмів та потужних електро-
магнітних перешкод природного та штучного походження. 
Він розробив нові теоретичні підходи для вивчення таких 
природних феноменів як лінійна і кульова блискавки.

Михайло Іванович щедро ділиться своїми знаннями 
зі студентами, працюючи професором кафедри за суміс-
ництвом.  Пропагує знання в своїх численних та багато-
планових публікаціях.

Від щирого серця вітаємо Вас, шановний Михайле Іва-
новичу, з ювілеєм та бажаємо міцного здоров’я, творчого 
натхнення, довгих і щасливих років життя! Нехай і далі Ваша 
професійна діяльність буде сповнена задоволення від ви-
тончених рішень, красивих формул та фундаментальних 
результатів!

Колектив НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ».

21 січня виповнилося 60 років лауре-
ату Державної премії України в галузі 
науки і техніки, завідувачу кафедри 
двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 
професору В.О. Пильову.

Понад сорок років свого життя Во-
лодимир Олександрович присвятив 
кафедрі двигунів внутрішнього згоряння, 
пройшовши трудовий шлях від студента 
і аспіранта до завідувача кафедри, про-
фесора. З 2016 року він очолює колектив 
кафедри ДВЗ, яким керує з великим так-
том, повагою до викладачів і студентів, 
творчим натхненням та ініціативою.

Володимир Олександрович є широко 
відомим вченим у галузі двигунобуду-
вання. Його науковий напрям пов’язаний 
з розв’язанням задач прогнозування, 
забезпечення тривалої міцності та бага-
топараметричної оптимізації конструкції 
особливо термонавантажених деталей 
камери згоряння високофорсованих 
двигунів різного призначення. Під ке-
рівництвом професора В.О. Пильова 
підготовлені і захищені п’ять канди-
датських і одна докторська дисертації. 
Кількість наукових праць ювіляра пе-
ревищує 200, серед яких монографія 
і більш як 20 документів на об’єкти 
інтелектуальної власності, 12 патентів 
отримані у співавторстві зі студентами. 
Володимир Олександрович є керівни-
ком ряду ініціативних науково-дослідних 
робіт, фундаментальних та прикладних 
конкурсних проектів МОН України. На-
укова діяльність професора В.О. Пильова 
відзначена державними нагородами, зо-
крема присудженням Державної премії 
України в галузі науки і техніки.

Важко коротко розповісти про все 
навантаження, яке несе Володимир 
Олександрович. Він бере активну участь 

у роботі Державної акредитаційної 
комісії з ліцензування та акредитації 
спеціальностей, вчених рад універси-
тету та навчально-наукового інституту 
енергетики, електроніки та електро-
механіки, спеціалізованої вченої ради 
Д64.05013, редакційної колегії Все-
українського науково-технічного жур-
налу «Двигуни внутрішнього згоряння», 
програмного комітету Міжнародного 
Конгресу двигунобудівників, є заступни-
ком голови галузевої комісії Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових 
робіт, керівником університетського 
конкурсу науково-дослідних робіт ма-
гістрів, ініціатором та організатором 
міжуніверситетського дипломного про-
ектування. Важко уявити собі, як одна 
людина справляється з такою кількістю 
обов’язків і при цьому знаходить час 
на керівництво кафедрою!

Щиро вітаємо Вас, Володимире Олек-
сандровичу із ювілеєм! Бажаємо міцного 
здоров’я, сил, творчої наснаги і подаль-
ших успіхів!

Колектив кафедри двигунів 
внутрішнього згоряння.

9  ф е в р а л я  о т м е т и л а  ю б и л е й 
Н.К. Стратиенко — преподаватель 
кафедры программной инженерии 
и информационных технологий управ-
ления, профессор, кандидат техниче-
ских наук.

Наталья Константиновна — мудрый 
руководитель и наставник молодежи, 
надежный друг и добрый человек. 
Она пользуется большим авторитетом 
и глубоким уважением руководства, 
своих коллег  и студенческой молоде-
жи, всегда поддержит в трудную ми-
нуту и даст дельный совет. Студенты 
отмечают высокий профессионализм 
Натальи Константиновны, ее интерес-

ные лекции и искреннюю поддержку 
их начинаний.

Наталья Константиновна! Мы ис-
кренне поздравляем Вас с юбилеем 
и желаем крепкого здоровья, благо-
получия, новых свершений и побед!

Уверены, что Ваш огромный твор-
ческий потенциал всегда будет га-
рантией высокой результативности 
любого задуманного Вами дела. Ваш 
оптимизм и жизненный тонус дают 
нам уверенность в том, что Вы поко-
рите еще не одну жизненную вершину!

Коллектив кафедры программной 
инженерии и информационных 

технологий управления.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ»

Увлекательные выходные студентов-иностранцев
Кафедра естественных наук факуль-

тета международного образования 
помогает иностранным студентам, 
которые обучаются на подготови-
тельном отделении в НТУ «ХПИ», 
принимать активное участие в жизни 
университета. Преподаватели-энту-
зиасты по субботам (уже четыре раза) 
сопровождали студентов-иностранцев 
на мероприятия, которые проводятся 
в университете. Стоит отметить, что 
студентам, приехавшим из разных 
стран мира (Марокко, Иран, Вьетнам, 
Турция и др.) все они очень понра-
вились. В единственном в Украине 
высоковольтном зале им были про-
демонстрированы разнообразные 
эксперименты с использованием 
разрядов высокого напряжения. Здесь 
они смогли почувствовать себя насто-
ящими инженерами, поучившись паять 
микросхемы.

Заинтересовали студентов многие 
химические опыты, особенно, способы 
обесцвечивания жидкостей, удивило 
также высокое значение нитратов 
в, казалось бы, самых привычных 
и распространенных продуктах — 
курице, сардельках, колбасе и пр. 
А как сильно студентов впечатлили 
методы математического моделиро-
вания, которые продемонстрировал 
и объяснил на английском языке про-
фессор А.А. Ларин! Последнее меро-
приятие, которое студенты посетили 
совместно с нашими преподавателя-
ми, было посвящено робототехнике, 

программированию и IT-технологиям, 
где были продемонстрированы основ-
ные их принципы.

Такие захватывающие и увлека-
тельные встречи сближают студентов-
иностранцев, которые представляют 
самые разнообразные народности, 
а также помогают преподавателям 
найти точки соприкосновения с ними. 
В результате этого формируется ин-
женерное мышление, раскрываются 

скрытые способности студента-ино-
странца и он настраивается на добро-
совестное обучение.

Кафедра естественных наук будет 
продолжать это начинание (совмест-
ное посещение научных мероприятий, 
проводимых в НТУ «ХПИ») и будет 
вовлекать в этот процесс весь препо-
давательский состав кафедры и все 
большее число студентов.

Подготовила Зинаида Мельник.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

6 січня, напередодні Різдва Христового, у Військовому інсти-
туті танкових військ під час години військового капелана отець 
Олександр розповів військовослужбовцям про історію великого 
християнського свята та надав відповіді на поставлені запитання.

Наступного дня у храмі Святого великомученика Іоанна Воїна 
капелан навчального закладу — отець Олександр провів Різдвяне 
богослужіння, а 19 січня — Божественну Літургію на честь Хре-
щення Господнього.

Після служби протоієрей Олександр Маренич освятив особовий 
склад навчального закладу та парафіян, привітав усіх зі святом, 
побажав святої Божої благодаті, закликав бути в душевній чисто-
ті, любити та вміти терпіти й прощати один одного, і тоді Господь 
завжди буде з нами.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФАХІВЦЯМИ 
ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ

Із 8 січня розпочато навчальну практику за військовим спряму-
ванням із четвертокурсниками. Курсанти факультету радіаційного, 
хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки 15 січня 
на кафедрі хімії та бойових токсичних хімічних речовин відпра-
цьовували низку лабораторних робіт, зокрема із використанням 
автомобільної радіометричної та хімічної лабораторії АЛ-4М, яка 
призначена для проведення аналізів спеціальних речовин і сумі-
шей щодо хімічного та радіоактивного зараження.

Майбутні фахівці військ РХБ захисту під керівництвом досвід-
чених викладачів провели досліди щодо визначення наявності 
у пробах отруйних речовин нервово-паралітичної і шкірнонаривної 
дії, наявності алкалоїдів та індикації біологічних засобів у пробах. 
Усі експерименти військовослужбовці проводили в спеціалізованих 
лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням і вимірювальною 
технікою.

ТРЕНАЖЕРНА ПІДГОТОВКА 
ТРЕТЬОКУРСНИКІВ

На кафедрі загальновійськових дисциплін з курсантами третього 
курсу факультету озброєння та військової техніки 16 та 17 січня 
проводилися практичні заняття з водіння бойових машин на тре-
нажерах. Перед тим, як курсанти сядуть за важелі реальної техніки 
на полігоні, вони наполегливо вивчають правила водіння та матері-
альну частину техніки, практично відпрацьовують питання водіння 
бойових машин у класах, які обладнані спеціальними тренажерами 
вітчизняного виробництва.

Під час практичного заняття третьокурсники відпрацьовували 
питання на тренажерах БТР-4 і Т-64. Курсанти вивчали правила 
водіння, удосконалювали практичні навички у подоланні перешкод 
та обмежених проходів, в особливостях орієнтування машини 
вдень і вночі, тренувались  у підтриманні встановленого темпе-
ратурного режиму роботи двигуна, слідкували за показаннями 
контрольно-вимірювальних приладів, а також навчалися діям 
в аварійних ситуаціях.

ПІДВИЩЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ 
В ОБСЛУГОВУВАННІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Відповідно до плану освітнього процесу в інституті з 8 по 21 січ-
ня проводилася практика за військовим спрямуванням курсантів 
четвертих курсів. У ході практичного заняття 15 січня на навчаль-
но-тренувальному комплексі кафедри бронетанкового озброєн-
ня та військової техніки курсанти четвертого курсу факультету 
озброєння та військової техніки визначали технічний стан силової 
установки БМП-1 та БМП-2.

Під час технічного обслуговування озброєння та військової 
техніки четвертокурсники перевіряли рівні та наявність паливно-
мастильних матеріалів і спеціальних рідин у системах живлення 
двигуна, надійність кріплення агрегатів і вузлів силової установки, 
проводили підготовку та практично запускали підігрівач і двигун. 
На одному з навчальних місць курсанти також відпрацьовували 
нормативи з технічної підготовки із розбирання-збирання паливних 
і масляних фільтрів.

ВІЙСЬКОВИЙ БІАТЛОН

20 січня відбулися змагання на першість інституту з зимового 
військового біатлону, в яких взяли участь курсанти і солдати 
строкової служби. Усього змагалося 6 команд по 3 учасники. Ко-
жен з них повинен був подолати дистанцію майже 1 км, на двох 
вогневих рубежах стоячи та лежачи трьома пострілами влучити 
в цілі з пневматичної гвинтівки.

Видовищна боротьба тривала протягом всієї гонки та подару-
вала багато яскравих емоцій як учасникам, так і глядачам. Ніхто 
не хотів програвати, тож вистачало і падінь, іноді не витримували 
лижі, ламалися палиці. На щастя змагання відбулися без травм. 
В особистій першості переможцем став курсант факультету ра-
діаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки 
солдат Олександр Черняк, який уразив всі мішені. У командній 
першості перемогу святкували курсанти першого курсу факультету 
озброєння та військової техніки.

КУРСАНТИ-ТАНКІСТИ 
СКЛАЛИ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

З 28 січня екзаменаційна комісія розпочала перевірку знань кур-
сантів четвертих курсів за освітнім ступенем «бакалавр». Курсанти 
144 навчальної групи факультету озброєння та військової техніки 
31 січня складали комплексний екзамен за циклом професійної 
підготовки — теоретичну та практичну частини.

Під час відповіді на теоретичні питання четвертокурсники, для 
більш наочної та розгорнутої доповіді, використовували навчальні 
плакати та діючі стенди. Практичну складову екзамену курсан-
ти відпрацьовували безпосередньо на зразках бронетанкового 
озброєння та військової техніки, де продемонстрували свої знання, 
вміння й навички за фахом.

Заступник голови екзаменаційної комісії полковник Євген Сидо-
ренко відзначив кращих курсантів: сержантів Ігоря Веретеннікова, 
Ігоря Пшеворського, Сергія Мащенка, молодшого сержанта Олега 
Зімнікова, старшого солдата Вадима Биканова.

ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ —
ПЕРШИЙ КРОК ДО НАТО

Екзаменаційна комісія перевірила знання четвертокурсників 
факультету озброєння та військової техніки на комплексному ек-
замені з іноземної мови. Протягом декількох днів курсанти демон-
стрували свої знання письмово та отримали змогу довести членам 
екзаменаційної комісії досягнення в усному володінні англійською 
мовою та вмінні спілкуватися на загальні теми.

Значна увага приділялась термінології військової сфери ді-
яльності та структурі Збройних Сил НАТО. Як кращих у володінні 
англійською мовою екзаменаційна комісія відзначила курсантів: 
молодших сержантів Івана Шанту та Вадима Козуба, старших сол-
датів Андрія Чулінду, Микиту Антонова та Олександра Пазиненка.

З метою переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО 
у навчальному закладі поступово розвивається англомовне се-
редовище. Для подолання психологічних бар’єрів в англомовному 
спілкуванні під час проведення будь-яких занять викладачі надають 
курсантам основні терміни змістового модулю англійською мовою. 
Спілкуючись іноземною мовою, курсанти формують свою комуніка-
тивну компетенцію. Такі методи є чудовим способом покращення 
знань та навичок використання англійської мови. Попереду кур-
сантів ще чекає комплексний екзамен за фахом, де вони зможуть 
продемонструвати всі свої знання за обраною спеціальністю.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛАСЬ 
АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

28 січня розпочалась атестація курсантів четвертих курсів 
за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальностей «Прикладна 
механіка» та «Хімія», яка триватиме впродовж трьох тижнів. Цього 
року екзаменаційну комісію очолює начальник служби радіаційно-
го, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки відділу 
оперативного (бойового) забезпечення військ штабу Команду-
вання Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Дмитро 
Рафікович Сулейманов. Голова та члени екзаменаційної комісії 
перевірять та оцінять теоретичні знання і практичні навички кур-
сантів. Під час атестації четвертокурсники повинні будуть скласти 
комплексні екзамени за циклом фахової підготовки та з іноземної 
мови. Чотирнадцять курсантів претендують на право одержання 
диплома з відзнакою.

Проведення атестації в навчальному закладі розпочалось з ор-
ганізаційного засідання та відрекомендування керівного складу 
інституту голові екзаменаційної комісії. Було також проведено 
стройовий огляд особового складу, який залучається до складання 
екзаменів, представлення членів екзаменаційної комісії та огляд 
готовності матеріально-технічної бази інституту до проведення 
атестації.

Командування та особовий склад інституту щиро бажає четвер-
токурсникам успіхів у подальшому складанні екзаменів!

Олександр Срібний, 
офіцер відділення морально-психологічного 

забезпечення, молодший лейтенант.

Всем, всем, всем!!!
Студентам всех институтов, факультетов и 

групп! Всем нашим друзьям и тем, кто хочет 
с нами подружиться!

Совсем скоро главное весеннее событие – 
у нашего Дворца студентов «днюшка»! И мы 
рады пригласить вас всех на этот фантасти-
ческий, студенческий, молодёжный праздник!

Вы сможете увидеть на сцене лучшие 
коллективы ДСа, услышите концертные номе-
ра в исполнении легендарных ДСовцев и по-
знакомитесь со звёздами сегодняшнего дня!

«Зажжём» вместе!
Читайте новую информацию в следую-

щем номере!
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ 

СПОРТ

Курс НАТО з перепідготовки 
колишніх військовослужбовців

18 січня в НТУ «ХПІ» відбулося урочисте відкриття курсу перепідготов-
ки за напрямком «Комунікаційні та інформаційні технології» в Міжгалу-
зевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ». На цьому курсі будуть 
навчатися 20 колишніх військовослужбовців. На урочистій церемонії була 
присутня делегація НАТО у складі менеджера програми НАТО в Україні 
з перепідготовки військовослужбовців Крістофера Штаудта та його за-
ступника — Олександри Огороднікової.

Пан Крістофер Штаудт у своїй вітальній промові відзначив, 
що з 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми пере-
підготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси 
на працевлаштування у цивільній сфері. Мета Програми — підтримка 
України у питаннях соціальної адаптації кадрових військовослужбовців. 
Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками 
як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підпри-
ємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона 
та ін. Протягом років курси проходять у більш ніж 60 містах та селищах 
всієї України. Цивільний бюджет НАТО дозволив у 2018 році здійснити 
перепідготовку понад 800 колишніх військовослужбовців. На цей час 
вже понад 11 000 військових пройшли навчання за Програмою НАТО 
з перепідготовки.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут» з 2009 року бере участь у програмах НАТО — Україна з пере-
підготовки (професійного навчання) та соціальної адаптації колишніх 
військовослужбовців, які звільнені в запас або вийшли у відставку. 
За цими програмами у Харкові, Чугуєві Харківської області та в Полтаві 
вже пройшли перепідготовку та отримали допомогу в працевлаштуванні 
понад 1500 осіб.

В урочистій церемонії також брали участь: директор Міжгалузевого 
інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ», доктор технічних наук Юрій 
Паржин, начальник відділу соціального забезпечення Харківського 
обласного військового комісаріату підполковник В’ячеслав Джміль, 
викладачі університету та представники засобів масової інформації. 
Навчання на курсі, що відкрився, будуть проходити до 27 березня і вже 
розпочато прийом заяв на наступні курси перепідготовки за напрямка-
ми «Комунікаційні та інформаційні технології» і «Менеджмент та ділове 
адміністрування».

Тетяна Каменєва.
Фото Валерія Таємницького.

«Колізей — 2019»

VIII Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат «Колізей — 
2019» провів НТУ «ХПІ». Змагання, які відбулися у Харківському Палаці спорту 
першого лютого, зібрали рекордну кількість учасників за всю історію турніру — 
340 спортсменів від 8 до 17 років. Було представлено 38 команд з 11 областей 
України, Республіки Бєларусь, Молдови.

Урочиста церемонія відкриття турніру відбулася за участю ректора НТУ «ХПІ» 
Євгена Сокола, проректора Магомєдеміна Гасанова, голови організаційного 
комітету турніру, викладача кафедри фізвиховання ХПІ Андрія Евтифієва, 
депутата Харківської облради Олександра Ткаченка, заступника міського голови 
з питань сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Костянтина Лобойченка, 
директора Харківського державного училища фізичної культури №1 Юрія 
Назаренка, президента ГО «Федерація спортивної боротьби» Євгенія Ручки та ін.

Головна мета турніру — пропаганда здорового способу життя серед молоді, 
популяризація вільної боротьби, залучення до занять спортом талановитих дітей. 
Як повідомив голова організаційного комітету Андрій Евтифієв, цього року число 
учасників змагання збільшилося практично вдвічі в порівнянні з минулим роком: 
«Дуже виріс імідж турніру. Багато тренерів, спортсменів хотіли стати учасниками, 
готувалися до цих змагань. У «Колізея» з’явився певний імідж і авторитет». 
Андрій Евтифієв подякував депутату Харківської облради Олександру Ткаченку 
за підтримку і вагомий внесок в організацію змагань, зазначивши, що це вже 
не перше їхнє співробітництво з організації турніру з вільної боротьби.

Змагання проходили на трьох майданчиках Харківського Палацу спорту, 
де спортсмени боролися у 18 категоріях (14 — для хлопчиків і 4 — для дівчат). 
За підсумками турніру переможців та призерів нагородили дипломами, 
медалями, кубками та заохочувальними призами. Спеціальними нагородами 
від організаторів змагань були відзначені також борці в номінаціях: «За кращу 
техніку» і «Волю до перемоги».

За матеріалами прес-служби НТУ «ХПІ».
Фото Валерія Таємницького.

Долгую, трудную и, одновременно, славную и счастливую жизнь прожили эти увенчанные 
боевыми и трудовыми наградами люди, за плечами которых военное лихолетье, участие в вос-
становлении и развитии родного ХПИ, многолетний творческий труд, гражданская неуспоко-
енность до последнего вздоха. Горько сознавать, что не придут больше ни Анатолий Ильич, 
ни Евгений Николаевич в редакцию «Политехника», мы не услышим их бодрых приветствий, 
не запишем их воспоминаний и заветов молодым. Память об этих прекрасных людях навсегда 
сохранят те, кто их знал. 

Анатолий Ильич 
Христофоров

Прискорбно и тяжело писать о кончине Анатолия Ильича 
Христофорова — совсем недавно, в сентябре минувшего года 
мы на страницах «Политехника» поздравляли его с 90-летием, 
желали долгих лет жизни… Пожеланиям нашим и множества 
других людей, чествовавших тогда юбиляра, не суждено было 
сбыться — в декабре общественность университета прощалась 
с ним и провожала в последний путь.

Сын полка в 1943-м, он награжден орденами Отечественной 
войны II степени, орденом «За мужество», 15 медалями и мно-
гими наградами в наше время за плодотворную работу по раз-
витию ветеранского движения, патриотического воспитания 
молодежи. Долгие годы Анатолий Ильич был председателем 
Совета ветеранов НТУ «ХПИ». А.И. Христофоров работал в со-
ставе редакционной группы, собравшей воспоминания героев, 
вошедшие в книгу «Герои Харьковщины» (2016 г.).

В Харьковский политехнический пришел Анатолий Ильич 
студентом-вечерником и навсегда связал свою дальнейшую 
жизнь с нашим университетом, где проработал бессменно 
67 лет. Здесь он прошел путь от лаборанта кафедры техноло-
гии металлов до профессора, первого заведующего кафедрой 
сварки, Почетного профессора НТУ «ХПИ».

Анатолий Ильич самозабвенно трудился на благо родного 
ХПИ. Трудно переоценить его вклад в общественную рабо-

ту: в течение 22 лет про-
фессор А.И. Христофоров 
работал в штабе стройки 
НТУ «ХПИ»: министерства, 
главки, гранитные карьеры, 
ЖБК, командировки по все-
му Советскому Союзу, и это 
все в рамках добровольных 
общественных обязанно-
стей параллельно с пре-
подавательской и научной 
деятельностью. Во многом 
благодаря этому неугомон-
ному профессору лицо уни-
верситета преобразилось, 
выросли корпуса-красавцы 
У-1, У-2, спорткомплекс.

Анатолий Ильич писал 
прекрасные стихи, напол-
ненные пламенным чув-
ством любви к родной земле и людям, часто читал их студен-
там и в перерывах между лекциями, и на многих общественных 
мероприятиях (все помнят его выступления на митингах 
в честь Дня Победы), где всегда вызывал шквал аплодис-
ментов!

С сентября 2017 года Анатолий Ильич находился на заслу-
женном отдыхе. Но до 4 декабря 2019 года по-прежнему ходил 
на работу в ХПИ, возглавляя Совет ветеранов университета.

Евгений Николаевич 
Дегтярев

26 января на 95-м году 
жизни скончался Евгений 
Николаевич Дегтярев, вете-
ран Второй мировой войны, 
выпускник и старейший со-
трудник нашего университе-
та, в прошлом — начальник 
и заместитель начальника 
НИЧ, директор опытного за-
вода ХПИ, мастер производ-
ственного обучения кафедры 
инженерной электрофизики.

Из военной биографии 
ветерана: воевал с 1942 по 
1945 год в составе 44 от-
дельного разведывательного 
артиллерийского дивизиона 
3-й корпусной артбригады. 
Участвовал в обороне Ста-
линграда, воевал на 1-м, 2-м 

Белорусском, 4-м Украинском фронтах. Был заместителем 
командира разведывательной батареи. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Богдана 
Хмельницкого, медалями «За освобождение Праги», «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Германией». В 2016 году его 

нашла еще одна награда Министерства обороны Чехии — 
медаль «70-я годовщина окончания Второй мировой войны».

Энергия, целеустремленность, трудолюбие, огромное чув-
ство ответственности и справедливости отличали Евгения Ни-
колаевича всегда, какую бы должность он не занимал. Будучи 
начальником научно-исследовательской части, Е.Н. Дегтярев 
стоял у истоков формирования и развития системы научно-
исследовательской работы института. Возглавляя опытный 
завод, организовал реальное воплощение научно-исследова-
тельских идей ученых-политехников в металле, модернизиро-
вал материально-техническую базу инфраструктуры института.

Значительный период его жизни связан с созданием, ста-
новлением и развитием научно-исследовательской лабора-
тории магнито-импульсной обработки материалов совместно 
с доцентом С.М. Фертиком и профессором И.В. Белым. Осо-
бое внимание Евгений Николаевич уделял воспитанию нрав-
ственности и патриотизма у студентов кафедры инженерной 
электрофизики, прививал им практические навыки работы.

Его активная жизненная позиция ярко проявлялась и в 
общественной жизни института. Требовательность и принци-
пиальность были ему присущи, когда он был членом парткома 
и председателем комитета Народного контроля ХПИ. Будучи 
уже на заслуженном отдыхе, Евгений Николаевич регулярно 
приходил на родную кафедру, выполнял отдельные работы 
на общественных началах, всегда давал дельные и справед-
ливые советы своим коллегам.

Много людей пришло проститься с Евгением Николаевичем, 
все говорили о его высоких душевных качествах, о вкладе 
в развитие нашего университета и том, что навсегда сохранят 
светлую память о нем.

Николай Александрович 
Осташевский

18 декабря 2018 года на 76-м году жизни скончался Нико-
лай Александрович Осташевский, кандидат технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой электрических машин 
НТУ «ХПИ» с 1990 по 2004 год, более 50 лет отдавший работе 
на кафедре. Выпускник Харьковского авиационного институ-
та, в 1970 году он поступил в аспирантуру на кафедру элек-
трических машин ХПИ. Его руководителем был заведующий 
кафедрой, доктор технических наук, профессор Василий Алек-
сандрович Яковенко. После успешной защиты кандидатской 
диссертации Николай Александрович был назначен на долж-
ность ассистента, а потом доцента кафедры электрических 
машин ХПИ. Около 15 лет работал заместителем заведующего 
кафедрой и заместителем декана ЭМС факультета по науке. 
Он автор около 50 методических указаний, более 50 научных 
статей, около 30 заявок на изобретения и патентов. Под его 
руководством закончили аспирантуру и успешно защитили 
кандидатские диссертации 5 аспирантов.

Николай Александрович успешно возглавлял научную 
группу по разработке и исследованию электрических машин 
постоянного тока общепромышленного назначения серий 
2П, 3П, 5П и специального назначения ДРТ и ДКР. Под его 

руководством заключались 
и выполнялись научные дого-
вора с электромашиностро-
ительными предприятиями 
Харькова и других городов, 
а с ОАО «Электромашина» 
это сотрудничество осущест-
влялось десятилетиями.

Тяжелая болезнь вынуди-
ла Николая Александровича 
уйти на пенсию. Но и после, 
превозмогая постоянные 
боли, он продолжал творче-
скую работу. Стал руково-
дителем аспирантской учебы, которая успешно закончилась 
защитой кандидатской диссертации аспирантом Александром 
Петренко. Совместно с доцентом кафедры электрических 
машин Еленой Юрьевной Юрьевой написана и в 2018 году 
издана книга об электрических машинах. До конца своих 
дней Николай Александрович был предан своей творческой 
работе.

Профессор Н.А. Осташевский пользовался заслуженным 
авторитетом кафедры, факультета и ректората НТУ «ХПИ». Ни-
колай Александрович и его труд останутся не только в нашей 
памяти, но и в наших делах.

Профессор Владимир Юхимчук.

Олег Семенович Евтихевич
14 января на 78 году жизни 

скончался Олег Семенович Ев-
тихевич.

И преподаватели, и студенты 
нашего университета разных 
поколений хорошо помнят Оле-
га Семеновича как начальника 
любимого спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Политехник» 
в Фигуровке. Выпускник инже-
нерно-физического факультета, 
Олег Семенович пришел на ка-
федру физического воспитания 

ХПИ в 1981 году. Он был одним из сильнейших спортсменов-
легкоатлетов, метателей молота в Украине.

А на протяжении 26 лет, с 1982 г. по 2008 г., делом его 
жизни стала Фигуровка — любимая база отдыха политехников, 
тренировок и сборов спортсменов ХПИ. Хороший организатор 
спортивно-оздоровительной работы в летний период для со-
трудников и детей сотрудников нашего университета — таким 
он был по призванию.

Замечательный, добрый человек, прекрасный семьянин, 
активный пропагандист здорового образа жизни, один 
из авторов создания оздоровительных продуктов, любитель 
природы — таким запомнят Олега Семеновича все, кто его 
знал.

Коллективы кафедры физического воспитания, спор-
тивного комплекса НТУ «ХПИ» выражают глубокое собо-
лезнование близким и друзьям Олега Семеновича.


