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День відкритих дверей
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» проводить День відкритих дверей, який відбудеться у
неділю, 10 квітня 2016 року в Спортивному комплексі НТУ «ХПІ»
«Політехнік».
Початок заходів о 10.00.

Графік презентацій випускників на кафедрах
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» 2016 рік
Факультет, кафедра

Спеціальності, які випускає
кафедра

Дата, час та
місце

Відповідальний
за презентацію

Контактна
інформація

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Кафедра автоматики та
управління в технічних
системах

1) Біотехнічні та медичні апарати
i системи
2) Комп’ютеризовані системи
управління i автоматика

05.04. 2016,
Ауд. 54б ЕК,
12.00

Денисенко Микола
Анатолійович

707-60-24
707-62-87
050 596 57 65

Кафедра iнформацiйновимiрювальних
технологій i систем

1) Інформаційно-вимірювальні
системи
2) Метрологія та інформаційновимірювальні технології

05.04. 2016,
Ауд. 110 ЕК,
12.00

Трохін Михайло Вікторович

707-60-15
lvv@kpikharkov.ua

Кафедра
радiоелектронiки

Радіофізика і електроніка

18.04. 2016,
Кафедра,
12.00

Котов Дмитро
Володимирович

707-62-52,
098 409 36 21

ФАКУЛЬТЕТ БIЗНЕСУ I ФIНАНСIВ
Кафедра менеджменту
та оподаткування

1) Менеджмент організацій і
адміністрування
2) Оподаткування

8.04.2016,
Ауд. 401 У5,
13.00

Ольховська Оксана
Ігорівна

707-62-22
063 359 97 13
Oloks9@gmail.com

Кафедра фінансів i
оподаткування

1) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
2) Фінанси

8.04.2016, 2
пов. кафедра
У5, 13.00

Бабіч Іннa
Євгенівна

707-66-68
096 363 83 84
innbabich@yandex.
ru

Кафедра економіки та
маркетингу

1) Економіка підприємства

21.04. 2016,
13.00, Ауд.
902 У1
21.04. 2016,
12.00, Ауд.
902 У1

Александров
Віталій Володимирович

707-65-26
099 186 90 01
Aleksandrov.v@
inbox.ru

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2) Маркетинг

Презентації випускників
2016 року
відбудуться у квітні на випускаючих кафедрах НТУ «ХПІ».
У рамках цих заходів представники компаній зможуть познайомитись із майбутніми
спеціалістами, намітити конкретні кандидатури для роботи в своїх установах, встановити контакти з викладачами та керівництвом кафедр. Більше того, під час презентацій можливе укладання
договорів про працевлаштування.
Керівництво університету запрошує представників компаній-роботодавців відвідати презентації
випускників, щоб підібрати кваліфіковані кадри для вашого підприємства.
Сьогодні ми публікуємо графік презентацій.

Ежегодная Ярмарка рабочих
мест «Политех—2016»
состоится 8 апреля в Спортивном
комплексе НТУ «ХПИ».
Это традиционное мероприятие, в котором
передовые украинские и международные
компании смогут представить свои вакансии,
составить собственное мнение о выпускниках
НТУ «ХПИ» и уровне их подготовки, обратить на
себя внимание талантливых студентов и пригласить их на стажировку. По предварительной
договоренности с организаторами Ярмарки
компании также смогут провести тренинги и
презентации для студентов.
Как и прежде, Ярмарка рабочих мест «Политех—2016» соберет под одной крышей 65
компаний-работодателей, среди которых будут крупные производственные предприятия,
заводы, IT-компании и банки. Будут также
представлены компании, которые нуждаются в специалистах
разного профиля — переводчики, менеджеры по продажам,
консультанты.
На Ярмарке рабочих мест
«Политех—2016» студенты не
только смогут найти не менее
200 вакансий, но также ознакомиться с предложениями о
стажировках и прохождении
практики с дальнейшим трудоустройством.
Из года в год более 3000
студентов НТУ «ХПИ» и других
вузов имеют возможность пообщаться с работодателями
напрямую, получить больше

информации о требованиях к соискателям, и,
конечно, найти работу — временную или постоянную.
Ярмарка рабочих мест в НТУ «ХПИ» пользуется особой популярностью как среди студентов,
так и среди работодателей не только благодаря
масштабам проведения. Важной особенностью
мероприятия является неформальная обстановка, которая дает возможность простого и
легкого общения всем участникам Ярмарки.
Центр «Карьера» НТУ «ХПИ» приглашает всех
студентов и преподавателей Политеха посетить
Ярмарку рабочих мест «Политех—2016»!
Контакты: Алла Ус, методист «Центра
Карьеры» НТУ «ХПИ».
Тел./факс (057) 707 66 03;
Моб. тел. (093) 661 86 45.

Кафедра економічного
аналізу та обліку

1) Облік та аудит

21.04. 2016,
12.30, Ауд.
901 У1

Побережна Наталія
Миколаївна

707-60-74
050 400 14 88
Pn.24@mail.ru

Кафедра організації виробництва i управління
персоналом

1) Менеджмент організацій
2) Інтелектуальна власність
3) Менеджмент інноваційної
діяльності
4) Управління інноваційною
діяльністю

20.04. 2016,
13.00, Ауд.
1001 У1

Борзенко
Володимир
Іванович

068 616 98 15
Wlad2855@ mail.ru

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра економічної
кібернетики та маркетингового менеджменту

1) Економічна кібернетика
2) Маркетинг

05.04. 2016,
12.00, Ауд.
605 У2

Райко Діана
Валеріївна

707-65-53
raiko@bk.ru

Кафедра
комп’ютерного
моніторингу i логістики

1) Комп’ютерний екологоекономічний моніторинг

20.04. 2016,
Ауд. 102, У5,
14.00

Раскін Лев
Григорович

707-66-28

Кафедра автоматизації
енергосистем

1) Системи управління виробництвом i розподілом
електроенергії

07.04. 2016,
Ауд. 1 ЕК,
14.30

Єлісєєва
Олена
Олександрівна

707-65-51

Кафедра електричних
станцій

1) Електричні станції
2) Енергетичний менеджмент

07.04. 2016,
Ауд. 1 ЕК,
14.30

Лисенко Людмила Іванівна

707-69-79

Кафедра
електроізоляційної та
кабельної техніки

1) Техніка та електрофізика високих напруг

07.04. 2016,
Ауд. 1 ЕК,
14.30

Безпрозванних Ганна
Вікторівна

707-60-10

Кафедра передачі
електричної енергії

1) Електричні системи та мережі

07.04. 2016,
Ауд. 1 ЕК,
14.30

Авдєєва Надія
Миколаївна

707-62-46

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра автоматизованих електромеханічних
систем

1) Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод
2) Електропобутова техніка

14.04. 2016
14.30, Ауд.
125 ЕК

Кунченко Тетяна Юріївна

707-63-26
050 734 72 02
medvedeva_14@
mail.ru

Кафедра електричних
апаратів

1) Електричні машини та апарати
2) Електропобутова техніка

08.04. 2016,
Кафедра,
10.00

Чепелюк Олександр Олександрович

707-68-64
Chep1@i.ua

Кафедра електричних
машин

1) Електричні машини та апарати

06.04.2016,
Ауд.113 ЕК,
14.15

Єгоров Андрій
Володимирович

707-68-44
098 851 84 94
toe@mail.ru

Кафедра приладів i
методів неруйнівного
контролю

1) Прилади та системи
неруйнівного контролю
2) Наукові, аналітичні та
екологічні прилади і системи

08.04. 2016,
Ауд. 92 ЕК,
8.00

Глоба Світлана
Миколаївна

707-63-80
hloba@mail.ru

Кафедра промислової
i бiомедичної
електроніки

1) Електронні системи
2) Фізична i біомедична
електроніка

01.04. 2016,
Кафедра,
14.00

Крилов Денис
Сергійович

707-63-12
095 835 54 16
dskrulov@mail.ru

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра теплотехніки

1) Енергетичний менеджмент
2) Теплоенергетика

13.04. 2016,
Кафедра,
14.00

Ганжа Антон
Миколайович

707-62-23

Кафедра турбінобудування

1) Турбіни
2) Теплофізика

13.04. 2016,
Кафедра,
13.00

Бойко Анатолій
Володимирович

707-63-11

Кафедра парогенераторобудування

1) Котли і реактори

Кафедра гідравлічних
машин

1) Гідравлічні i пневматичні
машини
2) Гідроенергетика
3) Обладнання нафтових i газових
промислів

13.04. 2016,
Кафедра ТК,
13.00

Єфімов
Олександр
В’ячеславович

707-65-55

13.04. 2016,
Кафедра,
13.00

Черкашенко
Михайло Володимирович

707-66-46

IНЖЕНЕРНО-ФIЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра
газогідромеханіки та
тепломасообмiну

1) Механіка суцільних середовищ

21.04.2016,
Ауд. 302 У2,
13.00

Розова
Людмила
Вікторівна

707-65-60
050 739 78 05
rozoval@rambler.ru

Кафедра динаміки та
міцності машин

1) Комп’ютерна механіка
2) Інформаційні технології проектування

21.04. 2016,
Ауд. 302 У2,
13.00

Сукіасов
Володимир
Георгійович

707-68-79
Dpm-161@mail.ru

Кафедра систем i
процесів управління

1) Інформатика
2) Прикладна математика
3) Системне проектування

21.04.2016,
Ауд. 302 У2,
13.00

Некрасо707-64-54
ва Марія
050 959 83 32
Володимирівна Slava2007@ gmail.
com

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ділової іноземної мови
та перекладу

1) Переклад

20.04.2016,
Ауд. 412 У2,
10.25

Коновалова Вікторія
Борисівна

707-60-62
Kon-victoria@
yandex.ru

Кафедра педагогіки та
психології управління
соціальними системами

1) Психологія

14.04. 2016,
Ауд. 275 У2,
12.00

Гура Тетяна
Віталіївна

707-60-42
063 127 62 36
Tatyana-gura@
mail.ru

Кафедра фізичного
виховання

1) Фізичне виховання

08.04. 2016,
Конф. зал СК
«Політехнік»,
13.00

Юшко Олексій
Володимирович

704-13-98,
Hpi.fksport@
gmail.com

Кафедра
інтелектуальних
комп’ютерних систем

1) Прикладна лінгвістика

14.04.2016,
Ауд. 404 У5,
10.00

Каніщева Ольга Валеріївна

707-63-60
Olya-kanisheva@
rambler.ru

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГIЇ НЕОРГАНIЧНИХ РЕЧОВИН
Кафедра технічної
електрохімії

1) Технічна електрохімія
2) Хімічна технологія рідкісних
розсіяних елементів i матеріалів
на їх основі

04.04. 2016,
ТК, 3 поверх,
12.00

Бровін
Олександр
Юрійович

707-63-95
050 171 69 29
postreader@ ukr.
net

Кафедра технології
кераміки, вогнетривів,
скла та емалей

1) Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних
матеріалів

15.04. 2016,
ТК, 1 поверх,
10.00

Рищенко Михайло Іванович

Гущіна Олена
Василівна
707-63-92
707-68-17
ceramkaf@gmail.
com

Кафедра хімічної
технологіі неорганічних
речовин, каталізу та
екології

1) Хімічна технологія неорганічних
речовин

20.04. 2016,
ТК, 2 поверх,
12.30

Авіна Світлана
Іванівна

707-64-46
svetlanaavina@
gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Кафедра інтегрованих
технологій та хімічної
техніки

1) Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва

15.04.2016,
22.04.2016,
29.04.2016,
Ауд. 3 кафедра 10.00

Ведь Валерій
Євгенович

707-65-89

Кафедра автоматизації
хіміко-технологічних
систем та екологічного
моніторингу

1) Автоматизоване управління
технологічними процесами
2) Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва

27.04.2016,
Ауд. 35 кафедра, 10.00

Шутинський
Олексій Григорович

707-66-76
tosh@kpi. kharkov.
ua

Кафедра технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів

1) Технологія переробки
полімерів
2) Хімічна технологія високомолекулярних сполук

07.04.2016,
10.00, кафедра

Подгорна Лідія
Пилипівна
Черкашина Ганна
Миколаївна

707-61-86
annikcherkashina@
rambler.ru

Кафедра біотехнології i
аналітичної хімії

1) Промислова біотехнологія
2) Біотехнологія біологічноактивних речовин

08.04. 2016,
Кафедра,
10.00

Бєлих Ірина
Анатоліївна

707-65-94
Ari74@meta.ua

Кафедра хімічної
техніки та промислової
екології

1) Екологія та охорона навколишнього середовища
2) Обладнання переробних i
харчових виробництв
3) Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних
матеріалів

19.04.2016,
Ауд. 20 кафедра, 10.00

Філенко Олеся
Миколаївна

707-66-81

Кафедра технології
жирів та продуктів
бродіння

1) Технологія бродильних виробництв та виноробства
2) Технологія жирів i
жирозамінників

08.04. 2016,
Кафедра,
12.00

Перевалов Леонід
Іванович

707-63-29
tberezka@mail.ru

Кафедра технології
полімерних
композиційних
матеріалів i покриттів

1) Хімічна технологія високомолекулярних сполук

08.04. 2016,
Кафедра,
10.25

Гуріна Галина
Іванівна

707-69-29
gigurina@ukr.net

Кафедра технології
переробки нафти газу
та твердого палива

1) Хімічна технологія палива та
вуглецевих матеріалів

08.04.2016,
Кафедра,
10.25

Сенкевич Ірина
Валеріївна

707-61-92
ivsaam@gmail.com

Кафедра органічного
синтезу і
нанотехнологій

1) Хімічна технологія органічних
речовин

08.04. 2016,
Кафедра,
12.00

Ананьєва
707-64-43
Валерія
Valeriya.
Володимирівна Ananieva@gmail.
com

Кафедра видобування
нафти, газу та конденсату

1) Видобування нафти і газу

08.04. 2016,
Кафедра,
10.00

Донський Дми- 707-65-15
тро Федорович 050 402 95 36
Dfdonsky@mail.ru

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Кафедра комп’ютерної
математики і математичного моделювання

1) Прикладна математика

14.03. 2016,
Кафедра,
15.00

Любчик Леонід
Михайлович

707-65-58

Кафедра системного
аналізу і управління

1) Інформатика
2) Системний аналіз i управління
3) Соціальна інформатика

26.04.2016,
Ауд. 507 У2,
12.35

Куценко
Олександр
Сергійович

707-61-03
kuzenko@kpi.
kharkov.ua

Кафедра стратегічного
управління

1) Управління проектами

08.04. 2016,
Ауд. 701 У2,
14.30

Кононенко Ігор
Володимирович

707-67-35
kiv@kpi.kharkov.ua

Кафедра програмної
інженерії і математичного моделювання

1) Інформаційні керуючі системи
і технології
2) Програмне забезпечення
систем
3) Інженерія програмного забезпечення

08.04.2016,
Кафедра, 7
поверх, У2,
14.30

Годлевський
Михайло
Дмитрович

707-65-20

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
Кафедра
мультимедійних
інформаційних
технологій і систем

1) Відео-, аудіо- та кінотехніка

Кафедра інформатики
та інтелектуальної
власності
Кафедра
обчислювальної техніки
та програмування

Кафедра систем
інформації

05.04. 2016,
Ауд. 32 У4,
14.00

Можаєв Олександр Олександрович

704-16-19
050 051 51 00

1) Інтелектуальна власність
2) Консолідована інформація

05.04.2016,
Ауд. 309 Адм.
к., 14.00

Солощук
Михайло Миколайович

707-67-46,
706-27-49

1) Комп’ютерні системи та
мережі
2) Системне програмування
3) Спеціалізовані комп’ютерні
системи

05.04.2016,
Ауд. 309 ВК,
14.00

Семенов
Сергій
Геннадійович

707-61-65

1) Інтелектуальні системи прий
няття рішень
2) Телекомунікаційні системи та
мережі

05.04.2016,
Ауд. 2 ВК,
14.00

Серков
Олександр
Анатолійович

707-61-39

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГIЇ ОРГАНIЧНИХ РЕЧОВИН

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Кафедра автомобіле- i
тракторобудування

1) Колісні та гусеничні
транспортні засоби
2) Автомобілі та автомобільне
господарство

01.04. 2016,
Кафедра,
10.00

Краснокутський Володимир Миколайович

707-60-66
067 575 72 41
Simson25@mail.ru

Кафедра двигунів
внутрішнього згоряння

1) Двигуни внутрішнього згоряння

07.04. 2016,
Кафедра,
14.30

Ліньков Олег
Юрійович

707-68-48
050 910 35 28
dvs@kpi. kharkov.
ua

Кафедра електричного
транспорту та тепловозобудування

1) Електричний транспорт
2) Рухомий склад та спеціальна
техніка залізничного транспорту

04.04. 2016,
Кафедра,
12.00

Єріцян Багіш
Хачікович

707-63-67
050 932 56 79
Bagish_ericjan@
mail.ru

Кафедра колісних та
гусеничних машин ім.
О. О. Морозова

1) Озброєння та військова техніка
2) Електричні системи і комплекси транспортних засобів
3) Інформаційні технології проектування

04.04.2016,
Кафедра,
14.30

Веретенніков
Євгеній Олександрович

707-63-55
050 970 91 17
eugen-tankist@
mail.ru

Кафедра теорії i систем
автоматизованого проектування механізмів i
машин

1) Інформаційні технології проектування

01.04. 2016,
Кафедра,
10.25

Грабовський
Андрій Володимирович

707-61-66
Andrej8383@mail.
com

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МАШИНОБУДIВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гідропневмоавтоматики i
гідроприводу

1) Гідравлічні i пневматичні
машини

12.04.2016,
Кафедра,
10.25

Гладкий Петро
Максимович

707-61-28
gpm@kpi. kharkov.
ua

Кафедра інтегрованих
технологій машинобудування

1) Технологія машинобудування
2) Якість, стандартизація та
сертифікація

19.04.2016,
Кафедра,
12.00

Кобець Олена
Валентинівна

707-41-43
050 520 04 83
Kobec.elena@
gmail.com

Кафедра підйомнотранспортних машин i
обладнання

1) Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні, меліоративні
машини i обладнання

11.04. 2016,
Кафедра,
9.00

Офій Віктор
Васильович

707-65-82
ottow@kpi.
kharkov.ua

Кафедра технології
машинобудування
та металорізальні
верстати

1) Автоматизоване управління
технологічними процесами
2) Металорізальні верстати та
системи
3) Технологія машинобудування

12.04.2016,
Ауд. 102 ГАК,
12.00

Скидан Наталія
Павлівна

707-66-25,
067 315 21 02
Khpi.msh.tms@
yandex.ru

Кафедра інженерної
електрофізики

1) Нетрадиційні джерела енергії
2) Техніка та електрофізика високих напруг

15.04.2016,
Кафедра,
12.00

Рудаков
Валерій Васильович

707-60-52
707-62-45

Кафедра технічної
кріофізики

1) Кріогенна техніка та технологія

21.04.2016,
Ауд. 612 У2,
12.30

Руденко Микола Захарович

707-64-30
rudenkon@kpi.
kharkov.ua

Кафедра фізики металів 1) Фізичне матеріалознавство
та напівпровідників

07.04. 2016,
Кафедра,
10.00

Старіков Вадим Володимирович

707-62-64
starik@kpi.
kharkov.ua

Кафедра фізичного
матеріалознавства
для електроніки й
геліоенергетики

05.04. 2016,
Ауд. 202 У3,
14.30

Кудій Дмитро
Анатолійович

731-56-91
095 580 95 61
kudiy@ukr.net

1) Фізичне матеріалознавство
(спеціалізація: фізичне
матеріалознавство для
електроніки та геліоенергетики)

МЕХАНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ливарного
виробництва

1) Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси у ливарному
виробництві
2) Обладнання ливарного виробництва

07.04.2016,
Кафедра,
12.00

Черняєва Віра
Михайлівна

707-68-54
Litvo11@kpi.
kharkov.ua

Кафедра
матеріалознавства

1) Прикладне матеріалознавство

07.04.2016,
Кафедра,
10.00

Бармін
Олександр
Євгенович

707-65-85

Кафедра геометричного моделювання та
комп’ютерної графіки

1) Інформаційні технології проектування

6.04.2016,
Ауд. 601 У1,
14.30

Шеліхова Інеса
Борисівна

707-64-31
Kgmkg.ntu.khpi@
gmail.com

Кафедра обробки
металів тиском

1) Обладнання та технології
пластичного формоутворення
конструкцій машинобудування

07.04. 2016,
Кафедра,
11.00

Кузьменко Віктор
Іванович

707-60-40

2

Політехнік

Міжнародна діяльність

11 лютого 2016 року в нашому університеті побувала делегація WSZOP
— Вищої школи менеджменту охорони
праці міста Катовіце (Польща).
Канцлер Університету Катовіце Малгожата Сікорська та представник ректора
з питань міжнародного співробітництва
Клавдія Тирала зустрілися з деканами,
завідувачами кафедр та студентами, а також провели презентацію освітніх програм
WSZOP для політехніків. Ознайомитися з
презентацією можна тут:
prezentacja_2D_zamknieta.pptx (4,92 mb)
Були також підписані два договори —
про співпрацю і про запуск програми подвійних дипломів між НТУ «ХПІ» та Вищою
школою менеджменту охорони праці міста
Катовіце (на знімку).
«Такі договори дають можливість по-

«ЕРАЗМУС + кредитна
мобільність» — ХПІ у
європейському просторі
Інтернаціоналізація вищої освіти є запорукою її конкурентоспроможності у сучасному глобальному світі. Кожен
університет намагається якнайкраще втілити цей напрям
у життя. НТУ «ХПІ» успішно реалізує стратегію інтернаціоналізації, а програма академічної (кредитної) мобільності
«ЕРАЗМУС +», що розкрила свої можливості для України
з 2015 року, є саме тим інструментом, який дозволяє
втілити європейські цінності у життя.
Реалізація проектів «ЕРАЗМУС + кредитна мобільність» спирається на 3 основні положення, які мають ключове значення:
— стратегічне партнерство університету з європейськими
університетами;
— визнання учасниками проекту навчальних планів, кредитних модулів, досліджень, які проводять студенти;
— розвиток програм мобільності та розуміння необхідності
таких програм.
Саме завдяки розумінню необхідності даного напрямку
співпраці і підтримці ректора університету Євгена Івановича
Сокола, політехніки мають відповідний результат та впевненість
у сталому розвитку такої діяльності.
Плідна робота була б неможлива без команди небайдужих,
зацікавлених у нових досягненнях людей. Міжнародний відділ
(керівник Олександр Андрійович Гончаров) своєчасно визначив цілі та завдання, при безпосередній підтримці проректора
Геннадія Семеновича Хрипунова поставив їх перед кафедрами
університету, і проект почав успішно реалізовуватись.
Керівник групи фандрайзингу міжнародного відділу НТУ «ХПІ»
Ірина Федорівна Порункова зазначає: «Це була різнопланова
задача, складові якої: ефективна співпраця міжнародного
відділу з європейськими партнерами, всебічна підтримка керівництва університету та зацікавленість кафедр у розвитку

та реалізації своїх навчальних програм,
що привели до ефективного результату».
Базуючись на перших успіхах, міжнародний відділ та проректор Г. С. Хрипунов
розробили подальшу стратегію активізації
та заохочення кафедр університету до розширення програми
«ЕРАЗМУС + кредитна мобільність».
Звертаючись до історії процесу втілення програм «ЕРАЗМУС +
кредитна мобільність», вони мали два шляхи розвитку реалізації програм мобільності: на базі напрацювань відділу міжнародних зв’язків (наприклад, співробітництво з Університетом
економіки в Катовіце, Польща); розширення співпраці в рамках
існуючого міжнародного партнерства кафедр, наприклад,
Мішкольцський Університет (Угорщина) та Магдебурзький університет (Німеччина). Слід відзначити, що кафедра економіки
та маркетингу (завідувач професор А. І. Яковлєв) теж обрала
саме такий шлях та активно долучилася до розвитку програми «ЕРАЗМУС +» і уклала угоду з Софійським університетом
(Болгарія).
Агенції Угорщини та Польщі схвалили національні «ЕРАЗМУС +»,
профінансували подані заявки, а партнерські університети
визначили контингент учасників програми. Важливими складовими успіху студентів стали не тільки відмінне навчання, а й
активність та креативність, зацікавленість та мотивація, певна
рішучість до змін у своєму житті. Отже, сім студентів 5 курсу
та аспірантів економічного факультету з лютого 2016 року вже
успішно долучаються до нових європейських знань та культур.
Вони щиро діляться з нами своїми першими враженнями.
О. САВЧЕНКО,
професор кафедри організації виробництва та
управління персоналом.

Перші враження студентів про участь у програмі «Erasmus +»

Катовіце
збирає друзів!

Весняний семестр 2016 року став
особливим для мене. Мені випала чудова можливість вчитися за програмою
«Erasmus +» у місті Катовіце.
На вокзалі мене чекала мій координатор у Польщі — дівчина з мого
нового університету. Вона допомогла
мені добратися до гуртожитку і весь
перший тиждень щодня цікавилася
моїми справами, завжди пропонуючи
свою допомогу.
Вже другий день мого перебування в
Польщі ознаменувався цікавою міні-лекцією про університет та подією, що має
назву «Global Village». Цей захід відбувається кожного семестру після приїзду
студентів за програмою «Erasmus +»
та ставить за мету знайомство їх з на-

ціональними стравами тих країн, представниками яких вони є. Подія завжди
викликає багато позитивних емоцій та
збирає велику кількість бажаючих спробувати «заморські страви»! Стіл України,
який був представлений варениками,
млинцями, цукерками, домашнім запеченим м’ясом, сподобався всім!
Наступного дня для нас — студентів
з різних країн — відбулася так звана
«City Game» . Ми виконували певні
завдання в різних точках міста і краще ознайомилися з ним. Всі ці події
відбувалися в рамках так званого орієнтаційного тижня, який завершився
відвідинами одного за найпопулярніших музеїв Польщі, а саме — соляних
печер у Величці. Знаходячись на глибині більше 40 метрів, ми прослухали
цікаві історичні факти від нашого англомовного гіда та отримали незабутні
враження.
Варто зазначити, що навчання в

університеті ведеться англійською мовою, спілкуємося в гуртожитку ми теж
англійською, бо тут зустрілися студенти
з різних країн світу. І вже за перший
тиждень ми зрозуміли, що це не просто,
проте дуже цікаво та корисно!
Отже, 2 тижні я у Польщі, і мої враження виключно позитивні. Я спілкуюся
зі своїми новими друзями, вдосконалюю знання з англійської, відвідую цікаві
місця та знайомлюся з містом і університетом. Але найцікавіше, без сумніву,
чекає на мене попереду!
Щиро дякую економічному факультету і кафедрі організації виробництва та
управління персоналом за надану можливість навчатися тут, спасибі нашим
координаторам Ользі Ігорівні Савченко
та Роману Олександровичу Нестеренку
за всіляку допомогу!
Олена БОРИСЮК,
студентка групи ЕК-31м.

Нас всячески
поддерживают
«Программа «Эразмус +» учла все
нюансы для комфортного пребывания
иностранных студентов в другой стране
— мероприятия, которыми занимаются
участники общественной организации
ESN (Erasmus student Network) направлены на полезную адаптацию. Например, Игра «City Game» (победители на
снимке) позволяет лучше узнать город
и его достопримечательности, а также
познакомиться с другими участниками и
развить навыки работы в команде.
Нас поразила невероятная атмосфера,
царящая в Университете Экономики в
Катовице — в холле играет современная
польская музыка, группы студентов общаются, дискутируют, удобно расположившись на мягких пуфиках. На каждом шагу
множество общественных студенческих
организаций представляют свои идеи, но
как только начинается пара — в университете тишина.
Обучение здесь не сильно отличается
от украинского — преподаватель читает
лекцию с помощью проектора и слайдов,
студенты ничего не пишут, вся информация и задания высылаются им на почту.
Большинство проектов и работ выполняется в команде. Студенты всегда могут
рассчитывать на помощь и поддержку
преподавателей.
Занятия у польских студентов ведутся
на польском языке. Меня приятно удивило
отношение преподавателей и аудитории к
украинским студентам — нам были очень
рады и старались всячески помочь: дали
свои конспекты, рассказали где можно
найти нужную информацию, книги и предложили обращаться по любому вопросу.
Спасибо НТУ «ХПИ» и лично нашим
координаторам Ольге Игоревне Савченко
и Роману Александровичу Нестеренко за
такую бесценную возможность учиться по
программе «Эразмус +»!
Валерия НОВИК,
студентка группы ЭК-71м.

Політехнік

Кафедра программной инженерии и информационных технологий (ПИИТУ) НТУ «ХПИ» гарантирует своим выпускникам приобретение не только
качественных знаний и полезных профессиональных навыков, но и возможность поучаствовать в
интересных международных проектах, связанных
со стажировками в лучших зарубежных университетах ИТ-отрасли.
Воспользовался такой возможностью и Олег Товстокоренко, магистрант специальности «Программное
обеспечение систем», который в этом учебном году
стажируется в Альпен-Адриа университете г. Клагенфурт, Австрия (www.aau.at). Под руководством д. т. н.,
профессора Н. В. Ткачука, на кафедре ПИИТУ (на
снимке) Олег работает над дипломным проектом,
в котором исследуются концепции построения, модели и технологии реализации современных систем
управления жизненным циклом программного обеспечения (application life cycle management). А благодаря
многолетним связям НТУ «ХПИ» с Клагенфуртским
университетом Олег получил возможность пройти
2-семестровую стажировку на техническом факультете этого университета. В осеннем семестре 2015\2016
учебного года он уже изучал такие дисциплины, как
«Технологии семантического Web-пространства»,
«Интероперабельность информационных систем», «Актуальные разделы инженерии программных систем»,
которые будут полезны для его дипломной работы в
НТУ «ХПИ», а также прослушал «Интенсивный курс
немецкого языка».
Комментируя содержание технических дисциплин,
Олег отмечает, что они дают комплексное понятие о
предмете и помогают посмотреть на определенные
проблемы с разных сторон. Среди других достоинств европейской модели обучения Олег выделяет
полноценное функционирование электронной системы образования: максимально полную инфор-

Отримуйте другу
освіту в Європі!

силити практичну спрямованість підготовки наших студентів на сучасному європейському рівні», — зазначив ректор НТУ «ХПІ» професор Є. І. Сокол.
«ХПІ — перший вищий навчальний заклад, який відповідає нашому профілю,
оскільки нас дуже цікавлять наукові дослідження в тих галузях, які також розвиває
ваш університет: безпека і гігієна праці, охорона праці, хімія і т. д.
Крім того, у нас дуже хороші зв’язки з Академією гігієни, праці та безпеки, яка
займається охороною праці в Німеччині, і, ми сподіваємося, що українські студенти,
які приїдуть до нас вчитися за договорами, які ми сьогодні підписали, зможуть проходити стажування на всіх цих підприємствах», — повідомила канцлер Вищої школи
менеджменту охорони праці Малгожата Сікорська.
Ще в січні 2016 року з WSZOP було підписано угоду про участь у Програмі «Erasmus +»
(KA-1 — академічна мобільність) на 2016/2017 навчальний рік. Від НТУ «ХПІ» партнером WSZOP виступає кафедра менеджменту і оподаткування факультету бізнесу
і фінансів.
WSZOP була заснована в 2002 році. Університет знаходиться в Катовіцах, столиці
Сілезії. Є лідером в сфері освіти з питань безпеки і першим університетом в країні,
в якому створено факультет інженерних досліджень, згідно зі зростаючим попитом
на фахівців у сфері охорони праці та здоров’я. Університет обладнаний сучасною
системою інформаційних технологій для дистанційного навчання (e-learning).
Освітні пропозиції WSZOP включають в себе 5 напрямків бакалаврату (ступінь
бакалавра або інженера) і напрямок другого ступеня (ступінь магістра).
Якість освіти і освітніх програм були тричі позитивно оцінені Національним Акредитаційним Комітетом Польщі. Університет володіє оснащеними лабораторіями та
мультимедійними залами, сучасним обладнанням для синхронного перекладу.
Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ» професор В. В. Березуцький був ініціатором проведення Міжнародної олімпіади з безпеки
життєдіяльності та бере активну участь у роботі Європейської Асоціації Безпеки (м.
Краков, Польща). «Найбільш сприятлива для наших студентів, на мій погляд, форма
навчання у цьому вузі — заочна, — розповідає В’ячеслав Володимирович. — Адже
заняття відбуваються влітку та взимку, коли в ХПІ настали вже канікули. Ми співпрацюємо з вузами Словаччини та Польщі. Наприклад, з Вармінсько-Мазурським
університетом (м. Ольштин), з яким наш вуз заключив рамковий договір. З 2008
року співпрацюємо з університетами Кракова, адже ми входимо до Європейської
Асоціації Безпеки, штаб-квартира якої і знаходиться у цьому славетному місті. Майже
кожного року я беру участь у різних наукових конференціях, де зустрічаюся зі своїми
колегами — представниками польських та словацьких університетів. Якщо говорити
про співпрацю НТУ «ХПІ» і Вищої школи менеджменту охорони праці міста Катовіце,
то для наших студентів навчання у польському вузі — унікальна можливість отримати
другу європейську освіту.
Слід зазначити, що деякі предмети, які вивчають політехніки, мають аналоги у
польському вузі. Наприклад, англійська філологія та культурознавство (бакалаврат),
економіка, фінанси, менеджмент у нас, а там — менеджмент (магістратура).
Запис студента до Програми здійснюється на основі рішення ректора WSZOP після
того, як ректор нашого вузу надасть необхідну документацію: плани та програми навчання, підписані деканом з печаткою; список студентів, рекомендованих до участі
в Програмі, підписаний ректором; теми та реферати (одна сторінка А-4) дипломних
робіт, написаних польською мовою, з метою перевірки відповідності обраному напряму навчання у WSZOP, підписані студентом та керівником дипломної роботи; графік
навчального процесу кандидатів на участь у Програмі.
WSZOP підписує зі студентом договір про надання навчальних послуг. У Програмі
можуть брати участь наші студенти останнього року навчання за ступенем бакалавр
чи магістр (спеціаліст). Навчання коштує від 500 до 600 євро, залежно від навчальної
програми (600 євро для технічних профілів), перший внесок — 100 євро. Студент
здійснює перший внесок та оплату за залікову книжку, студентський квиток, диплом
польською мовою та додаток до диплома строком до 31 березня (разом 120 євро).
Відповідальний викладач-координатор на кафедрі охорони праці та навколишнього
середовища — доцент, кандидат психологічних наук Наталія Євгенівна Мовмига,
тел. 707-64-65».

Олег Товстокоренко:
«Клагенфуртский
университет: европейский
подход к обучению»

мацию о каждом курсе
можно получить на сайте
университета, на этих
же принципах строится
общение студентов и
преподавателей. Качественная обратная связь, таким
образом, способствует экономии времени всех участников учебного процесса.
Кроме того, Олег положительно отзывается о
технической и содержательной сторонах курсов. Так,
каждая лекция снабжена максимально подробной
презентацией, которая позволяет мгновенно визуализировать подаваемый материал, а примеры из
реальной практики помогают сразу понять возможности применения той или иной формулы или тезиса.
В Клагенфуртском университете обеспечен максимум возможного и для всестороннего развития
студентов. Например, современная библиотека с
большим книжным фондом, обширной базой книг,
журналов в электронном формате работает круглосуточно, а желающим совершенствоваться в изучении
языков университет выдает финансовые дотации для
прохождения интенсивных курсов.
Хорошо организована в университете и внеучебная
деятельность: студенческий совет регулярно организовывает всевозможные экскурсии, в частности, Олег
рассказывает об интересной поездке в лагерь для
переселенцев, во время которой студенты выступили
волонтерами и получили полезный опыт международного сотрудничества.
Подводя итог первой части своей поездки, Олег
говорит, что уровень подачи знаний и подход в осуществлении учебной деятельности в университете
Клагенфурта являются максимально «студенто-ориентированными» и было бы хорошо шире внедрять
подобный подход и в украинских вузах.
Важность подобных зарубежных стажировок для на-

ших студентов подчеркивает и профессор Н. В. Ткачук,
который уже не первый год активно сотрудничает со
своими научными коллегами в Клагенфуртском университете: это профессор Хайнрих Майер (H. C. Mayr)
и профессор Тильманн Ройтер (T. Reuther). Именно
благодаря этому сотрудничеству за последние 15
лет более 35 студентов и аспирантов кафедры ПИИТУ прошли стажировку и преддипломную практику
в Австрии, а многие из них по окончанию обучения в
НТУ «ХПИ» успешно работают в ведущих ИТ-компаниях
Украины, а также в софтверных фирмах Австрии, Германии и ряда других стран.
Сейчас Олег начал обучение во втором семестре
в Клагенфуртском университете, и мы желаем ему
дальнейших успехов в учебе и научной работе!
Карина ЯКОВЕНКО, инженер кафедры АСУ.

3

Гвардійський факультет військової підготовки НТУ «ХПІ»

«Слобожанська
слава»

Щороку офіцерський корпус
Збройних Сил України поповнюється підготовленими спеціалістами
військової справи, спроможними
успішно вирішувати важливі зав
дання щодо захисту Батьківщини,
її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості.
Вдруге в історії незалежності нашої держави, в умовах проведення антитерористичної операції, на
Гвардійському факультеті військової
підготовки НТУ «ХПІ» 27 лютого 2016
року відбувся достроковий 82-й випуск
лейтенантів.
29 молодих офіцерів успішно закінчили навчання на факультеті, засвоївши військову науку, зміцніли духовно

— эту Почетную высшую награду Харьковского
областного совета получил Сергей Анатольевич Мехович, профессор кафедры экономического анализа и учета НТУ «ХПИ», кандидат экономических наук. Награду,
основанную в 2004 году, вручают за выдающиеся заслуги в развитии
Харьковского региона, его экономической, научно-технической, военной,
гуманитарной, социально-культурной сферах, воспитании детей, защите
государственных и региональных интересов, повышении международного
авторитета области, за благотворительную и общественную деятельность
на благо Харьковщины.

Випуск молодих лейтенантів

та фізично. Четверо випускників закінчили факультет із Золотою медаллю
та шестеро лейтенантів одержали
дипломи з відзнакою.
Випускники гідно пройшли ремонтну
практику та військове стажування в
зоні проведення антитерористичної
операції, де набули неоціненного досвіду у відновленні бронетанкового
озброєння та військової техніки, брали
участь у підготовці відмобілізованих
військовослужбовців у навчальних центрах, розбудовували матеріально-технічну базу факультету. Слід зазначити,
що основним критерієм їх навчання та
виховання була практична складова,
вміло поєднана з реальними вимогами
професійного становлення.
Під час урочистих заходів випускники факультету склали урочисту клятву
на вірність Кодексу честі офіцера
Збройних Сил України, а також отримали благословення на ратні справи
та бездоганне служіння Батьківщині.
Молоді лейтенанти попрощалися
з Бойовим Прапором факультету та
поклали квіти до пам’ятника легендарного танка Т-34 — символу мужності та героїзму захисників України.
Випускники висловили щиру подяку
своїм наставникам-командирам та
науково-педагогічним працівникам
факультету за самовіддану працю та
вагомий внесок у становлення їх як
фахівців військової справи.
Одними із перших ремонтних бригад, які з початку АТО займалися
ремонтом та відновленням техніки,
були військовослужбовці факультету:
викладачі, курсанти напряму підготовки «Інженерна механіка» та офіцери,
військовослужбовці військової служби

Выпускники

за контрактом підрозділів забезпечення навчального процесу. Серед них і є
14 цьогорічних випускників, які мають
статус учасників антитерористичної
операції на Сході України. Всі вони
за власним бажанням поїхали в зону
АТО, де займалися ремонтом та відновленням техніки.
Всі військовослужбовці факультету,
хто виконував завдання з ремонту
озброєння та військової техніки в
зоні проведення АТО, отримали неоціненний практичний досвід зі своєї
спеціальності. Багато з них нагороджені відзнаками МО України та НГШ
ЗС України.
Один із них, лейтенант Сергій Крупич, незважаючи на свій молодий вік,
перебував у зоні АТО вже тричі. Вперше він протягом 30 діб у травні 2014
року в селищі Довгеньке займався
ремонтом БТР-80 та БТР-70. У березні
2015-го сержант Сергій Крупич знову
був направлений в зону проведення
антитерористичної операції до м. Маріуполь, де займався вже звичною для
себе справою з відновлення військової
техніки, а саме танків Т-64Б. Робота
тривала у цілодобовому режимі, адже
він розумів, що техніка, її безвідмовна
робота — це дуже важлива складова
боєготовності підрозділів. І будь-яка
поломка в дорозі, на бойовому виїзді,
може коштувати людського життя.
Довгострокове перебування в зоні
АТО не позначилось негативно на навчанні Сергія — це показали відмінні
результати екзаменаційної сесії, а в
подальшому — отримання «червоного» диплома.
За зміцнення оборонної здатності
держави, захист її територіальної

цілісності та незалежності начальник
Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних Сил України нагородив
сержанта Сергія Крупича пам’ятним
нагрудним знаком «За взірцевість у
військовій службі» ІІІ та ІІ ступенів».
Ми глибоко шануємо пам’ять 18
наших випускників, що загинули, захищаючи нашу землю від російськотерористичних угрупувань. Серед них,
наприклад, Народний Герой України,
командир танкової роти 93 механізованої бригади Олександр Лавренко, який
показав міць духу захисника Батьківщини і на вимоги ворога здатися в полон
підірвав себе і свою бойову машину.
Серед наших випускників попередніх років є багато офіцерів, нагороджених орденами і медалями за
проявлений героїзм у зоні АТО. Один
із них — Герой України, Народний
Герой України, випускник 2004 року,
майор Євген Миколайович Межевікін,
командир танкового батальйону 1-ї
танкової бригади, який зараз є слухачем Національної академії оборони
України та інші.
Отже, ми впевнені, що Збройні
Сили України отримали гідне поповнення, офіцерів, підготовлених на
Гвардійському факультеті військової
підготовки ім. Верховної Ради України
НТУ «ХПІ».
Старший лейтенант
Тетяна КУЧЕРЯВА,
офіцер групи по роботі з особовим
складом.
На знімку: випускники—2016,
у центрі начальник факультету,
полковник Олександр Серпухов і
голова екзаменаційної комісії полковник Іван Волох.
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ергей Мехович из плеяды выпускников Харьковского политехнического, которые, оставаясь верными ему всю жизнь, достойно представляют родной Политех в
разных сферах, в любых должностях,
укрепляют его авторитет и повышают имидж. В студенческие годы он —
комиссар Харьковского городского
студенческого строительного отряда
в Карасуском районе Кустанайской
области, комиссар студенческого
строительного отряда Украины в
Казахстане. В свои 22 года награжден медалью «За освоение целинных земель», Грамотой Президиума
Верховного Совета Казахской ССР.
По окончании ХПИ работал инженером. Как сформировавшийся организатор молодежного движения,
он был приглашен в Харьковский
обком комсомола, где возглавил
Бюро международного молодежного
туризма «Спутник» и много сделал в
сфере патриотического воспитания
слобожанской молодежи, для укрепления авторитета Харьковщины в
международном сообществе.
Его активное участие в развитии
Харьковского региона продолжилось
в научной сфере. Выводы и рекомендации кандидатской диссертации
ученого-экономиста С. А. Меховича
были использованы при разработке
Комплексных планов экономического
и социального развития Харьковской
области на 1981—1990 годы. В 1985
году Сергей Анатольевич основал в
Харьковском инженерно-экономическом институте кафедру экономики,
организации и планирования гибких
производственных систем. В филиалах кафедры на ХНПО «ФЭД» и ГП
«Завод Укрэлектромаш» ученые и
производственники разрабатывали
и на практике воплощали реальные
проекты первых отечественных ро-

профессор С. А. Мехович исследует
современную промышленную политику. Подготовил докторскую диссертацию, где на примере Харьковской области предложено решение
актуальной задачи — возрождения
национальной промышленности на
основе кластерной политики. Его
теоретические разработки положены в основу создания Харьковского
инновационно-инжинирингового
промышленного аэрокосмического
кластера «Мехатроника».
Свыше 30 лет ведет профессор
С. А. Мехович преподавательскую деятельность, сейчас обучает студентов
НТУ «ХПИ» таким дисциплинам, как
«Теория экономического анализа»,
«Стратегический анализ», «Стратегическое управление предприятием». Под его научным руководством
подготовлены четыре кандидатские
диссертации. Академик академии
наук высшего образования, лауреат
Республиканского рейтинга «Лидер
топливно-энергетического комплекса», «Харьковчанин года—2006».
Благотворительная поддержка
харьковчан — ветеранов Великой
Отечественной войны — и Международной общественной организации «Ассоциация Слобожанщины»,
организация и благотворительная
поддержка молодежных мероприятий, подготовка и издание книг по
истории молодежного движения
на Харьковщине — эти и другие
дела — сфера деятельности С. А.
Меховича — гражданина, патриота,
интеллигента. «Характерная его
черта — умение слушать и оберегать
у творческого человека ощущения
свободы, личной значимости и организовывать каждого на коллективные
достижения в работе, на защиту государственных и региональных интересов, повышение международного

ботизированных комплексов. Избирался членом научно-методического
Совета Минвуза СССР по инженерно-экономическому образованию.
В начале 90-х С. А. Мехович возглавил Харьковский филиал международной школы бизнеса «МИРБИС»,
где вместе с выдающимися производственниками Н. А. Куцыным, Н. П.
Белоусом и А. А. Ждановым создал
уникальную методическую базу для
подготовки управленцев новой эпохи
рыночных отношений. На протяжении 1990—2000 гг. он возглавлял
совместные с Болгарией и Кипром
предприятия, чья эффективная деятельность способствовала созданию
привлекательного инвестиционного
климата на Харьковщине и повышению ее международного авторитета.
Сегодня профессор С. А. Мехович
— основатель и директор Научнотехнического центра «Энергетические технологии» — лицензиата
Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунального
хозяйства. «Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит» — общегосударственный научно-производственный и информационный
журнал, основанный и возглавляемый Сергеем Анатольевичем, стал
победителем многих конкурсов и
является научным специализированным изданием ВАК Украины. Автор
около 200 научных трудов, в том
числе 5 монографий и 6 учебников,

авторитета Харьковской области, на
благотворительную, милосердную,
общественную деятельность на благо Слобожанского края», — считает
Народный депутат Украины, вицепрезидент Харьковской областной
общественной организации «Ветераны молодежных объединений» А. Л.
Гордиенко.
«Я всегда восхищался еще со студенческих лет целеустремленностью
и уникальной коммуникабельностью
Сергея Анатольевича. Потому не
удивлялся, когда наблюдал его научный и профессиональный рост,
поскольку все задатки организатора,
трудолюбивого и собранного человека присущи ему с молодых лет. Уверен, что награда, которую получил
Сергей Анатольевич — неслучайна
и абсолютно заслуженна», — сказал,
поздравляя С. А. Меховича, проректор нашего университета профессор
Ю. Д. Сакара.
Почетный ректор НТУ «ХПИ», профессор Л. Л. Товажнянський отметил: «ХПИ гордится своим выпускником Сергеем Анатольевичем
Меховичем, ведь он осуществляет
значительный вклад и в историю нашего университета».

Именные стипендиаты

Цените
студенческие
годы!
Совсем недавно Ольга Омельяненко (ИФ-50бм) стояла перед выбором: кем стать — журналистом
или программистом? Ей хотелось
учиться, развиваться, постоянно
быть в центре событий, открывать
себя миру и мир для себя. ХПИ, возложенный на чашу аналитических
весов, перевесил! Тем более, что
Оля, в полном смысле слова, потомственный политехник. Ее дедушка
— Виктор Иванович Омельяненко,
д. т. н., профессор, заведующий
кафедрой «Электрический транспорт и тепловозостроение», а мама
Галина Викторовна Омельяненко —
к. т. н., профессор кафедры «Передача электрической энергии».
С первых дней учебы ХПИ, знакомый Оле с детства,
стал для нее самым любимым местом на свете! Ведь наш
университет — это особый, интеллигентный мир, в котором царит атмосфера творчества и исследований, место,
в котором душа отдыхает и развивается, по словам самой
девушки. Вот уже позади начальные курсы, сложились
прекрасные отношения с преподавателями и друзьямиоднокашниками. Вот успешно миновала защита диплома
бакалавра, посвященного рациональному использованию
электроэнергии в пригородных подвижных составах, подготовленного под руководством д. т. н., профессора Валерия
Петровича Северина. Отличная учеба, желание досконально разобраться в выбранной профессии не остались
незамеченными. В 2013—2014 гг. Оля — стипендиат Президента Украины, а теперь ей назначена стипендия Верховной Рады Украины. Девушка находит время не только
на подготовку магистерского проекта на тему «Разработка
системы автоматического управления тяговым электроприводом с инерционным накопителем энергии пригородного подвижного состава», который также выполняет
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под руководством профессора В. П. Северина. Она уже
работает программистом в фирме «Kuatro Technologies»,
а еще много читает, путешествует и занимается спортом!
Дадим же слово самой студентке!
«Мое обучение в НТУ «ХПИ» практически подошло к концу. Этим летом я буду защищать диплом магистра на кафедре системного анализа и управления ИФ факультета. Пожалуй, самый
главный навык, приобретенный мной
за годы учебы — это умение учиться и анализировать информацию.
Ведь способности делать выводы,
принимать решения не найдешь
ни в книгах, ни в Интернете. Это
приходит вместе с техническим образованием и позволяет достигать
поставленных целей, решать задачи
любой сложности. Аналитическое
мышление, которое прививается и
воспитывается в стенах университета — вот ключ к успеху, который
многие так стараются отыскать. Без
него невозможно стать грамотным
техническим специалистом. По сути,
весь учебный процесс и все возможности, которые предоставляются
студентам ХПИ для их развития —
все подчинено этому. Нужно обязательно пробовать себя в различных сферах, искать пути и
варианты. Существует много разных способов воплотить
свою склонность к научно-исследовательской работе, еще
будучи студентом. Нужно принимать участие в конференциях и выставках, претендовать на получение грантов и
стипендий, что обязательно окажется хорошим подспорьем
для той работы, которой захочется заниматься в будущем.
Кроме того, это отличная возможность «обрасти» профессиональными контактами с единомышленниками, которые
со временем могут стать и близкими друзьями. С подобных
малых шагов начинаются огромные амбициозные проекты,
которые — кто знает? — возможно, изменят мир к лучшему. Решения, принимаемые нами в университетское время,
оказывают влияние на то, как в дальнейшем сложится вся
наша жизнь. И я рада, что имела возможность, будучи студенткой, максимально расширить свой кругозор и в итоге
сформироваться как специалист в той сфере, которая мне
наиболее близка и интересна».
Ольга ОМЕЛЬЯНЕНКО,
студентка группы ИФ-50бм.

На снимке: с наградой С. А. Меховича (второй справа в первом
ряду) поздравили представители
НТУ «ХПИ» и общественности
Харьковщины.
Фото В. Ковшика.
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Студентська домівка

Студсовет —
хозяин
общежития!

Засідання житловопобутової комісії
профкому.

Конкурс
гуртожитків — 2015
За підсумками огляду-конкурсу гуртожитків нашого університету перше місце
вже вкотре зайняв гуртожиток №7, друге місце посів гуртожиток № 12, третє —
№15, четверте №5, п’яте — №9, шосте — №11, сьоме — №14, восьме — №1
і дев’яте — №13.
Слід зазначити, що в грудні житлово-побутова комісія (голова — Олексій
Шевцов, Н факультет) профкому студентів нашого вузу за участі голів Студентських рад деяких факультетів провела конкурс на кращі кімнату та гуртожиток.
Результати були передані загальноуніверситетській комісії на чолі з проректором
Р. П. Мігущенком і стали базовими для остаточного висновку щодо переможців.
А напередодні нового року ця комісія відвідала всі гуртожитки, ознайомилась
з побутовими умовами та організацією підтримки в них порядку. Члени комісії
вислухали пропозиції мешканців гуртожитків та намітили план роботи щодо
поліпшення умов проживання в них. Комісія відзначила, що у всіх гуртожитках
ситуація значно поліпшилась. У гуртожитку №15, наприклад, студенти електроенергетичного факультету встановили камери відеоспостереження. Була
оцінена і робота кімнати прання білизни в гуртожитку №7. Зауважимо, якщо
цей пілотний варіант видасться вдалим, восени він буде реалізований і в інших
студентських домівках
Слід зазначити, що відремонтований гуртожиток №2 не брав участі у конкурсі,
бо в ньому оселилися студенти тільки у вересні.

Успех —
в наших руках!

Богдана Пидпалько (Э-51) — частый гость в редакции газеты «Политехник». Богдана приехала к нам
из родного Кривого Рога и живет
в общежитии №15 с 1 курса. Деятельная, небезразличная, творческая, она уже на 2 курсе была
старостой 3 этажа, потом заместителем председателя студсовета Э
факультета, который возглавляет
с 2014 года. Богдана отмечает, что
все годы ее окружает сплоченная
и дружная команда единомышленников, поэтому работа на благо
общежития, которое давно стало
для ребят вторым домом, приносит
им только радость.
Очередное 2 место в смотре-конкурсе общежитий НТУ «ХПИ» — 2015
далось студентам общежития №15 нелегко. Работы по улучшению условий
проживания начались еще летом 2014
года. Перед тем, как за дело взялись
профессиональные подрядчики, ребята своими силами выполняли подготовительные работы к капитальному
ремонту холла: выравнивали стены,
делали ступеньки между этажами (с
1-го по 4-й), ремонтировали бильярдную — выравнивали стены и клеили
обои. Кроме этого, сделали ремонт в
душевых 2 и 3 этажей.
«С сентября прошлого года в нашем
общежитии появились долгожданные
камеры видеонаблюдения, — рассказывает Богдана. — У нас действует 9
камер — на главном и «черном» входах, вахте, всех пяти этажах. Теперь
наши студенты не боятся никаких ЧП.
Это также способствует борьбе с курением. В прошлом году из общежития выселили одного третьекурсника.
Очень жаль, что некоторые ребята не-
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серьезно относятся к правилам и сами
же страдают от этого впоследствии.
Каждый день нас встречает свежестью полностью отремонтированный холл, приятно подниматься по
чистеньким лестницам. Огромным
нашим достижением стало открытие
двух новых спортзалов: в сентябре
первых посетителей принял мужской,
расположенный в помещении, которое
существенно больше прежнего, а уже
в феврале — женский. Здесь мы тоже
сами ремонтировали пол, стены и
потолок, занимались приобретением
нового оборудования: силовые и велотренажеры, лавки для качания пресса,
скакалки и гири. Мальчиков у нас подавляющее большинство, и, конечно,
самую тяжелую основную работу они
брали на себя. Девочки красили стены
и плинтусы, шпатлевали потолки…
Теперь самые посещаемые места в
общежитии — спортзалы, теннисный
и бильярдный залы!
Надо сказать, что нам в последние годы удалось сделать родное
общежитие одним из лучших. Конечно, колоссальной была помощь
наших руководителей и бессменных
вдохновителей, болеющих за дело
всей душой. Это заведующая общежитием №15 Екатерина Анатольевна
Федерякина и комендант Людмила
Владимировна Гончарова. Это Дмитрий Стрижак — заместитель председателя студсовета, моя «правая рука»
и настоящие активисты — студенты
разных курсов: Елена Никиточкина,
Анатолий Грезенталь, Евгений Белокобыльский, Аня Пшеничная. Это, конечно, студсовет общежития №15, который представляют старосты этажей
(Александр Оверчук, Дмитрий Левус,

Алексей Шевцов (Н-31м) почти год возглавляет
жилищно-бытовую комиссию профсоюза студентов нашего университета. Однако за это непродолжительное время он со своей командой уже
сделал немало и наметил планы на будущее. Так
много успевать помогает ему, наверно, высокая
организованность — ведь кроме учебы по основной
специальности на кафедре технологии керамики,
он получает второе образование в университете
строительства и архитектуры. А, как говорится, в
свободное от учебы время, он очень серьезно занимается полезной и нужной многим общественной деятельностью — Алексей заместитель председателя
профкома студентов. О своей работе в ЖБК, планах
и заботах комиссии он и рассказал в редакции. Надо
отметить, что о проблемах общежитий, о работе
предыдущего состава этой комиссии профкома на
страницах «Политехника» не раз писали и Сергей
Савицкий, и Анастасия Халмурадова, от которых
принял «эстафету» Алексей. Итак, продолжаем тему
студенческого дома.
Одно из главных направлений нашей деятельности — взаимодействие со студенческими советами в
общежитиях. На совещаниях, на которые приглашаются
проректоры Ю. Д. Сакара и М. И. Гасанов, ребята могут
рассказать о наболевшем, высказать свои пожелания. Таким образом, скорость решения определённых проблем
увеличивается. С этого семестра мы развили тесное
сотрудничество с дирекцией студгородка, его администрация приглашает нас на свои совещания и планерки.
Уверен, что важным моментом в таком сотрудничестве
должно быть информирование студентов, проживающих
в общежитиях, о событиях, новостях. Они должны знать
о ремонтах, временных отключениях электроэнергии в
общежитиях и т. д. Быть в курсе всего происходящего
им должны помочь заведующие общежитиями. И информация нужна проверенная, а не такая, которую студенты
порой выдают в соцсетях, где мнения некоторых пользователей, мягко говоря, не соответствуют действительности. Нам важен диалог между студентами и руководством
студгородка, представителями студсоветов. Мы в таком
сотрудничестве занимаем самую активную позицию!

Мы всегда призываем студсоветы быть корректными в
решении проблем. Особенно это касается выселения
студентов. Бывали случаи, когда этот орган превращался
в сугубо карательный. Необходимо добиться того, чтобы
студенты видели в студсовете защиту и опору. Безусловно, нарушитель порядка проживания в общежитиях
должен быть наказан. Употребление алкоголя, курение
кальяна строго запрещено! Тем не менее, студсовет обязан разбираться в каждом отдельном случае.
С прошлого семестра мы оказываем помощь студентам в оформлении субсидий. Мы подробно расписали
порядок их оформления, предоставили образцы необходимых документов, согласовали все это с администрацией студгородка, где этим вопросом занимается
Андрей Валентинович Пивень. После отмены ряда льгот
студентам такая возможность сэкономить будет далеко
не лишней. Пытаемся мы также найти способ упростить
эту процедуру.
С прошлого семестра мы начали помогать студентам,
приехавшим из зоны АТО. Ведь для получения льгот им
нужно собрать немало документов. На данный момент
льгота для таких студентов заморожена и по факту студенты её оформить не могут. Мы приложим максимум
усилий для решения этой проблемы.
В этом семестре мы расписали для студентов, как им
оформить поэтапную плату за проживание в общежитиях,
ведь далеко не все ребята могут выделить из своей стипендии сразу необходимую сумму (речь идет об оплате
за семестр), да и родители, к сожалению, не всегда могут
помочь. Поэтому каждый такой случай мы рассматриваем
отдельно. В этом неоценимую помощь нам оказывает
проректор Ю. Д. Сакара.
Впереди у нас много планов, еще не реализовано все
задуманное. Но я уверен, что вместе с единомышленниками — председателем студсовета общежития №7
и моим заместителем Александром Скибой (МС-31а),
председателем студсовета №9 Дмитрием Кравченко
(ТМ-41ас), представителями жилищно-бытовой комиссии Юлией Савраевой (ЭМ-74), Климом Яновским (КН),
Дмитрием Моисеенко (И), Ясминой Дрисси (ИТ) — мы
обязательно сможем решить многие проблемы.
Нам приятно видеть горящие азартом глаза студентов, участвующих в турнирах по боулингу, пинболу, в
празднике «День общежития», в конкурсе на лучшую
комнату в общежитии и др. Мы хотим получать отдачу
от ребят, и тогда вместе мы сделаем нашу жизнь краше
и интереснее!
Подготовил И. ГАЕВОЙ.
На снимках: комната в общежитии №9 и спортзал
в «семерке».

Данил Мукосеев, Виктор Комиссаров); группа общественного порядка
(ГОП) — председатель Денис Мельник
и его заместитель Максим Аветчин;
санитарная комиссия, которую возглавляют Марина Мотко и Алена Ужва.
Спасибо им всем большое!
Мы очень благодарны за всестороннюю поддержку руководству нашего
факультета — декану, профессору
Александру Павловичу Лазуренко,
его заместителю, доценту Алексею
Евгеньевичу Пиротти. Мы никогда
не чувствуем себя обделенными их
вниманием. Они каждую среду присутствуют на заседаниях студсовета,
которые проводятся в общежитии. Там
обсуждаются все вопросы, накопившиеся за неделю, рассматриваются
разные предложения по улучшению
условий жизни. Наши дорогие преподаватели дежурят у нас в праздники
и выходные дни, неустанно следят за
порядком, постоянно интересуются,
как нам живется в общежитии и что
хотелось бы изменить».
Но студенческая жизнь — это не
только учебные будни. Дружная семья 15-го общежития не забывает и о
праздниках! В воскресенье 13 марта
здесь была самая настоящая Масленица! Великолепная идея проведения
этого праздника принадлежит Богдане
Пидпалько — мастерице на все руки,
которая и напекла больше всех блинов! «Вкусные» конкурсы на лучшие
блины пришлись по душе всем. Но
на этом студенты, всегда готовые
покушать, не успокоились и устроили
соревнования между этажами на поедание вареников! Тут уже наелись
даже самые «ненасытные»!
Профком студентов НТУ «ХПИ»
ежегодно организует и спонсирует
захватывающие соревнования между
общежитиями: по шашкам, шахматам,
настольному теннису, жиму лежа.

Большой ажиотаж среди молодежи
вызывают конкурсы на лучшую комнату, в них общежитие №15 постоянный
лидер — только I или II места! Для его
жителей не редкость всевозможные
конкурсы на лучшее фото, представляющее активный отдых студентов,
например, конкурсы-выставки hand
made! Чего здесь только не бывает:
картины-вышивки, разнообразные
украшения, всевозможные сувениры
из гипса и многое другое! Участники
таких конкурсов всегда получают
своеобразное поощрение — освобождаются от 50 часов обязательных
отработок (субботники и т. п.)!!!
«С обязательными отработками
периодически возникают проблемы, —
рассказывает Богдана. — Некоторые
ребята и слушать ничего не хотят про
уборку листьев или снега, хотя каждый
студент ознакомлен с правилами и
знает, что, если он не будет их выполнять, то на следующий год его не
поселят в общежитие.
И все-таки порядок у нас — главное! — с гордостью говорит Богдана. — У нас всегда нешумно, и в
спокойной обстановке ребята могут
продуктивно выполнять домашние
задания, а в свободное время общаться с друзьями. Мальчики наши,
все без исключения, просто молодцы, — улыбается студентка, — они
не только стремятся хорошо освоить
сложную учебную программу. У них
хватает времени и на то, чтобы следить за собой, ухаживать за своими
вещами, убирать в комнатах и даже
вкусно готовить, а потом (не только
по праздникам!) угощать, например,
тортами собственного изготовления
женскую часть населения!!!»
Как только в Харьков приходит
весна, оживает спортплощадка возле общежития — студенты начинают
играть в бадминтон и волейбол! В мае

ребята планируют провести ставшие
традиционными День общежития и
День здоровья, а это — веселые соревнования по разным видам спорта,
призы, яркий костер и вкуснейшая
полевая каша!
В сентябре общежитие №15 приняло в свой уютный мир новых жильцов
— первокурсников ИФ факультета.
Тогда же здесь состоялось самое
настоящее посвящение в студенты,
на котором присутствовали заместители деканов ИФ и Э факультетов
— Олег Владимирович Тонец и Алексей Евгеньевич Пиротти! Студсовет
подготовил интересную программу,
от которой все новоиспеченные политехники были в полном восторге! Большую помощь в подготовке
и проведении праздника оказали
Александр Мирошниченко (уже выпускник, специалист), Богдан Кузора
и Александр Гук.
Мы уверены, что активисты общежития будут хорошим примером для
вчерашних школьников, и все ребята станут настоящими друзьями!
«Помощь первокурсников нам очень
пригодится, — продолжает Богдана.
— Впереди очень много работы, нам
предстоят субботники, благоустройство территории, посадка цветов на
клумбах… Большой проблемой остается ремонт старых блоков: второй и
третий этажи. Здесь требуется работа
профессиональных подрядчиков, своими силами нам не справиться. Поэтому мы очень нуждаемся в помощи
ректората и дирекции студгородка.
Наша жизнь и наш успех в наших
руках!», — говорит Богдана. И мы не
можем с ней не согласиться!
Беседовала П. НИКОЛЕНКО.
На снимке: в общежитии №15
первокурсников тоже посвящают
в студенты! (сентябрь, 2015 год).
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«Жизнь моя, кинематограф»
Во дни правления Хрущева
Одетый в ситец и брезент,
Был Харьков славен как ученый,
Поэт, рабочий и студент.
Не сдавшийся номенклатуре,
Не будучи угрюм и сер,
По интеллекту и культуре
Он — третий город в СССР.

У Палаці студентів
— весна!
П
рощання з зимою оголосив концерт ХОР — МІХ, що відбувся 25
лютого і зібрав повний зал шанувальників хорового співу. Виступали
цього вечора кілька колективів різних
жанрів і напрямків, керівниками яких
є музиканти, що працюють під одним
дахом Палацу студентів із Народним
колективом — хором імені Олександра
Петросяна. Хор НТУ «ХПІ», у якого
багата 65-річна історія, вже в останні
кілька років під керівництвом Фелікса
Сокола завоював чимало нагород як
переможець різних конкурсів, лауреат
фестивалів. Це, наприклад, Харківський
міський фестиваль «Студентська весна»
та Міжнародний хоровий фестиваль
Chorus Inside 2010 року, «Велика коляда» у Львові та «Наддніпрянські духовні
піснеспіви» в Дніпропетровську 2012
року, «Південна Пальміра» 2013-го. У
2014-му колектив отримав Гран-прі на
Міжнародному фестивалі-конкурсі в
Румунії, вже цього року зайняв І місце у
Всеукраїнському фестивалі «Від Різдва
до Різдва» в номінації «Кращі аматорські світські хорові колективи».
Незабутньою подією для наших хористів стала участь у червні минулого
року у ХІІ Міжнародному фестивалі
університетських хорів «Universitas
Cantat 2015» у Познані (Польща). Там
виступали хори з 5 континентів, у Галаконцерті всі вони в супроводі Познанського оркестру радіо і телебачення
разом виконали твір молодої польської
композиторки Сюзанни Кожей — кантату «Аріон».
Прем’єру цього складного та надзвичайно мелодійного твору в Харкові
й показали наші хористи на концерті
25 лютого, блискуче його виконавши.
Так само досконало прозвучали й інші
чудові мелодії у виконанні улюбленого
хору політехніків.
Учасниками того прекрасного концерту стали й учні дитячої музичної
школи №10 — хор «Con anima» та
ансамбль «Надія», керівник Олена
Яструб, концертмейстер Олена Ходо-

ровська. Твори Моцарта й Рахманінова,
українських композиторів Карабиця і
Вишневської, народні пісні у дитячому
виконанні були чудово зустрінуті залом,
а самі юні співаки, зайнявши місця в
залі, захоплено вітали виступи старших
співаків — хору НТУ «ХПІ» та ще одного
колективу, знаного вже в Харкові «Хору
самотніх сердець сержанта Пеппера».
Останньому «дав життя» хор імені
Олександра Петросяна — утворився
він спочатку за участі наших хористів,
керівником стала концертмейстер хору
ХПІ Анна Мінакова. Назву молодий колектив «позичив» у одного з альбомів
Бітлз і репертуар має відповідний —
композиції рок-музики, пісні народів
світу. Спочатку хор виступав на сценах
артклубів і був відомий як андерграундний проект, а зараз виходить і на більш
масштабні сцени. Того вечора публіка в
Палаці студентів захоплено аплодувала
і творам Шуберта, і «Viva forever» з
репертуару Spise girls, «Черная луна»
з репертуару групи «Агата Крісті», і багатьом іншим творам, аранжированим
Анною Мінаковою.
Апофеозом концерту став «Щедрик»
Леонтовича, про який композитор Пилип Козицький сказав: «Твір, осяяний
промінням генія, який посяде не останнє місце в світовій музичній літературі».
Безсмертна мелодія прозвучала в
колективному виконанні всіх учасників
програми того вечора під диригуванням Фелікса Сокола. Високий рівень
виконання, вдала програма концерту,
натхнення наших співаків-аматорів
— усе це подарувало нам, глядачам і
слухачам, справжню радість і чудовий,
небуденний настрій!
С. ЗЕМЛЯНСЬКА.
Отже, хористи допомогли нам
провести зиму, а весну Палац студентів НТУ «ХПІ» зустрічав 1 березня
концертом блискучого «Сузір’я» під
керівництвом Олени Апаріної. Ну,
це вже «інша історія», читайте її в
наступному випуску нашої газети.

26 лютого 2016 р. у
Музеї історії НТУ «ХПІ»
відбулась науковопрактична конференція
керівників музеїв вузів
Харкова «Деякі питання
практичної діяльності
вузівських музеїв на
сучасному етапі».
У ній взяли участь директори музеїв ХНУ ім.
В. Н. Каразіна, ХНУРЕ,
Н А У і м . Жу к о в с ь к о г о
«ХАІ», ХНАДУ, ХНПУ ім.
Г. С. Сковороди, ХНФУ,

И не отметить было б скверно,
Что львиной долей качеств тех
Дватцатитысячный (примерно)
Владел в то время Политех…
Здесь все возвышенным дышало:
Аудитории и залы,
И КСМ, и профбюро,
И панорама ГОЭЛРО…
Первоапрельских, новогодних
Там вечеров такая власть,
Что рать студенческая сходит
С ума, чтобы туда попасть.
Виталий Копусь, чьи стихи мы слушали в тот день, — друг со студенческих
лет Аркадия Фаустова, памяти которого
был посвящен вечер, организованный
нашей библиотекой и киностудией «ХПИфильм». Руководитель киностудии с 1965
по 2009 гг. А. М. Фаустов был одним из
политехников, создававших такую славу
своему институту, его неповторимую
атмосферу, в которой вырастали инженеры, крепкие специалисты и, в то же
время, люди многогранные, творческие,
с высоким уровнем культуры, любящие и
знающие искусство.
Открывая встречу 25 февраля, директор НТБ Лариса Петровна Семененко (на
снимке вверху) предложила собираться
ежемесячно, чтобы посмотреть, послушать, обсудить интересные явления
науки, культуры, образования. Мы ее
поддерживаем, ведь какими бы проблемами сегодняшнего дня мы ни были
озабочены, культура, жизнь духа, творчество — вот рычаги, с помощью которых
общество обязательно поднимется!
Ирина Фаустова, организатор и ведущая вечера, студийка набора 1968 г.,
рассказала немного об истории Киностудии, которой в 2017 г. будет 60 лет. Из-за
нездоровья не смог прийти «отец-основатель» студии, в юности — яркий участник студенческой самодеятельности,
профессор кафедры «Интегрированные
технологии машиностроения им. М. Ф.
Семко» В. П. Зубарь.
На встречу пришли друзья и коллеги
Аркадия Михайловича Фаустова, его
ученики-студийцы, нынешние студенты,
сотрудники библиотеки.
«Визитка-2007» — с этого презентационного фильма о ХПИ начался кинопоказ
юбилейного вечера. На счету Аркадия
Фаустова множество лент и киносюжетов, прославляющих наш вуз, показывающих его жизнь и деятельность во всем
многообразии. Заведующий кафедрой
АЭМС профессор В. Б. Клепиков вспоминал Аркадия Фаустова как человека
очень талантливого, интеллигентного,
доброжелательного, а его фильмы назвал достоянием, историей, летописью
ХПИ. И пожелал студии успешно хранить эту летопись и создавать новые
страницы.
Продолжил выступления заведующий
кафедрой «Интегрированные технологии машиностроения им. М. Ф. Семко»
профессор А. И. Грабченко, который
всегда интересовался жизнью Киносту-
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ХНДУМГ ім. О. М. Бекетова, ХДЗВА та інші представники Асоціації співробітників
вузівських музеїв Харкова.
Від керівництва НТУ «ХПІ» учасників конференції привітав та побажав їм плідної
роботи проректор, професор Р. П. Мігущенко.
Цікавою була доповідь «Сучасні музеї США : погляд українського історика» доцента кафедри політичної історії к. і. н. А. В. Харченка.
Доповідь Г. В. Бистріченко «Про історичні традиції, сучасність та перспективу
Музею історії НТУ «ХПІ» учасники прослухали безпосередньо в музеї, де наочно
ознайомилися з новими розділами експозиції.
Жвавою і корисною була дискусія музейників щодо проблем вузівських музеїв
у сучасних умовах.
Для гостей була організована екскурсія територією університету, фотографування біля пам’ятника Першому інженеру. Вони побачили перші корпуси Харківського
технологічного інституту ХІХ ст. та історичну будівлю електрокорпусу видатного
архітектора О. М. Бекетова. Цікавою була зустріч на одній з найстаріших кафедр
університету «Електричні машини», яку заснував видатний вчений, Заслужений
професор П. П. Копняєв. Завідувач кафедри професор В. І. Мілих та професор
В. Д. Юхимчук познайомили керівників музеїв з історією кафедри, її унікальною
лабораторією.
Висловлюємо щиру подяку від Асоціації співробітників вузівських музеїв Харкова
керівництву НТУ «ХПІ», профспілковим організаціям та всім підрозділам університету, завдяки яким було проведено конференцію на високому рівні, про що свідчать
схвальні відгуки гостей.
А. БИСТРІЧЕНКО.
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дии у В. П. Зубаря, работавшего на его
кафедре, и у самого А. М. Фаустова. Он
заметил, что не представляет наш Политех без Киностудии и надеется на ее
успешную долгую жизнь.
Общение участников вечера перемежалось показом работ студии об
ее истории, студийцах прошлых лет.
Демонстрацию фильмов осуществляла
заместитель директора НТБ Т. Л. Палей.
Пришли почтить память одного из корифеев Дворца студентов нынешние его
сотрудники. Виталий Кириченко, руководитель ансамбля баянистов-аккордеонистов «Полифония» ДС, лауреат многих
конкурсов, исполнил мелодию «Памяти
Карузо», в сопровождении которой был
показан ролик об Аркадии Фаустове.
Галина Стеценко-Волченко, руководитель Центра «Арт-интернешнл Единство»
ДС, лауреат международных конкурсов,
очень тепло
и с любовью
говорила об
Аркадии Фаустове, в посвящение его
памяти спела
прекрасную
«Черемшину».
З а т е м Га л я ,
Виталий и Абдулла Битар,
студент из
Сирии (судья
международАркадий Фаустов.
ной категории
по восточным танцам и песням) сыграли
музыкальное произведение «Праздник»,
посвятив его дню рождения Аркадия
Михайловича. После показа фрагмента
фильма «Art Way. Дневник Фестиваля»
герои его сюжета, ученые и поэты М. М.
Красиков и С. К. Шелковый, «шагнув» с
экрана в зал, прочитали свои стихи.
Вечер-мемориал не был излишне
серьезным, официальным мероприятием — его участники и сами с улыбкой
вспоминали эпизоды своей дружбы и
сотворчества с Аркадием Фаустовым, и
от души смеялись над мультфильмами
киностудии «Спорт и юмор», а также
«Новый маршрут» — одной из «визитных
карточек» Киностудии (в свое время
он был показан на ЦТ).
Снятые уже в прошлом,
ХХ столетии, фильмы
эти выглядят современно, их художественные
достоинства не устарели. Десятилетия прошли
и со времени создания
фильма «Показывайте,
нам интересно» об одной
из Юморин ХПИ, но он
при каждом показе вызывает общий хохот в зале.
Прокомментировал свое
знакомство и совместную
работу с А. М. Фаустовым
над фильмом один из героев этой потрясающе
смешной, искрометной ленты Александр
Иванов — руководитель молодежного
театра юмора ДС, который затем прочитал рассказ Михаила Зощенко «Кинодрама».
Каждому хотелось сказать хоть несколько слов об Аркадии Фаустове, о
том, какой это был светлый, умный,
остроумный, многогранный человек.
На встрече были А. В. Долгарев, директор ДС с 1971 по 1977 гг., ныне — доцент кафедры педагогики
и психологии; участник
студенческой и «постстуденческой» самодеятельности в ХПИ, музыкант,
ныне профессор В. Г.
Ягуп; одна из героинь
фильма «Eindrucke» (Впечатления), заведующая
кафедрой гуманитарных
наук профессор Т. А. Снегурова.
Профессор кафедры
программной инженерии

и информационных технологий управления А. В. Горелый рассказал о знакомстве с А. М. Фаустовым на съемках
фильма «Игра. Игровое проектирование», о совместном творчестве и возникшей дружбе, о важности и полезности
фильма, об интеллигентности и глубине
личности Аркадия Фаустова.
Студийка первого набора (1968 г.)
В. В. Сирица-Ерисова рассказала о
традициях Киностудии, о занятиях, о

том, что культура и интеллигентность,
которыми делился Фаустов, обучая
творчеству, обогатили ее и остались в
ней на всю жизнь.
Пришли и поделились воспоминаниями соратники Аркадия Фаустова по
занятиям на Э факультете и по студенческой самодеятельности: В. М. Гольдрин
(ныне ведущий научный сотрудник ГНТЦ
ядерной и радиационной безопасности)
и В. И. Копусь (главный инженер проекта
Хартрон-Энерго).
Г. Керцер, выпускник ХПИ, затем
— один из организаторов театра ХГУ
«СИНТ», рассказал о своей постановке
спектакля «Баня» на сцене ДС, в котором А. Фаустов великолепно играл
Победоносикова, этакого современного
«элегантного» бюрократа, играл с полным внутренним перевоплощением, без
внешних карикатурных черт. Спектакль
был событием в культурной жизни не
только Политеха, но всего города.
И вновь фильмы, и вновь воспоминания. По мнению всех участников встречи, атмосфера была необыкновенная,
теплая, дружеская, наполненная светом
личности А. Фаустова, добротой, интеллигентностью и талантами всех присутствующих.
В завершение встречи прозвучала

прекрасная музыка — Сергей Перепелица, сотрудник Музея НТУ «ХПИ»,
музыкант, исполнил инструментальные
произведения на китайской и индийской флейтах. И Александра Одокиенко,
руководитель театра «Политехник» ДС,
преподаватель актерского мастерства
на Киностудии прочитала удивительные
притчи.
Студенты, уходя, говорили: «Спасибо!
Было интересно!». Все участники вечера
благодарили друг друга за общение
и радовались тому, что Киностудия
«ХПИ-фильм», храня традиции, ценный
кино-видеоархив и уникальное кинооборудование, продолжает жить, создавать
фильмы, обучать студентов, это — лучшая память об Аркадии Фаустове.
Помогала в организации встречи заведующая отделом КПР НТБ Л. П. Бондаренко, снимал для истории студиец,
оператор Ю. В. Перетяченко, снимки
сделал заведующий сектором НТБ Д. И.
Черных.
С. ЗЕМЛЯНСКАЯ.

Спорт

10 студенческий
чемпионат Украины
по боулдерингу
(вид скалолазания),
который состоялся 19—21 февраля в Кривом Роге, принес
очередную победу Маргарите Захаровой (ИФ-72), о которой
уже не раз писала газета «Политехник». В соревнованиях приняли участие 46 парней и 24 девушки из 7 областей Украины и
14 вузов. Участникам, членам сборных команд среди юниоров,
было предложено 8 трасс и максимальное количество попыток:
на каждую — по 5. В финал отбирали 8 студентов, а также
участников вне зачёта, у которых по результатам квалификации были результаты лучше, чем у 8-го попавшего в финал

студента. Таким образом, наша спортсменка встретилась с
сильными соперниками и в жесткой борьбе заняла почетное
2 место! Поздравляем, Маргарита!
ІІ этап Кубка Украины по скалолазанию среди взрослых
спортсменов состоялся 27—28 февраля в Каменец-Подольском. Маргарита Захарова рассказала нам об этих соревнованиях. «Здесь встретились сильные соперники, отличавшиеся
высокой профессиональной подготовкой, — говорит девушка.
— Всех участников ждали трассы, можно сказать, европейского уровня, к полуфиналу мы уже весьма устали, но за победу
каждый боролся изо всех сил! Я заняла на этих соревнованиях
ІІ место. Во всех моих достижениях, безусловно, не только
моя заслуга. Большое спасибо моим тренерам — Валентине
Александровне Маренич и Евгению Николаевичу Тимко — за
бесконечную веру в меня и всевозможную поддержку!»
1—3 апреля в Кривом Роге состоится ІІІ заключительный
этап Кубка Украины по боулдерингу. Здесь Маргарита Захарова будет вновь представлять Харьков и наш университет.
Пожелаем ей удачи!
П. НИКОЛЕНКО.
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