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Видається з 1 січня 1951 р.

Память об ученом, со дня рождения ко-
торого исполняется в нынешнем году 115 
лет, увековечена в нашем университете. 
Стараниями благодарных учеников, по-
следователей, администрации НТУ «ХПИ» 
дополнено число мемориальных знаков, 
украшающих корпуса университета.

Памятная доска Саулу Марковичу Фер-
тику — известному ученому в области 
техники и электрофизики высоких напря-
жений, лауреату Государственной премии 
Украины, конструктору и экспериментатору, 
основателю научной школы техники высо-
ких напряжений — установлена на фасаде 
математического корпуса, где находится ос-
нованная им кафедра инженерной электро-
физики. Велики заслуги ученого в создании 
в нашем вузе Научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского института 
(НИПКИ) «Молния», научно-техническая 
база которого сегодня имеет статус Наци-
онального достояния Украины. Здесь под 
руководством С. М. Фертика был разрабо-
тан и построен уникальный генератор искус-
ственных молний, предназначавшийся для 
испытаний электрооборудования системы 
энергообеспечения Донбасса на стойкость 
к влиянию молнии, создана установка для 
имитации электрического импульса, воз-
никающего в результате ядерного взрыва, 
и многие другие пионерские работы, обе-
спечившие настоящий прорыв в области 
электротехники высоких напряжений. Эти 

разработки института «Молния» развивались 
и применяются в наше время для испытаний 
различных объектов, защиты многих систем, 
в т. ч., ракетно-космической техники.

С. М. Фертик воспитал плеяду ученых-по-
следователей, среди которых профессоры 
И. В. Белый, А. Г. Гурин, В. В. Конотоп, В. М. 
Михайлов, Л. Т. Хименко, В. В. Рудаков и 
многие другие, которые продолжили дея-
тельность его научной школы и подготовку 
инженеров-исследователей в НТУ «ХПИ».

Выступая на церемонии открытия памят-
ной доски, ректор НТУ «ХПИ», член-корр. 
НАНУ Е. И. Сокол отметил, что на базе 
механических выпрямителей, разрабо-
танных С. М. Фертиком, создано большое 
количество приборов и устройств, которые и 
сегодня позволяют нашей стране укреплять 
обороноспособность, обеспечивать соот-
ветствующие отрасли такими металлами, 
как титан и магний.

На церемонии открытия мемориального 
знака выступили также заведующий кафед-
рой «Инженерная электрофизика» профес-
сор В. В. Рудаков (к сожалению, недавно 
ушедший от нас); бывший руководитель 
НИПКИ «Молния» Г. Ф. Нескородов; ведущий 
инженер, с. н. с., руководитель группы в 
НИПКИ «Молния» И. М. Шептун; Почетный 
ректор НТУ «ХПИ» Л. Л. Товажнянский; А. А. 
Науменко — последний аспирант С. М. Фер-
тика, его внук С. Содин и другие.

З. МЕЛЬНИК.

Першокурсники 
знайомляться з історією 
Харківського політехнічного

З 1 вересня в Музеї історії НТУ «ХПІ» розпочалися традиційні екскурсії першокурсників.
Студенти пізнають сторінки історії рідного вузу, знайомляться з видатними вченими, 

випускниками, досягненнями наукових шкіл, унікальними розробками, традиціями, міжна-
родним співробітництвом, творчими та спортивними досягненнями Харківської Політехніки. 
Наочно у Музеї представлені документи, фотографії, речові експонати, тощо.

7 вересня зі студентами АП та ТМ факультетів зустрівся відомий вчений, найстаріший 
професор університету, учасник бойових дій у Другій світовій війні, д. т. н., Заслужений 
працівник вищої школи України, Почесний доктор НТУ «ХПІ», стипендіат Президента Укра-
їни, проректор ХПІ у 1978—1989 рр., декан АП факультету 1961—1963 рр., декан ЕМБ 
факультету, завідувач кафедри промелектроніки у 1972—1989 рр. Віктор Тимофійович 
Долбня (на знімку).

Професор В. Т. Долбня побажав студентам-першокурсникам наполегливості та успіхів у 
навчанні, гідно пронести звання харківського політехніка через усе життя.

12 вересня у Музеї історії НТУ «ХПІ» відбулася зустріч студентів-першокурсників КІТ 
факультету із Олександром Івановичем Веретенниковим — випускником Харківського по-
літехнічного 1984 року, к. т. н., лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, 
головним конструктором КП «ХКБМ імені О. О. Морозова», генеральним конструктором КП 
«ХКБМ імені О. О. Морозова» у 2011—2015 рр.

У найближчих планах Музею чергові зустрічі першокурсників інших факультетів НТУ «ХПІ» 
з видатними випускниками Харківського політехнічного.

Г. БИСТРІЧЕНКО, директор Музею історії НТУ «ХПІ».

Твоя исТория, ХПи

Выдающийся 
ученый и практик

История нашего университета 
богата именами, принесшими 
славу не только нашему вузу, но 
и всей отечественной науке. Они 
хорошо известны, о них много 
написано, в их честь названы ули-
цы, предприятия, лаборатории, 
и сегодня живут и развиваются 
созданные этими учеными науч-
ные школы. Но имя Саула Марковича Фертика не столь широко известно научной и 
технической общественности. Причина этого — специфика научной деятельности, 
тематика которой долгие годы была особо закрытой. Несмотря на большое ко-
личество опубликованных С. М. Фертиком научных работ, все они были доступны 
крайне ограниченному кругу лиц. Научные идеи, выдвинутые им, воплощенные на 
практике, сегодня продолжают приносить весомые результаты, они востребованы 
во многих отраслях.

Прекрасне традиційне свято від-
булося в нашому університеті 31 
серпня. НТУ «ХПІ» гостинно зу-

стрічав нову зміну — понад 2000 пер-
шокурсників! Новачки вишикувалися 
колонами, сяючими очима дивилися на 
емблему університету, на символічну 
«Чашу знань», на дівчат із хлібом-сіллю, 
їх серця схвильовано билися під урочисті 
звуки «Гаудеамуса».

Для першокурсників співали, танцюва-
ли та виконували свої найкращі номери 
творчі колективи Палацу студентів НТУ 
«ХПІ». Почесні гості свята: виконуюча 
обов’язки голови Харківської обласної 
державної адміністрації Юлія Світлич-
на, директор Департаменту освіти і 
науки Харківської обласної державної 
адміністрації Анатолій Бабічев, Почесний 
доктор НТУ «ХПІ», голова Північно-Схід-
ного наукового центру НАН і МОН Укра-
їни, академік Володимир Семиноженко, 

Харківський Політех серед 
найкращих вузів світу

НТУ «ХПІ» вже третій рік поспіль потрапляє до рейтингу 
кращих світових вищих навчальних закладів за версією британ-
ської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). Цей 
рейтинг враховує репутацію вузу в науковому співтоваристві 
та серед роботодавців, співвідношення кількості студентів до 
кількості факультетів, цитування наукових робіт, роботу з іно-
земними студентами і викладачами.

Всього до рейтингу на 2016—2017 рік увійшло 916 вузів з 
80 країн світу. У лідерах дослідження залишається США (154 
навчальних заклади в списку). Массачусетський технологічний 
інститут і Каліфорнійський технологічний інститут (США), Стен-
фордський університет, Гарвард, англійський Кембридж названі 
найкращими вузами в світі.

Співробітництво з литовськими 
університетами

13 вересня наш університет відвідала делегація пред-
ставників Клайпедського університету (професори Сергеюс 
Лебедевас та Юстас Жаглинскис) і Вільнюського технічного уні-
верситету ім. Гедимінаса (професори Саугирдас Пукалскас та 
Альфредас Римкус). Мета візиту — участь у семінарі партнерів 
у рамках проекту The IncoNet EaP «Twinning Grants».

З гостями зустрілися ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол, про-
ректор з науково-педагогічної роботи Геннадій Хрипунов, 
професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 
Андрій Прохоренко, заступник начальника відділу міжнародних 
зв’язків Олександр Василюк та інші. Під час переговорів вчені 
визначили напрямки співпраці ХПІ і литовських університетів; 
вирішили встановити і розвивати довгострокові контакти з об-
міну в науковому та академічному напрямі (обмін студентами, 
аспірантами та ін.), реалізовувати спільні проекти. Найближчим 
часом представники обох сторін планують підготувати про-
граму найбільш перспективних напрямків співпраці. Зокрема, 
передбачається спільна робота Клайпедського та Вільнюського 
університетів з кафедрою ДВЗ НТУ «ХПІ» (завідувач — профе-
сор Андрій Марченко), діяльність якої переважно спрямована 
на вирішення питань, пов’язаних з двигунобудуванням.

День танкіста в НТУ «ХПІ»
10 вересня на базі Гвардійського факультету військової 

підготовки імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» відбулися 
урочисті заходи з нагоди святкування Дня танкіста.

На свято були запрошені представники керівництва Мініс-
терства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил, 
генерали і офіцери — випускники військового вузу, керівники 
місцевих органів самоврядування, працівники танкобудівних 

підприємств. Харків’янам і гостям нашого міста продемонстру-
вали різноманітні бойові машини, що перебувають на озброєнні 
оборонного відомства, а також нову бронетехніку: «Оплот», «Бу-
лат», «Атлет» та ін. Біля кожного зразка техніки стояли курсанти 
і давали пояснення щодо його тактичних характеристик. Армій-
ські підрозділи також показали, як виконують бойові завдання 
в умовах зіткнення з умовним противником і як відбувається 
обслуговування бойових машин.

Власна служба охорони
створена в нашому університеті за підтримки ректора НТУ «ХПІ» 
Євгена Сокола та проректора Магомедеміна Гасанова. До її 
складу увійшли близько 150 осіб. Для посилення контро лю за 
порядком на території Політеху та для забезпечення швидкого 
реагування на порушення та загрози, зокрема, терористичні 
акти, була створена тривожна група, до складу якої увійшли 
висококваліфіковані співробітники служби охорони універси-
тету (близько 20 осіб). З ініціативи служби охорони посилено 
контроль за переміщенням транспорту територією університету 
та нагляд за автостоянкою ХПІ і системою контролю ввезення/
вивезення майна Політеху. Відстежується також збереження 
матеріальної бази (на кожній кафедрі створені графіки чергу-
вань працівників), ведуться роз’яснювальні роботи зі студен-
тами університету, повністю виключені акти вандалізму і вигул 
собак. Ще одним нововведенням роботи служби охорони 
стало припинення чергувань студентів і викладачів з метою їх 
убезпечення.

У перспективі планується установка 35 нових камер відео-
спостереження, впровадження нових сучасних технологій і 
методів з підвищення рівня безпеки студентів та викладачів 
ХПІ, а також гостей університету.

Детальніше про ці та інші події можна прочитати на сайті 
новин університету http://www.kpi.kharkov.ua/ua/

За матеріалами прес-служби НТУ «ХПІ».

К 115-ЛЕТИю СО дНя РОждЕНИя С. М. ФЕРТИКа

посвята у студенти — 2016
перший заступник 
міського голови 
Харкова Ігор Те-
рехов звернулися 
до студентів та 
викладачів Полі-
теху з вітальним 
с л о в о м .  Ю л і я 
С в і тл и ч н а  с к а -
зала: «Це ваше 
д о с я г н е н н я  — 
вчитися в одно-
му з кращих ву-
зів України. ХПІ 
славиться своїми 
іменами і традиці-
ями, новими віян-
нями і досягнен-

нями, участю в європейських програмах 
і розвитком міжнародних відносин. Тільки 
від вас самих залежить, наскільки ви 
скористаєтесь усіма можливостями, які 
є в цьому навчальному закладі. Саме від 
вас залежить, яким буде вектор розвитку 

нашої держави».
Академік Володимир Семиноженко 

зазначив, що ХПІ — кращий технологіч-
ний вуз України: «Зараз розвивається 
четверта промислова революція або «Ін-
дустрія 4.0». Тому вам належить здійсню-
вати величезні прориви — створювати 
«технології шостого укладу», які піднімуть 
економіку всього світу. На цьому шляху я 
бажаю вам відродити технологічну велич 
нашої країни!»

Р е к т о р  у н і в е р с и т е т у ,  ч л е н -
кореспондент НАНУ, д. т. н., професор 
Євген Сокол, звертаючись до студентів, 
підкреслив: «НТУ «ХПІ» відповідає всім 
сучасним світовим стандартам. Саме 
вам належить продовжувати славні тра-
диції Політеху, які склалися за його більш 
ніж 130-річну історію. Адже в цьому 
університеті навчалися або працювали 
такі видатні вчені, як Ляпунов, Ландау, 
Рвачов, Підгорний, Бережний і багато 
інших…». Першокурсники відповіли на 
привітання обіцянкою стати достойними 

учнями, істинними 
політехніками, бе-
регти славну істо-
рію рідного універ-
ситету, шанувати 
його традиції,  із 
завзяттям оволо-
дівати майбутньою 
професією.

Творчих успіхів, 
терпіння і наснаги 
вам, дорогі першо-
курсники! В добрий 
час!

Фоторепортаж 
В. Таємницького.

Заходьте на сайт нту «ХпІ»!

«Крещендо» приглашает!
дорогие политехники! 26 сентября в 18.30 состоится 

концерт известного далеко за пределами ХПИ Народ-
ного аматорского коллектива профсоюзов Украины, 
камерного оркестра «Крещендо».

Этот коллектив постоянно обогащает свой репертуар, 
а музыканты без устали совершенствуют мастерство! 
Зрители всегда получают невероятный заряд положи-
тельных эмоций и вдохновения, восторженно аплоди-
руют и не хотят отпускать музыкантов со сцены!

На этот раз в программе концерта произведения 
разных жанров, как для арфы с оркестром, так и по-
трясающие рок-хиты!

Приходите в дС! Мы ждем вас!

Дс — Дс — Дс



2 Політехнік

КонКурс ПроеКТів молоДиХ вчениХ

«Наш проект «Створення науково-ме-
тодичних основ електронного каталогу 
іоносферних бур для центральноєвро-
пейського регіону» присвячений дуже 
важливій тематиці та стосується, без 
перебільшення, всього людства, — роз-
повідає керівник проекту Дмитро Котов. 
— Адже геокосмічні бурі та збурення 
іоносфери як важливий прояв цих масш-
табних явищ впливають не лише на кос-
мічні апарати та поширення радіохвиль 
в навколоземному космічному просторі, 
а отже — на точність супутникових сис-
тем глобального позиціонування. Враз-
ливими до впливу геокосмічних бур є 
континентальні енергетичні системи, які 
в сучасному світі є об’єктами критичної 
інфраструктури, а також найцінніше, що 
є в людини — здоров’я. Тому не дивно, 
що наш проект одразу зацікавив вчених 
Харківського національного медичного 
університету, які планують використати 
наші результати у своїх дослідженнях.

П р о т е  н а ш  п р о е к т  с п р и я т и м е 
розв’язанню не лише прикладних про-
блем. Експериментальні й теоретичні 
результати, одержані нашою групою, 
будуть надзвичайно корисними для 

геофізиків, які моделюють поведінку 
атмосфери та іоносфери і намагаються 
прогнозувати глобальні процеси в нав-
колоземному космічному середовищі. 
Парадокс: вплив сильних геокосмічних 
бур, які є досить рідкісним явищем, ви-
вчений набагато краще за вплив слабких 
бур, які відбуваються значно частіше. 
Пояснення є дуже простим: більшість 
дослідницьких інструментів та методик, 
які використовують наші колеги, через 
низьку чутливість фактично «не поміча-
ють» прояви слабких бур в іоносфері. Що 
дає нам якісну перевагу? Надчутливий 
радар некогерентного розсіяння нашого 
Інституту — справжня знахідка для до-
питливого дослідника. Найсучасніші ме-
тодики аналізу експериментальних даних 
та програмне забезпечення, розроблені 
в нашому Інституті протягом останніх 
років. І, зрозуміло, нові ідеї.

Ідея нашого проекту ґрунтується на 
результатах, які ми отримали в 2014—
2016 роках. Нам вдалося довести, що 
дуже слабкі геокосмічні бурі здатні нео-
чікувано сильно впливати на іоносферу 
в наших широтах. Це дає нам підстави 
для перегляду існуючої класифікації гео-

космічних бур, запропонувати нові кри-
терії для роботи з ними. В майбутньому, 
користуючись цими новими критеріями, 
ми хочемо створити єдиний електронний 
каталог з даними про іоносферні збурен-
ня в Центральній Європі».

Зазначимо, що група молодих вчених 
Інституту іоносфери має не лише амбітні 
плани, але й значний науковий доробок. 
За останні два роки науковці опубліку-
вали дві статті у міжнародних журналах 
з високим імпакт-фактором: «Journal 
of Geophysical Research» та «Journal of 
Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics». 
Ми впевнені, що у Дмитра, Софії, Олек-
сандра, Марини та Катерини попереду 
ще багато цікавих ідей та не один ви-
граний грант. А нещодавній успіх, про 
який ми розповіли і який приніс Інституту 
іоносфери дворічне фінансування для 
досліджень у розмірі 600 тис. грн., до-
поможе молодим науковцям реалізувати 
їхні задуми!

Підготував І. ГаЄВИЙ.
На знімку (справа наліво): Дмитро 

Котов, Софія Кацко та Олександр 
Богомаз.

Грант виграли Інститут 
іоносфери і нту «ХпІ»

У травні цього року Міністерство освіти і науки Укра-
їни оголосило про початок першого конкурсу проектів 
наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) 
розробок молодих вчених. Протягом кількох наступних 
місяців 114 вищих навчальних закладів та наукових 
установ представили на конкурс безпрецедентно велику 
кількість проектів — 440. 15 серпня під головуванням 
Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич відбулося 
засідання Конкурсної комісії з відбору проектів. За ре-
зультатами незалежної експертизи Комісія обрала лише 
79 проектів, фінансування яких розпочалося з серпня 
2016 року. Серед переможців, які отримали підтримку 
з державного бюджету, проект співробітників Інституту 
іоносфери та Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут. Науковий керівник 
проекту — старший науковий співробітник, к. ф.-м. н., 
доцент дмитро Володимирович Котов, відповідальний 

виконавець — науковий співробітник, к. 
ф.-м. н. Софія Валеріївна Кацко, вико-
навці: старший науковий співробітник, 
к. т. н. Олександр Вікторович Богомаз, 
аспірант кафедри «Радіоелектроніка» 
Марина Сюсюк та магістр кафедри 
«Радіоелектроніка» Катерина аксьонова.

«Проблеми соціально-
економічного розвитку 
підприємств»

Міжнародна науково-практична кон-
ференція з такою назвою відбудеться 
в нашому університеті 26—27 жовтня. 
Її організатор — кафедра фінансів 
та оподаткування НТУ «ХПІ». Співке-
рівниками цього наукового форуму 
є Познанська політехніка (Польща), 
Петрошанський університет (Румунія), 
Магдебурзький університет ім. Отто 
фон Геріке (Німеччина), Мішкольцський 
університет (Угорщина).

На конференції будуть працювати 
такі секції як «Менеджмент підприємств 
в умовах глобалізації, реструктуризація 
та розвиток підприємств, податкова 
складова діяльності підприємств»; 
«Інвестиційні та інноваційні процеси, 
управління якістю, управлінські та 
фінансові аспекти міжнародної кон-
курентоспроможності продукції та 
підприємств»; «Економіка України: іс-
торичний погляд».

Міжнародні симпозіуми
«Проблеми вдосконалення електрич-

них машин і апаратів. Теорія та прак-
тика» (SIEMA’2016) — такий симпозіум 
відбудеться в НТУ «ХПІ» 20—21 жовтня 
на базі кафедри електричних апаратів. 
Трохи пізніше, 27—28 жовтня, вчені 
з багатьох міст України та зарубіж-
жя, представники провідних електро-
машинобудівних підприємств нашої 
країни зустрінуться на міжнародному 
симпозіумі «Проблеми електроенер-
гетики, електротехніки та електро-
механіки (SIEMA’2016)». Ініціаторами 
проведення цього заходу є кафедри 
електричних машин, електричних апа-
ратів і загальної електротехніки нашого 
університету.

«Філософія в сучасному 
світі»

Міжвузівський науково-практичний 
семінар з такою назвою відбудеться в 

НТУ «ХПІ» 18—19 листопада. Органі-
заторами цього заходу, присвяченого 
Всесвітньому Дню філософії, стали 
факультет соціально-гуманітарних 
технологій нашого вузу, механіко-
технологічний факультет Харківського 
національного університету будівництва 
та архітектури, Академія військово-іс-
торичних наук і козацтва, Харківський 
науково-дослідний інститут козацтва.

«Ресурсозбереження 
та енергоефективність 
процесів і обладнання 
обробки тиском в 
машинобудуванні та 
металургії»

Це назва VIII Міжнародної науково-
технічної конференції, яка відбудеться 
23—25 листопада на базі кафедри 
обробки металів тиском НТУ «ХПІ». 
На пленарному засіданні та в секціях 
будуть обговорюватися досягнення в 
галузі технологій та обладнання для 
обробки металів тиском, а також пер-
спективи розвитку цих галузей.

Цикл наукових форумів відбудеться в 
нашому університеті у грудні. Це X Між-
народна науково-практична конферен-
ція «Дослідження та оптимізація еко-
номічних процесів «Оптимум — 2016» 
(6—8 грудня); VIII Міжнародна науково-
методична конференція «Безпека лю-
дини в сучасних умовах» (8—9 грудня); 
Всеукраїнська науково-технічна конфе-
ренція «Актуальні проблеми автоматики 
та приладобудування» (8—9 грудня); 
регіональний науково-технічний семі-
нар «Нові розробки в галузі електричної 
ізоляції». У грудні також відбудеться 
одна з найголовніших для нашого уні-
верситету подій, присвячених історії 
Харківського політехнічного, назва якої 
пов’язана з ім’ям першого директора 
інституту професора Віктора Львовича 
Кирпичова. Це традиційна регіональна 
науково-практична конференція «Кир-
пичовські читання».

Підготувала З. МЕЛЬНИК.

науКові форуми — 2016

конференції і семінари

С 2010 г. в рамках договора о со-
трудничестве между Краковской 
политехникой им. Т. Костюшко и 
НТУ «Харьковский политехнический 
институт» студенты нашего универ-
ситета проходят ознакомительную 
практику на базе института Конструк-
ций машин Краковской политехники. 
Со стороны нашего университета 
базовой является кафедра подъем-
но-транспортных машин и оборудо-
вания, которая готовит и согласовы-
вает программу и сроки проведения 
практики.

В этом году состоялся седьмой выезд 
харьковских политехников в Польшу. 
Впечатления о поездке, безусловно, луч-
ше изложат сами участники, но мне, как 
руководителю этой программы, хотелось 
бы отметить следующее.

С учетом множества программ обме-
на, существующих в университете, набор 
первой группы для поездки в Польшу 
был воспринят студентами без должного 
энтузиазма. Но результаты практики и 
впечатления участников проекта пре-
взошли все ожидания. Сегодня эта 
программа востребована и существует 
«очередь» на следующие годы. При этом 
следует отметить, что едут лучшие из 
лучших, и, в принципе, у них есть выбор.

Следует отметить, что возможности 
реализации программы у Краковской по-
литехники неоспоримо выше по простой 
причине — работает экономика. За семь 
лет сотрудничества в программе ни еди-
ного раза не предлагались к посещению 
предприятия, с которыми знакомились 
в предыдущие годы. Финансирование 
программы позволяет посещать пред-
приятия, удаленные от Кракова, выбор 
которых реально отражает структурные 
изменения, происшедшие в экономике 
Польши.

При этом традиционно уделялось 
внимание историческим и культурным 
памятникам, традициям и вопросам со-
вместной истории.

Безусловно, это заслуга Краковской 
политехники, которая сумела взять на 

Владислав Боков (НТ-41м): «Это 
была моя первая поездка за рубеж, хотя 
о таких стажировках в европейских уни-
верситетах, с которыми ведет сотрудни-
чество кафедра ПТМ и О, я узнал давно. 
И все это время стремился попасть в 
число счастливчиков, которых ежегодно 
отбирают для ознакомительной практики 
в вузы-партнеры. Например, участвовал 
во Всеукраинской олимпиаде по сво-
ей специальности, научных конкурсах 
разных уровней и, конечно же, хорошо 

евроПейсКая мобильносТь в ДейсТвии

Харьков — Краков: 
привычный маршрут

себя выполнение всех обязательств, не 
направляя своих студентов в Харьков с 
2014 г. в связи с известными трагиче-
скими событиями.

На прощальном приеме в ректорате 
Краковской политехники мы выразили 
искреннюю благодарность проректору 
по учебной работе и зарубежному со-
трудничеству Краковской политехники 
профессору Д. Богдалу, директорам ин-
ститута Конструкций машин профессорам 
Я. Рыщу и А. Муцу, кураторам программы 
профессору Г. Тора и до-
центу М. Тжебицки.

Приятно было услы-
шать заверение Краков-
ской политехники в том, 
что в 2017 г. для про-
должения и развития со-
трудничества, в связи 
с большим интересом 
к Харькову и Украине, 
будет направлена группа 
польских студентов в наш 
город.

В. КОВаЛЕНКО,
профессор 

кафедры ПТМ и 
О, руководитель 

практики.

полученный опыт Хотим 
Применить В УКраине!

учился. И, наконец, достиг своей цели!
В этом году в Краковской политехнике 

побывало 10 харьковских политехни-
ков — трое студентов кафедры ПТМ и 
О и шестеро — представители других 
кафедр. Возглавлял нашу группу про-
фессор В. А. Коваленко. Меня приятно 
поразило посещение ведущих произ-
водственных предприятий региона, ос-
нащенных самым современным оборудо-
ванием. С польской стороны нашу группу 
курировали 5 студентов Краковской 
политехники, которые сопровождали 
нас в течение всей десятидневной ста-
жировки. Они стали для нас настоящими 
друзьями! Неизгладимое впечатление 
осталось и от культурной программы.

Как нам рассказали местные жители, 
после вступления в ЕС Польша достигла 
значительных успехов в экономическом 

развитии. Поэтому я уверен, что такие 
же шаги должна предпринять и Украина. 
По крайней мере, я хочу внести свой по-
сильный вклад в становление украинской 
экономики. Сейчас я работаю по специ-
альности в Научно-исследовательском 
центре «Промышленная безопасность и 
технический аудит» МИПО НТУ «ХПИ» и 
после окончания магистратуры планирую 
здесь остаться.

Оксана Габдинова (НТ-41м): «Я так-
же прилагала максимум усилий, чтобы 
поехать в Польшу. Мои успехи в учебе, 
оцененные повышенной стипендией, уча-
стие в олимпиадах и научных конкурсах, 
к счастью, не остались незамеченными! 
Я была в восторге от современного про-
изводства на заводе TRW, выпускающего 
тормозные системы для автомобилей 
ведущих марок Европы. Нас даже пригла-
шали сюда работать, ведь производство 
нуждается в молодых высококлассных 
специалистах.

Надолго запомнится мне и сам Кра-
ков, посещения мемориала в честь 
жертв нацизма в Аушвице-Биркенау 
(печально известный концентрационный 
лагерь Освенцим), старейшей в Европе 
соляной шахты в Величке, шахты по до-
быче каменного угля «Королева Луиза» в 

Забже (Верхняя Силезия), города Щав-
ница на границе со Словакией, где мы 
спускались по горной реке и др. У меня 
осталось море позитивных эмоций и от 
местных достопримечательностей, и от 
жителей польских городков.

Именно здесь у меня возникло жела-
ние приехать в Польшу еще раз, чтобы 
закончить магистратуру по другой спе-
циальности и получить еще один диплом 
европейского уровня!».

Виталий Божко (МШ-41ам):  «Я 
благодарен руководству кафедры ПТМ 
и О за такую уникальную возможность 
побывать в стране, с одной из наиболее 
динамично развивающихся экономик 
Европы, с богатой и общей историей 
с Украиной! Например, мы посетили 
Вавель — символ Польши и место, 
имеющее особое значение для поль-

ского народа. На 
Вавельском холме 
расположен ком-
плекс архитектур-
ных памятников, 
из которых важ-
нейшие — Коро-
левский замок и 

кафедральный собор Святых Станис-
лава и Вацлава. На предприятиях меня 
порази ла новизна, модернизация про-
изводства местных предприятий, на-
пример, заводов Fiat, Mitsubishi Electric.

Самые теплые слова говорю и в адрес 
наших коллег-поляков. С ними мы очень 
подружились, как, впрочем, и со студен-
тами из Колумбии, Мексики и России, с 
которыми жили вместе в кампусе сту-
денческого городка.

После окончания магистратуры я хо-
тел бы поработать на одном из польских 
предприятий, набраться опыта, а потом 
вернуться в Украину, чтобы поделиться 
полученными практическими знаниями 
с молодыми специалистами».

В конце беседы ребята выразили 
уверенность, что каждый студент нашего 
Политеха может добиться в вузе много-
го. Есть масса направлений, где стоит 
применить им свои талант и способ-
ности. Главное — иметь элементарное 
желание.

На фото: украинским студентам эта поездка 
запомнилась и интересными квестами, проведен-
ными вместе с польскими друзьями. Один из них 
был посвящен изучению песен на двух языках, 
знанию истории двух народов. Этот снимок сде-
лан во время такой игры на центральной площади 
Кракова (снимок вверху); в замке Вежа харьков-
ские студенты-политехники вместе с польскими 
коллегами Бартолием, Мартином и доктором 
Мартином Тжебицки и др. (снимок внизу).



3Політехнік

Вітаємо політехніків, колег, поці-
новувачів читання із Всеукраїнським 
днем бібліотек!

Колектив бібліотеки прагне бути в 
центрі наукового та культурного жит-
тя університету — і як його учасник, і 
як активний помічник та друг читача. 
Пріоритетом бібліотеки є якісне забез-
печення інформаційних потреб її ко-
ристувачів. Успіхи бібліотеки та високий 
рівень власних інформаційних ресурсів 
високо оцінено авторитетним світовим 
рейтингом «The Ranking Web of World 
repositories», за яким у червні 2016 року 
Електронний репозитарій Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», який створений 
та функціонує на базі НБ, посів шосте 
місце серед репозитаріїв України. За 
результатами «Вебометричного рейтингу 
бібліотек України», опублікованими у січні 
2016 року, наша наукова бібліотека по-
сіла четверте місце серед усіх бібліотек 
України, а серед бібліотек вишів — пер-
ше. За підсумками конкурсу «Бібліотекар 
року — 2015» (організатори: методичне 

Бібліотека — древня і вічно юна оселя людського розуму, 
храм знань, острівець духовності й культури, а ХХІ століття 

диктує свої закони, у тому числі й бібліотекам, а саме — необ-
хідність формувати нові методи організації інформаційного 
простору вищого навчального закладу.

Наукова бібліотека НТУ «ХПІ» є центром культурно-про-
світницької роботи університету. Ми підтримуємо тісні зв’язки 
з бібліотеками, музеями, культурно-мистецькими, освітніми 
закладами, обласними спілками художників та письменників. 
У культурно-просвітницькій роботі бібліотека використовує 
як випробувані часом форми роботи, так і впроваджує нові 
підходи та напрямки.

У бібліотеці проходять різноманітні виставки: образотворчі, 
фото, вишитих робіт. Ми організуємо тематичні книжкові ви-
ставки з історії України, її культури. Експонуємо видання, які 

30 вересня — всеуКраїнсьКий День бібліоТеК

Ми працюємо для вас!
об’єднання бібліотек вищих навчальних 
закладів Харківської зони та ТОВ «Ком-
панія ПАЕР») біобібліографічний проект 
«Наукова школа електротехніки: до 
130-річчя НТУ «ХПІ» було визнано пере-
можцем, як кращий інноваційний проект, 
а його розробники відзначені дипломами 
конкурсу.

Бібліотека поступово стає третім міс-
цем у житті студентів-політехніків, про 
що свідчать все більш заповнені зали та 
Подяка колективу бібліотеки від Студ-
Альянсу за сприяння розвитку студент-
ського самоврядування.

Теплі слова на адресу колективу біблі-
отеки і свою вдячність за вагомий внесок 
у справу підтримання боєготовності під-
розділів військової частини А 1451 в зоні 
проведення антитерористичної операції 
на території Донецької та Луганської 
областей висловило у своїй Подяці Ко-
мандування військової частини.

Саме такі результати є підтверджен-
ням високого професіоналізму та само-
відданої праці її співробітників, орієн-
тованих на постійний пошук і удоско-
налення.

Наукова бібліотека є одним з важливих 
соціокультурних інститутів, спроможних 
впливати на суспільство, прививає гу-
маністичні цінності. Вона гідно реалізує 
наукову, інформаційну, документальну, 
культурну та просвітницьку функції, по-
стійно працює на суспільну користь.

Колектив бібліотеки висловлює свою 
щиру вдячність ректорату університету 
за розуміння потреб бібліотеки та під-
тримку при вирішенні питань життєдіяль-
ності підрозділу, нашим читачам, друзям, 
партнерам — за довіру, співпрацю та 
нові цікаві аспекти взаємодії, що нади-
хають колектив на подальший розвиток.

Ми відкриті для всіх 
і для кожного!

Запрошує нтБ
Ми служимо людям у світському храмі
І совість століття пронизує нас,
А мудрість і правда розтоплять і камінь…
висвітлюють історичний розвиток та сьогодення науки і техніки. 
Велику увагу політехнічної громадськості привернули такі заходи 
як виставка картин художниці Світлани Землянкіної, «Чорнобиль 
— гіркий спомин і вічний біль», «Життя моє — кінематограф», 
відкриття виставки «Світ очима політехніків», Слайд-презентація 
«Моя Ліна Костенко» (з нагоди 85-річчя поетеси) і багато інших. 
Про такі цікаві події залюбки пише газета «Політехнік» НТУ «ХПІ».

Бібліотекар вважає своїм обов’язком допомогти читачам у 
пізнанні реальної картини світу, стати обізнаним у сучасних 
проблемах, допомогти реалізувати себе у творчості.

Вечори та зустрічі з митцями, що проходять у бібліотеці, 
завжди займають почесне місце у культурно-просвітницькій 
роботі, адже мистецтвом можна сказати дуже багато… Почесне 
місце, тому що це зустрічі з цікавими та обдарованими людьми.

Так, у вересні у нас відбулися образотворчі виставки: «Гра-
фіка», автор С. В. Коморний (знімок угорі), член Національної 
Спілки художників України, співзасновник, почесний член Єв-
ропейської академії живопису «LeonArt» (Німеччина); «Портрети 
квітів», автор Ю. І. Пісковський (знімок внизу), професор Між-
народної Академії архітектури, почесний академік Української 
Академії Архітектури, член Національної Спілки архітекторів 
України, член Національної Спілки журналістів України. Експону-
ється також виставка «Третій вік. Проблеми реалізації людських 
здібностей», автори Н. Б. Годзь, кандидат філософських наук, 
доцент та О. І. Годзь (Верменич), вчитель початкових класів у 
минулому.

Особливим багатством бібліотек завжди були і будуть її 
кадри — талановиті, досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, без-
межно віддані своїй справі. Адже бібліотекар — це насамперед 
особистість, яка безкорисливо, щедро, з повною відданістю 
служить суспільству і читачеві. Частиною його життя назавжди 
стають люди та книги.

Ми звертаємось до своїх читачів, на яких завжди чекаємо:
Не оминайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки.
Нема прекрасніших доріг,
Ніж в цей вселюдський храм науки.

Л. БОНдаРЕНКО,
завідувач відділу НТБ.

висТавКи
У травні — червні в НТБ НТУ «ХПІ» експо-

нувалася виставка картин С. Землянкіної 
під чарівною назвою «У тіні кульбаби». Це 
вже друга виставка з циклу «Художники, 
народжені в ХПІ», яку організувала наша 
бібліотека.

Світлана Землянкіна закінчила фа-
культет автоматики і приладобудування у 
2004 році. а зараз вона вже професійний 
ілюстратор! Та знову студентка — тепер 
Харківського художнього училища.

Гості виставки милувалися не тільки кар-
тинами, що були створені нещодавно. Це, 
наприклад, «Монмартр» (2014 р., папір, аква-

рель, туш), «Лопань» (2014 р., папір, акварель), 
«Гренландія» (2015 р., полотно, олія), «Урал. 
Петунка» (2015 р., папір, акварель), «Портрет 
дитини. Добриня» (папір, пастель). Всіх врази-
ли чудові ілюстрації до віршів відомої дитячої 
поетеси Ренати Мухи. Дуже цікаво також 
проілюстрована поетична збірка директора 
Етнографічного музею «Слобожанські скарби», 
доцента кафедри етики, естетики та історії 
культури НТУ «ХПІ» Михайла Красикова «Ранок 
вечора». До речі, з М. М. Красиковим Світлана 
знайома ще зі студентських років: вона була 
учасницею багатьох етнографічних експедицій 
у Карпати, Слобожанщиною, які організовує 
Михайло Михайлович. І ці подорожі, звичайно, 
завжди дарували творчу наснагу. Наприклад, 
на виставці були представлені роботи, створені 
в селищі Нескучне на Харківщині, батьківщині 
відомої художниці Зінаїди Серебрякової, і в 

Первокурсников Маргариту Лыкову и 
Сергея Орлова (КН-36б) гостеприимно 
встретил не только Харьковский политех, 
но и общежитие №1 «Гигант». Ребята 
очень довольны, что живут теперь в са-
мом центре Харькова, и до университета 
им добираться считанные минуты.

Маргарита Лыкова: «Я приехала из г. 
Николаевка Донецкой области. В Харь-
кове бывала и раньше. Уже в старших 
классах мечтала учиться в ХПИ, стреми-
лась сдать ЗНО с как можно более вы-
соким баллом. Сейчас у нас, первокурс-
ников, в жизни все по-новому. Занятия, 
конечно, отличаются от школьных уро-
ков. Преподаватели все очень хорошие, 
на лекциях и лабораторных интересно. 
Мне очень нравится линейная алгебра, 
и вообще высшая математика. А еще 
я самостоятельно изучаю английский 
язык. Уверена, что образование, полу-
ченное в Политехе, поможет мне стать 
востребованным специалистом! Желаю 
всем первокурсникам удачи!»

Памяти 
в. в. рудакова
Отечественная наука понесла большую утрату: 9 

сентября 2016 г. после тяжелой болезни на 68 году 
жизни скончался известный ученый в области тех-
ники высоких напряжений, доктор технических наук, 
профессор, академик аН высшей школы, лауреат 
Государственной премии Украины в области науки 

и техники, заведующий кафедрой инженерной электрофизики Валерий 
Васильевич Рудаков.

В. В. Рудаков родился 23 мая 1949 г. в г. Шепетовка Хмельницкой области. 
После окончания средней школы в 1966 г. поступил в ХПИ. Валерий Васильевич 
был одним из первых выпускников кафедры инженерной электрофизики. В 1972 г. 
после успешного завершения учебы он был оставлен для научной работы в НИЛ 
ТВН и ПТ (сейчас — НИПКИ «Молния»), где показал прекрасную теоретическую 
подготовку, незаурядные способности и трудолюбие, участвуя в создании высо-
ковольтных импульсных конденсаторов и электрофизических установок. После 
защиты кандидатской диссертации стал одним из ведущих специалистов в обла-
сти высоковольтного конденсаторостроения. Многолетняя плодотворная научная 
работа, конечной целью которой всегда являлось создание уникальных электро-
физических установок, привела В. В. Рудакова к написанию докторской диссерта-
ции, которую он успешно защитил в 1999 г. С 2000 г. Валерий Васильевич активно 
участвует в учебном процессе кафедры инженерной электрофизики, сначала как 
совместитель, а в 2005 г. он был избран на должность заведующего кафедрой.

С приходом В. В. Рудакова на кафедре стали развиваться новые научные на-
правления, расширилось сотрудничество с другими факультетами. Под его науч-
ным руководством были успешно защищены докторская и несколько кандидатских 
диссертаций. Профессор В. В. Рудаков — автор более 120 научных трудов и изо-
бретений, в том числе нескольких учебных пособий. Он был не только успешным 
исследователем, но и мудрым руководителем, хорошим педагогом, искренним 
человеком, а его научная и преподавательская деятельность служит примером 
для последователей и учеников.

Валерий Васильевич был великим тружеником, прекрасным организатором, 
добрым и отзывчивым человеком. Он не оставлял ни одной, даже внезапно воз-
никшей в конце дня, проблемы на завтра и часто уходил с работы последним, за-
крывая кафедру и подъезд математического корпуса. В его кабинете всегда было 
многолюдно: сотрудники, преподаватели, дипломники, студенты младших курсов 
свободно обращались к нему и получали необходимую поддержку. Он был жиз-
нерадостным оптимистом. Таким Валерий Васильевич останется в нашей памяти.

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование семье и близким покойного.
Кафедра инженерной электрофизики.

Новый учебный год 
— новые предметы, 
новые радости, новые 
высоты, которые нуж-
но покорять. И новые 
люди, которые отныне 
носят гордое звание 
студента первого курса 
кафедры программной 
инженерии и инфор-
мационных технологий 
управления НТУ «ХПИ».

31 августа на общем 

собрании первокурсников факультета 
компьютерных наук и программной ин-
женерии декан факультета, профессор 
Игорь Петрович Гамаюн представил 
ребятам заведующих кафедрами и 
сотрудников деканата, рассказал об 
истории нашего вуза, его прошлом и 
настоящем, обратил внимание на те 
широкие возможности, которые предо-
ставляет Политех для развития много-
гранной, социально активной личности. 
Заведующие кафедрами раскрыли 
перед собравшимися перспективы, 
которые открывают специальности 
нашего факультета — современные 
и востребованные на рынке труда в 
сфере информационных технологий.

Прошло уже несколько недель с того 
момента, как вчерашние абитуриенты 
погрузились в совершенно иную об-
становку, отличающуюся от привычной 
школьной жизни. Вот их впечатления.

Карина Тертичная, староста группы 
КН-36в: «Университет — это замеча-
тельное место, чтобы развивать себя 
и приобретать новые контакты. Не 
жалею, что выбрала именно Политех. 
Надеюсь, он даст мне основательную 
подготовку для будущей профессии и 
предоставит возможность найти вер-
ных друзей».

Владислав Гудей, староста группы 
КН-36е: «Учиться в университете не-
просто, но очень увлекательно. Препо-
даватели открывают нам дверь в дру-
гой мир, дают нам все необходимое 
для того, чтобы мы стали успешными 
и образованными людьми, а наша 

ПервоКурсниКи — 2016

первый курс: 
новые цели, 
мечты, ожидания

задача — лишь взять то, что нам пре-
подносят».

Заведующий кафедрой, д. т. н., про-
фессор Михаил Дмитриевич Годлев-
ский (на снимке), говоря о стратеги-
ческих целях и задачах возглавляемого 
им коллектива на новый учебный год, 
подчеркнул, что кафедра не только 
реализует фундаментальную теорети-
ческую подготовку специалистов, но 
успешно продолжает работу в рам-
ках международного проекта MASTIS 
«Создание современной магистерской 
программы в области информационных 
систем». Этот проект предусматривает 
соответствие учебных планов актуаль-
ным потребностям ИТ-бизнеса, что 
дает нашим студентам существенные 
преимущества при трудоустройстве.

Кроме того, впервые в Украине, на 
кафедре ПИИТУ на уровне магистра-
туры применен дуальный подход к 
образованию (синтез теоретической 
подготовки и оплачиваемой практиче-
ской работы), что позволяет сократить 
период адаптации выпускника на рынке 
труда на 2—3 года, приобрести офи-
циальный стаж работы, необходимый 
для дальнейшего профессионального 
роста.

Мы желаем кафедре ПИИТУ даль-
нейших успехов на ниве образования, 
а ее студентам — чтобы все их планы 
осуществились и наш Политех стал для 
них настоящей «alma mater»!

К. яКОВЕНКО,
инженер кафедры ПИИТУ.

старовинному Путивлі («Дзвіниця в Путивлі» 
(2015 р., папір, акварель). «Світлана — це не-
скінченний позитив, світло, оптимізм… Усі її 
роботи налаштовують на філософський, лірич-
ний лад…», — каже М. М. Красиков. А декан 
факультету автоматики і приладобудування 
А. І. Гапон підкреслив, що «Світлана Землян-
кіна вчилася на дуже сильному потоці, серед 
багатьох яскравих особистостей. Не дивно, 
що талановита і енергійна людина знайшла 
себе у творчості!»

«Чому назва виставки асоціюється в мене 
саме з кульбабою? Мабуть тому, що для мене 
кульбаба — це дитинство, — розповідає Світ-
лана… — Це завжди просто, легко, весело, а 
значить — це невичерпне джерело натхнення! 

Всі знають, як розлітається на своїх 
парашутиках насіння кульбаби навіть від 
легкого подиху вітерця… Отже, я бажаю 
всім успіхів у житті та творчості, бажаю 
завжди хапатися за вірний парашут!»

Світлана Землянкіна дійсно зна-
йшла себе. Ця тендітна молода жінка, вірна 
дружина та ніжна мати двох хлопчиків вже не 
один рік співпрацює з такими відомими ви-
давництвами як «Ранок», «Сага», «Ексклюзив». 
З ілюстраціями художниці вже видано близько 
30 дитячих книжок і підручників для шкіл.

Гості виставки, як завжди, розглядали 
картини, фотографували їх, спілкувалися 
з авторкою. Вони залишили вдячні слова 
організаторам виставки, співробітникам бі-
бліотеки Л. П. Бондаренко — завідувачу від-
ділом культурно-просвітницької роботи, І. А. 
Рубаєвій — бібліотекарю І категорії. Всі отри-
мали незабутні враження, ще більш підсилені 
виступами виконавця бардівських пісень Юрія 
Правдіна та співробітника Музею історії НТУ 
«ХПІ» Сергія Перепелиці, який грав на флейті.

Підготувала О. ПРОШаК,
студентка ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

коли кульбаба — 
джерело натхнення!

Мы уже 
полюбили Хпи!

Сергей Орлов: «Еще учась в школе в родном Северодонецке (Луганская область), я 
занимался самообразованием и знал, что университет — это, прежде всего, самостоя-
тельная работа каждого. Первые дни учебы пока принесли мне только радость — знаком-
ство с однокашниками и преподавателями, которые нам все очень доступно объясняют. 
Поэтому задача у нас, новичков, сейчас одна — влиться в большую семью под названием 
ХПИ, отлично сдать первую сессию и продолжать двигаться вперед, развиваться!»

Группа КН-36б.

С. В. Коморний — у центрі.

Ю. І. Пісковський.
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сПорТ
«СЕРЕБРО» 
ИЗ 
СЛОВаКИИ

C  1  п о  4 
с е н т я б р я  в 
г.  Т р е н ч и н 
( С л о в а к и я ) 
с о с т о я л с я 
т у р н и р  п о 
бадминтону 
уровня Future 
Series — Yonex Slovak Open 2016. 
Харьков на турнире представляли 
студенты НТУ «ХПИ», воспитанники 
Заслуженного тренера Украины, вы-
пускника ХПИ Михаила Стерина: Ма-
рина Ильинская, Владислава Лесная, 
Анна Михалькова, Дарья Самарчанц 
и Александр Шмундяк. Владислава 
Лесная и Дарья Самарчанц завоевали 
второе место в женской парной кате-
гории. Им удалось обыграть пары из 
Австрии, Чехии, Исландии/Словакии, 
Англии, а в финале девушки уступили 
болгарскому дуэту Мария Минцова и 
Петя Недельчева.

В женской одиночной категории 
харьковчанки стартовали 
в основной сетке. Владис-
лава Лесная и Дарья Са-
марчанц выиграли матчи 
первого круга, но проигра-
ли в 1/8 финала Марии 
Митцовой из Болгарии и 
Мартине Реписка из Сло-
вакии соответственно.

Анна Михалькова и Ма-
рина Ильинская выбыли в 
первом раунде основной 
сетки. Смешанная пара 
Даниил Боснюк и Мари-
на Ильинская проиграли 
в первом же матче ква-
лификации, а Александр 
Шмундяк остановился во 
втором туре квалификации 

«Теннисом я начала заниматься еще в 
1 классе, — вспоминает Ира, — он пере-
весил на чашах весов, где были также 
танцы и спорт. Ежедневно мои родители 
возили меня на тренировки, причем в 
разные районы нашего города. За это 
время я поменяла пять тренеров, пока, 
поступив в ХПИ, не встретила нынешнего 
своего наставника Юрия Георгиевича 
Донца. Конечно же, в школе мне было 
тяжело совмещать спорт и учебу, но 
благодаря силе воли выдержала это 
испытание. В старших классах меня 
приглашали в США выступать за одну 
из университетских команд, предлагая 
бесплатное обучение в вузе. Я отказа-
лась, а вот несколько моих коллег «по 
цеху» согласились. Я же остановила 
свой выбор на ХПИ, хотя был еще ва-
риант — Харьковская государственная 
академия физической культуры (ХГАФК). 
О Политехе мне много хорошего расска-
зывали мои старшие товарищи, которые 
выступали за университет, да и сама я 
видела и хорошую базу для тренировок, 
и хотела получить достойное высшее 
образование!».

Кроме успехов в спорте у Иры есть 
достижения и в учебе. Она дважды уча-
ствовала во Всеукраинской студенческой 
олимпиаде по теории методики физи-
ческого воспитания (Сумы), где вошла в 
«двадцатку» сильнейших, а в этом году в 
ХГАФК состоялась Всеукраинская олим-
пиада по профессиональному спорту, в 
которой участвовали представители 14 
вузов. Здесь Ира получила сертификат 
за «обоснованные ответы на вопросы». 
Девушка презентовала там свою ра-
боту, посвященную проблемам борьбы 
Международного олимпийского комите-
та против применения допинга.

Свою магистерскую работу «Фор-

мирование компетенции тренеров по 
теннису» Ирина Кириченко выполнила 
под руководством заместителя за-
ведующего кафедрой физвоспитания, 
доцента, мастера спорта, Заслуженного 
тренера Украины Н. Ю. Борейко. Вместе 
со своим тренером Ю. Г. Донцом Ира 
разработала регламент повышения ква-
лификации и сертификации тренеров, 
исследовала возможность материально-
технических баз, обосновала, в каких го-
родах экономически выгодно проводить 
курсы повышения квалификации.

Окончив вуз с «красным» дипломом, 
Ирина Кириченко хотела бы продолжить 
обучение в аспирантуре на кафедре 
педагогики и психологии управления со-
циальными системами. А еще, в недале-
ком будущем, в ХПИ появится еще одна 
политехническая семья. Ведь в вузе Ира 
встретила свою любовь! Ее избранник 
тоже спортсмен, выпускник кафедры 
физвоспитания, тренер по вольной борь-
бе. И хотя девушка не назвала нам его 
имени, мы уверены, что это достойный 
мужчина, который станет надежной за-
щитой и поддержкой для любимой.

Не забросит Ира на полку и свою 
ракетку. «Еще со 2 курса я тренирую ма-
лышей и взрослых любителей тенниса, 
— говорит спортсменка, — и хотя этот 
вид спорта считается одним из самых 
затратных, пытаюсь воспитать из детей 
будущих чемпионов. Таких, например, 
как мой кумир — американка Серена 
Уильямс. Я благодарна руководству 
института и кафедры физвоспитания за 
помощь и поддержку! Спасибо, Политех, 
и до новых встреч!».

И. ГаЕВОЙ.
На фото: Ирина Кириченко со сво-

им тренером Юрием Георгиевичем 
Донцом.

теннисистка 
с «красным» 
дипломом

Ирина Кириченко (СГТ-40) — мастер 
спорта Украины по теннису (2008 г.), 
участник Международных турниров (ITF), 
первый номер сборной нашего универ-
ситета. В составе команды участвовала 
в Спартакиаде вузов, Всеукраинской 
Универсиаде. В апреле нынешнего года 
в соревнованиях по программе Спартаки-
ады вузов, которые проходили на кортах 
Спорткомплекса «Политехник», заняла 2 
место, проиграв представителям ХНУ им. 
В. Н. Каразина. а еще одну серебряную 
медаль Ира завоевала два года назад на Спартакиаде Украины. Нужно отме-
тить, что в нашем вузе две теннисные команды, и героиня этой публикации 
— лидер первой. В ее состав входят три девушки и трое юношей, в активе 
каждого из них — награды республиканских состязаний.

Золотая осень 
политеХников
(сайт Федерации бадминтона Харь-
ковской области).

На юниорском чемпионате Украины 
по бадминтону спортсмены-политех-
ники завоевали 7 медалей: Марина 
Ильинская (СГТ-46а) стала первой 
в одиночной категории и миксте и 
второй в паре; Елизавета Крячко (СГТ-
45) — победитель в парной категории; 
Александр Шмундяк (СГТ-45) — се-
ребряный призер в одиночке и паре; 
Владислав Стерин (СГТ-46а) завоевал 
«серебро» в парной категории.
«ЗОЛОТО» ИЗ БЕРЛИНа

Евгений Золотов (СГТ-44) заво-
евал три золотые медали на чемпио-
нате Европы по подводному ориенти-
рованию в Берлине.
СаМБО

На Кубке Украины по боевому сам-
бо юрий Осипенко (СГТ-41) стал 

б р о н з о в ы м 
призером.
СТРЕЛЬБа 
ИЗ ЛУКа

анастасия 
Волобуева (СГТ-42) стала третьей 
в командных соревнованиях на тра-
диционном Международном турнире 
по стрельбе из лука «Золотая осень 
2016».
ВЕЛОСПОРТ

Виталий Логунов (СГТ-46а) на 
Кубке Украины по BMX-рейсингу (раз-
новидность велогонки) занял третье 
место и выполнил норматив мастера 
спорта Украины. Поздравляем всех 
ребят с успешным выступлением и 
желаем им дальнейших побед!

Подготовила 
Мария дОЛГаРЕВа.

О, Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Зем-
лей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что 
племя, родина, род,
Если сильный с сильным, лицом к 
лицу у края земли встает?

(джозеф Редьярд Киплинг 
«Баллада о Востоке и Западе»).

Волею судеб после получения 
магистерского диплома эконо-
миста-международника, пере-

водчика мне довелось работать в 
качестве переводчика в город Бушер 
(Исламская Республика Иран), где 
шло строительство атомной станции 
при участии специалистов из Ирана и 
ряда постсоветских стран. До пребы-
вания в Иране мои знания о Востоке 
ограничивались историей, поэзией, 
начальными знаниями арабского язы-
ка, основ религии и философии, рас-
сказами знакомых, ранее работавших 
или служивших на Востоке. Личный 
опыт общения и познания культуры, 
быта, философии и духовного мира 
моих коллег-иранцев способствовали 
тому, что по возвращении в Украину 
я начала работу над кандидатской 
диссертацией «Авторитаризм и де-
мократия в процессе модернизации 

политических режимов в странах 
Ближнего Востока», которую защитила 
в 2013 году, получив степень кандида-
та политических наук.

Следуя советам моих оппонентов 
по защите диссертации, известных 
украинских ученых Александра Ана-
толиевича Корниевского и Евгения 
Валерьевича Магды, а также профес-
соров философского факультета ХНУ 
имени В. Н. Каразина, где проходила 
защита кандидатской диссертации, 
я продолжила востоковедческие ис-
следования, но уже в области фило-
софской антропологии. Поэтому сей-
час сфера моих научных интересов 
охватывает культурные, этические, 
психологические и морально-духов-
ные аспекты межкультурного диалога 
Запада и Востока.

За период работы над темой канди-
датского исследования я принимала 
участие в тематических междуна-
родных проектах в Польше, Венгрии, 
Македонии, Турции и Сирии, во время 
которых был собран уникальный ма-
териал, частично вошедший в текст 
диссертации. Параллельно с научной 
работой я преподавала курс общей 
политологии для иностранных сту-
дентов медицинского факультета ХНУ 
имени В. Н. Каразина на английском 
языке. Обогатить опыт преподавания 
и работы с иностранцами мне по-
может второе высшее образование, 
которое я сейчас получаю по специ-
альности «Психология» на кафедре 
педагогики и психологии управления 
социальными системам имени акаде-
мика И. А. Зязюна, где в настоящее 
время работаю старшим преподава-
телем.

С осени 2015 года по кафедре фи-
лософии я стала научным руководите-
лем двух замечательных аспирантов 
— граждан Ливана — Моха Мохамада 
Аль Джавада и Яги Махмуда.

Оба приехали в Украину с желани-
ем поступить в аспирантуру именно 
нашего университета, потому что 
большинство их земляков — ведущих 
специалистов в области технических 
и инженерных наук, успешно стро-
ящих свою карьеру на родине и за 
ее пределами, получили уникальную 
теоретическую и практическую под-
готовку в стенах НТУ «ХПИ».

Следует отметить, что среди кон-
тингента иностранных студентов и 
аспирантов нашего университета пре-
обладают представители технических 
и инженерных специальностей, в то 
время как гуманитарное направление 
привлекает лишь единиц. Тем не ме-
нее, междисциплинарное исследова-
ние, объединяющее в себе восточный 
и западный научные дискурсы с уче-
том специфики базового образования 
и опыта работы, является приорите-
том для иностранных аспирантов в 
сфере гуманитарных и экономических 
наук. Так, мой первый аспирант Мох 
Мохамад Аль Джавад после окончания 
в Ливане Американского университета 
культуры по специальности «Менед-
жмент» продолжил семейный бизнес, 
но с целью расширения своей компа-
нии стал интересоваться вопросами 
философии управления и развития 
кросс-культурного капитала компании 
— уникального инновационного ре-
сурса, обеспечивающего достижение 
успеха в условиях глобализации. Джа-
вад приехал, чтобы пройти стажировку 
на кафедре педагогики и психологии 
управления социальными системами 
имени академика И. А. Зязюна, а 
также для изучения русского языка 
на подготовительном факультете НТУ 
«ХПИ». Джавад Мох владеет англий-
ским, французским, арабским и фар-
си, уже может общаться на русском 
языке (помогал мне проводить лекции 
и семинары для украинских студентов 
и преподавателей), выучил несколько 
украинских слов, интересуется нашей 
культурой и философией. Джаваду 
нравится участвовать в научных кон-
ференциях и семинарах. Например, 
14 мая он посетил с. Сковородинов-
ку (на снимке слева), где принял 
активное участие в конференции 
«Интерпретации и интерпретаторы», 
посвященной творчеству Г. С. Сково-
роды. Джавад исследовал восточные 
мотивы в творчестве Григория Сково-
роды — великого Учителя, странству-
ющего философа, поэта, баснописца 
и педагога, внесшего значительный 
вклад в развитие восточнославянской 
культуры. Первое знакомство Джавада 
с украинской традиционной культу-
рой состоялось осенью 2015 года во 
время посещения Национального му-

асПиранТура

с Запада на восток

зея-заповедника украинского гончар-
ства в с. Опошне и музея свадебных 
традиций в с. Великие Будища, где 
он даже принял участие в театрали-
зованных представлениях! Его мечта 
— стать профессором, защи-
тить докторскую диссертацию 
и преподавать в ливанском 
университете.

Мой второй аспирант, Яги 
Махмуд, в будущем тоже меч-
тает стать доктором филосо-
фии, а сейчас его цель — полу-
чить знания и научную степень. 
В город университетов Харьков 
и в старейший технический вуз 
Украины НТУ «ХПИ» он приехал 
учиться, как он сам говорит, 
«для обогащения своего куль-
турного и интеллектуального 
потенциала». Сейчас Махмуд 
— бакалавр менеджмента в 
Арабском университете Лива-
на, магистр Исламского уни-
верситета по специальности 
«Финансовый менеджмент», а также 
магистр по специальности «Демогра-
фия» Государственного ливанского 
университета. В ХПИ аспирант ра-
ботает над кандидатской диссерта-
цией (на английском языке) на тему 
«Философия культуры экономического 
поведения в арабских странах», затра-
гивающую аспекты философии, рели-
гии, психологии, экономики и менед-
жмента. Махмуд принимает активное 
участие в конференциях и семинарах, 
готовит научные статьи и доклады по 
теме своего исследования.

Недавно мои аспиранты успешно 
сдали кандидатские экзамены по 

английскому языку и философии. 
Мне очень приятно работать с ними, 
так как в процессе разработки тем 
диссертационных исследований мы 
вместе с аспирантами погружаемся в 

наследие выдающихся ученых Запада 
и Востока, взаимно обогащая культур-
ный и интеллектуальный потенциал.

«Мы очень рады, что имеем воз-
можность учиться в НТУ «ХПИ» — уни-
верситете с мировым именем и бога-
тейшей историей, который по праву 
завоевал известность и признание со 
стороны мирового научного сообще-
ства, — говорят аспиранты. — Обра-
зование, которое мы здесь получаем, 
поможет нам быть востребованными 
специалистами не только на Родине, 
но и за ее пределами».

Л. ГаРНЫК,
ст. преподаватель, к. полит. н.

Юрий Осипенко.

Евгений Золотов (в центре).
 Владислава Лесная и 

Дарья Самарчанц.

Яги Махмуда и Л. П. Гарнык 
принял ректор НТУ «ХПИ» 
профессор Е. И. Сокол.

Анастасия Волобуева.


