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Видається з 1 січня 1951 р.

Зі святом вас, дорогі 
політехніки!

Міжнародний День студента, який відзначається в на-
шій державі, як і в інших країнах, 17 листопада — це день 
символічного об’єднання, підвищення ролі студентства в 
суспільному й політичному житті. Дорогі наші студенти! Ви 
присвятили свої молоді роки наполегливому навчанню, підго-
товці до професійної діяльності, до участі в зміцненні нашої 
України. Від того, як ви проведете ці роки, наскільки зможете 
оволодіти знаннями — багатством, що його дає вам універ-
ситет, залежать і ваше майбутнє життя, кар’єра, успіх, і 
внесок у розбудову України, в перетворення її на могутню й 
квітучу державу.

Ми, ваші наставники, весь професорсько-викладацький ко-
лектив університету, робимо все для того, щоб ви отримали 
найновіші, найсучасніші знання, здобули навички наукової 
роботи, і від вас самих величезною мірою залежить якість 
освіти, яку ви отримуєте в Національному технічному уні-
верситеті «Харківський політехнічний інститут». За неї ви 
несете відповідальність перед собою, перед вашими батьками 
і перед усім суспільством.

Студент — високе звання, ви являєте собою інтелектуаль-
не майбутнє народу, від вас уже сьогодні залежить успішний 
поступ суспільства і держави шляхом прогресу — науково-
технічного і гуманітарного.

Щиро вітаю вас із Днем студента, бажаю відзначити його 
весело й змістовно! Усім зичу здійснення сподівань, успіху та 
міцного здоров’я!

Є. СОКОЛ,
ректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут».

Ці усміхнені хлопці та дівчата — члени профспілкового комі-
тету студентів, голови профбюро факультетів нашого універ-
ситету. Ми невипадково обрали для зйомки центральний вхід 
до нашої красуні-бібліотеки. Адже вона є одним із найбільш 
популярних місць, де студенти-політехніки проводять свій час. 
Хтось із легкістю знайде тут потрібну книгу чи науковий журнал, 
комусь вкрай необхідний доступ до Інтернету. А для тих, хто 
цінує мистецтво, працівники бібліотеки організовують безліч 
виставок та творчих вечорів.

А таких у Харківському політехнічному дуже багато! Про це 
свідчить бурхливе життя нашого Палацу студентів. Кожного 

дня тут відбуваються репетиції 25 творчих колективів, працю-
ють клуби за інтересами. У цьому творчому казані «варяться» 
близько 1000 учасників, студентів як початкових, так і старших 
курсів, для яких виступати на сцені — найвища насолода! До 
них можете приєднатися і ви!

ДОрОгі першОКурСНиКи!
Якщо ви граєте, співаєте, танцюєте, декламуєте!.. па-
лац студентів НТу «Хпі» чекає на вас 30 листопада з 14 

години на відбірковому турі конкурсу 
«Старт дає політех»!

приходьте і ви не пошкодуєте!!!

С Днем СтуДента!
Я поздравляю с Днем студента
Всех, кого нету мне родней,
Кто высоко ценил моменты
Беспечно-юных славных дней:

С кем мы в общаге дружно жили,
С кем славно проводили дни;
Всех, кто, стипендию не жиля,
Был щедр к таким же, как они;

Кто отвечал настолько четко,
Что слышали на небесах,

И кто протягивал зачетку
С собачьей жалостью в глазах;

Всех тех, кто поступал учиться,
И всех, кто получил диплом…
Промчалась юность, будто птица,
И помахала нам крылом;

Пусть черно-белой кинолентой
мелькнуло пятилетие вех — 
Я поздравляю с Днем студента
Сегодня искренне вас всех!

Алексей реЗНиКОВ.

Професор М. Й. Заполовський: «Цього року 
до КІТ факультету вступило 242 першокурсни-
ки. Наші студенти оволодівають такими спеці-

альностями: «Комп’ютерна інженерія» (комп’ютерні 
системи та мережі; системне програмування; спеці-
алізовані комп’ютерні системи); «Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології» (системи штучного інте-
лекту; інформаційні технології консолідації знань); 
«Телекомунікації та радіотехніка» (телекомунікаційні 
системи та мережі); «Електроніка» (мультимедійні 
інформаційні технології і системи). Вони отримують 
фундаментальну математичну підготовку, а також 
досконало опановують комп’ютерну та мікропро-
цесорну техніку, системне програмування та сучасні 
інформаційні технології. Ми забезпечуємо індивіду-
альну роботу кожного завдяки застосуванню сучас-
них навчальних технологій, широкому впроваджен-
ню обчислювальної техніки, засобів і програмного 
забезпечення при використанні мов програмування 
різного рівня, застосуванню сучасних математичних 
методів і пакетів прикладного програмного забезпе-
чення і т. д. У нас готують фахівців найвищого рівня, 
які відповідають світовим стандартам… В цьому 
нам дуже допомагає співробітництво з провідними 
комп’ютерними фірмами.

Однією з перших фірм, із якою ми почали співп-
рацювати, була NIX Solutions Ltd. Її президент — 
к. т. н. Ігор Брагінський, випускник кафедри об-
числювальної техніки та програмування (ОТП). 
Згідно з договором про співробітництво компанія 
NIX Solutions проводить тестування студентів КІТ 
факультету, потім вони мають можливість навчатися 
там за індивідуальними програмами та працювати.

У 2012 році розпочалося активне співробітництво 
КІТ факультету з фірмою EPAM Systems (гене-
ральний директор О. І. Чеботар, директор філії в 
м. Харків Сергій Шкурупій, менеджер із розвитку 
персоналу к. т. н., доцент М. В. Почебут).

Основний вид діяльності цієї фірми — розробка 
системного програмного забезпечення, сучасних 
інформаційних корпоративних систем, систем авто-

матизації документообігу, ERP систем із повним су-
проводом розробки робочого циклу: проектування, 
тестування, підтримка. Завдяки активній підтримці 
М. Почебута на кафедрі ОТП була створена сучасна 
комп’ютерна лабораторія на 20 робочих місць. У 
ній в першій половині дня навчаються студенти, а в 
другій половині співробітники фірми проводять за-
няття з тими студентами, які пройшли за конкурсом 
і претендують на роботу в філіях фірми. Згідно з 
договором студенти проходять у фірмі виробничу 
практику, стажуються. Студенти і викладачі отри-
мують там матеріали для написання наукових робіт, 

випускників фірма із задоволенням бере на роботу.
У 2011 р. на КІТ факультеті при кафедрі «Системи 

інформації» створено мережеву академію CISCO. 
Навчальний клас лабораторії має 14 комп’ютерів 
та обладнання, призначене для підготовки фахівців 
у галузі мережевих технологій. Очолює академію 
Заслужений працівник освіти України, академік 
Української технологічної академії, Почесний док-
тор Мішкольцського університету, Відмінник освіти 
України, проф. В. О. Кравець. Крім того, упродовж 
1998—2012 рр. він був координатором 19 проектів 

TEMPUS/TACIS та понад 60 проектів різноманітних 
європейських та світових програм».

Так от, на зустріч з першокурсниками цього року 
прийшли керівник напрямку тестування тренінгового 
центру компанії EPAM Systems Євгеній Сакайло; 
керівник тренінгового центру компанії Zfort Group 
Тетяна Тумар; координатор навчального центру 
компанії NIX Solutions Ltd. Вікторія Ковтун; а також 
завідувач кафедри мультимедійних інформаційних 
технологій та систем, д. т. н., професор С. М. По-
рошин; заступник завідувача кафедри інформатики 
та інтелектуальної власності, к. т. н., доцент С. О. 

Галкін; завідувач кафед-
ри «Обчислювальна тех-
ніка та програмування» 
(ОТП), д. т. н., с. н. с. 
С. Г. Семенов; керів-
ник мережевої академії 
CISCO, професор В. О. 
Кравець; заступник де-
кана КІТ факультету, 
к. т. н., професор В. В. 
Скородєлов; декан КІТ 
факультету, к. т. н., про-
фесор М. Й. Заполов-
ський.

Марія Павлова, Олек-
сандр Воїнов та Ярос-
лав Широкорад з групи 
КIТ-26а у числі щасли-

вих першокурсників 2016-го. У вчорашніх школярів 
очі сяють, вони хочуть вчитися і в захваті від того, 
що стали студентами одного з найстаріших тех-
нічних вузів України та отримують перспективну 
спеціальність.

Олександр Воїнов: «Представники фірм та ви-
кладачі нашого факультету розповідали нам про 
можливості працювати у відомих компаніях. Ми 
дізналися про те, що 10—15 осіб з кожного по-
току щорічно працевлаштовуються в цих фірмах, 
а також про те, що за нашими успіхами у навчанні 

стежитимуть наші майбутні роботодавці! Тобто ці 
підприємства зацікавлені в нас, як у фахівцях, а 
значить ми маємо непоганий шанс не тільки стати 
першокласним спеціалістом, а й отримати хорошу 
роботу!»

Ярослав широкорад: «Мені дуже подобається 
програмування. Нам вже зараз, у перші дні на-
вчання, часто пропонують вирішити таке складне 
завдання, що спочатку не розумієш, з якого боку до 
нього підійти. Але потім, коли усі проблеми крок за 
кроком долаються і, нарешті, ми досягаємо резуль-
тату, а потім отримуємо цілісний продукт, стає дуже 
радісно! Мені, як і моїм однокашникам, було дуже 
цікаво дізнатися про відомі компанії та можливості, 
які є в нас, студентів КІТ факультету. Я б дуже хотів 
пройти стажування, наприклад, у компанії EPAM 
Systems, у майбутньому, можливо, працювати за 
кордоном…»

Марія павлова: «Вступити до НТУ «ХПІ» мені 
допомогла елітарна школа «Політехнік». Курс про-
грамування мені викладала доцент кафедри ОТП 
Олена Петрівна Черних. І за час підготовки до ЗНО я 
твердо вирішила, що піду навчатися на програміста! 
Мені дуже сподобалася зустріч з керівниками про-
відних компаній, яку організували для нас, першо-
курсників. Одразу ж з’явилися нові плани, ідеї… Я 
зрозуміла, що ХПІ — це мій вірний вибір, а зараз 
потрібно досконало вивчати мови програмування 
та оволодівати іноземними мовами…»

Як зазначила професор кафедри ОТП, куратор 
1 курсу Світлана Юріївна Гавриленко, підготовку 
майбутніх студентів, а згодом і фахівців провідних 
компаній КІТ факультет розпочинає ще зі школярів. 
У 2016 році на кафедрі ОТП відкрилася комп’ютерна 
школа «KIDS — IT». Відвідувачі (6—10 класи загаль-
ноосвітньої школи) вивчають програмування, основи 
робототехніки, вчаться створювати сайти. Після 10 
класу вже майбутні абітурієнти можуть продовжити 
навчання у елітарній школі «Політехнік», яка допо-
може їм підготуватися до зовнішнього тестування.

Бесідувала п. НіКОЛеНКО.

Першокурсник ХПІ — 
перспективи та можливості
у перші дні вересня на факультеті комп’ютерних і інформаційних технологій (КіТ) відбулася традиційна 
зустріч представників відомих комп’ютерних фірм зі студентами першого курсу. КіТ факультет 
співпрацює з такими відомими комп’ютерними фірмами, як EPAM Systems, NIX Solutions Ltd., TEAM 
International Services Inc, Zfort Group. Там наших студентів із задоволенням беруть і на стажування, 
і працевлаштовують. Декан КіТ факультету професор Микола Йосипович Заполовський розповів 
газеті «політехнік» про підготовку і перспективи майбутніх фахівців. Своїми враженнями про перші дні 
навчання поділилися з нами і самі новачки-політехніки.

17 листопада — Міжнародний день студента



2 Політехнік

у Вченій раді

4 листопада 2016 р. відбулося 
засідання Вченої ради університету, 
на якому за порядком денним 
розглянуто наступні питання та 
прийняті відповідні рішення

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів студентам та співробітникам 
університету

Присвоєно вчене звання доцента та вручений атестат Ширяєвій Наталі Воло-
димирівні (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів).

Дипломи кандидата наук отримали Бойко Антон Миколайович, Берлізєва Тетяна 
Вікторівна, Замула Олена Василівна.

Дипломом за участь у фестивалі науки, техніки і сучасних технологій «Interpipe 
Tech Fest» нагороджений Семенов Сергій Геннадійович.

Українська спілка ветеранів Афганістану нагородила Почесною грамотою ректо-
ра НТУ «ХПІ» Сокола Євгена Івановича за активне сприяння діяльності Харківської 
обласної спілки ветеранів. Спілка ветеранів Афганістану відмітила подякою про-
ректора університету Сакару Юрія Дмитровича, завідувача кафедри технології 
жирів та продуктів бродіння Гладкого Федора Федоровича, завідувача кафедри 
автоматизованих електромеханічних систем Клепікова Володимира Борисовича, 
директора Музею історії НТУ «ХПІ» Бистріченко Ганну Валентинівну. З привіталь-
ним словом до колективу університету звернувся голова Харківської обласної 
спілки ветеранів Афганістану Рижков Володимир Миколайович.

2. нові підходи до оптимізації структури університету
Була заслухана доповідь ректора НТУ «ХПІ», професора Сокола Є. І. Відбулося 

обговорення програми реструктуризації університету у відповідності до положень 
Закону України «Про вищу освіту». З проектом рішення від комісії Вченої ради 
університету виступив професор Годлевський М. Д. Рішення прийнято при одному 
голосі проти та одному, що утримався.

3. Підсумки прийому до аспірантури за програмами докторів філософії 
(PHD)

З доповіддю виступила начальник відділу підготовки спеціалістів вищої квалі-
фікації, доцент Штефан Вікторія Володимирівна. Щодо забезпечення прийому в 
2016 році було проведено роботу по ліцензуванню 32 спеціальностей з розробкою 
навчальних планів та освітньо-наукових програм, навчальних програм дисциплін. 
Відбулося відкриття докторантури за 12 спеціальностями. Все це дозволило за-
безпечити зарахування до аспірантури на очну (денну) форму навчання 60 осіб 
(бюджет), 8 (контракт) громадян України та 4 іноземця. На очну (вечірню) форму 
навчання зараховано 32 особи (бюджет). На заочну форму навчання зараховано 3 
(контракт) громадянина України та 2 іноземця. У докторантуру зараховано 4 особи 
на бюджетну форму навчання та 1 особа на контрактну. Загалом до аспірантури 
зараховано 109 осіб та 5 осіб зараховано до докторантури.

4. Представлення до вчених звань
За результатами обговорення та голосування Вчена рада підтримала пред-

ставлення до вченого звання професора НТУ «ХПІ» Набоку Олену Володимирівну 
(кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів).

5. Конкурс на заміщення вакантних посад
За результатами обговорення та голосування Вчена рада підтримала при-

значення на посаду декана Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» к. т. н., доцента 
Горбулика Володимира Івановича, призначення на посаду завідувача кафедри 
автоматики та управління в технічних системах д. т. н., професора Качанова 
Петра Олексійовича, призначення на посаду професора кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки к. т. н. доцента Адашевську Ірину Юріївну, 
призначення на посаду професора кафедри гідравлічних машин к. т. н., доцента 
Дранковського Віктора Едуардовича, призначення на посаду професора кафе-
дри охорони праці та навколишнього середовища к. т. н., професора НТУ «ХПІ» 
Древаль Олександра Миколайовича, призначення на посаду професора кафедри 
фізики металів та напівпровідників д. ф.-м. н., професора Зубарєва Євгена Ми-
колайовича, призначення на посаду професора кафедри двигунів внутрішнього 
згоряння д. т. н., професора Прохоренка Андрія Олексійовича, призначення на 
посаду професора кафедри педагогіки та психології управління соціальними 
системами к. психол. н., доцента Фурманець Бориса Івановича, призначення 
на посаду професора кафедри гідравлічних машин к. т. н., с. н. с. Ценципера 
Адольфа Ісааковича, призначення на посаду професора кафедри промислової та 
біомедичної електроніки д. т. н., професора Щапова Павла Федоровича.

6. Звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування, 
доцента Філатової Ганни Євгенівни

За результатами звіту Вчена рада схвалила роботу докторанта.
7. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.04
За результатами доповіді голови спеціалізованої вченої ради професора Клепі-

кова Володимира Борисовича Вчена рада схвалила роботу спецради. За останні 
два роки спецрада провела 12 засідань, на яких відбувся захист 2 докторських 
(2 докторантами НТУ «ХПІ») та 9 кандидатських дисертацій (7 аспірантами та 
співробітниками НТУ «ХПІ»).

8. Затвердження форми індивідуального плану аспіранта
Начальник відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації Штефан В. В. до-

повіла про розробку нової форми індивідуального плану аспіранта, яка повністю 
відповідає вимогам підготовки за програмами докторів філософії (PHD). Вчена 
рада затвердила нову форму індивідуального плану аспіранта.

9. Про зміну назви кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та 
екологічного моніторингу на кафедру автоматизації технологічних систем 
та екологічного моніторингу

За результатами доповіді завідувача кафедри професора Подустова М. О. 
Вчена рада затвердила зміну назви кафедри.

10. Про зміну назви кафедри систем та процесів управління на кафедру 
комп’ютерного моделювання процесів та систем

За результатами доповіді завідувача кафедри Бреславського Д. В. зміни за-
тверджено.

11. Про затвердження навчальних планів для студентів терміном навчання 
три роки на базі ОПП молодшого спеціаліста за спеціальністю 101 «еколо-
гія» на кафедрі хімічної техніки і промислової екології

За результатами доповіді професора Шапорєва В. П. навчальні плани за-
тверджено.

12. Про затвердження назви докторської дисертації
Вчена рада затвердила назву дисертації доценту кафедри інтегрованих техно-

логій машинобудування Гаращенку Ярославу Миколайовичу у редакції «Наукові 
основи технологічної підготовки матеріалізації складних виробів адитивними 
методами».

13. Про рекомендацію до друку наукових видань
Вчена рада рекомендувала до друку: збірник наукових праць «Вісник НТУ 

«ХПІ» (тематичний випуск «Техніка та електрофізика високих напруг»); підручник 
— Мілих В. І., Павленко Т. П. «Електропостачання промислових підприємств» (з 
наданням грифу Вченої ради університету); монографію — Краснокутська Н. С., 
Товма О. А. «Управління діловою репутацією торговельного підприємства»; на-
вчальний посібник — Грінченко М. П., Лобач О. В., Гринченко М. А. «Менеджмент 
якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів» (з наданням грифу Вченої 
ради університету); навчальний посібник — Неміровський І. А. «Современные 
источники энергии» (з наданням грифу Вченої ради університету); навчальний 
посібник — «Загальна хімія» за редакцією проф. Булавіна В. І. (з наданням грифу 
Вченої ради університету).

О. перМЯКОВ, заступник голови Вченої ради.

О своих впечатлениях, когда при-
ехали в тромсё

«Когда мы впервые прибыли в Тром-
сё в августе 2014 года, первое, что 
меня впечатлило — это восхититель-
ные синие фьорды, кристально-чис-
тый воздух и величественные горы, 
окружающие остров. Уже с первых 
минут, как мы вышли из самолёта, 
было приятно, что нас встречали во-
лонтеры из университета, вручили 
брошюры с информацией и усадили 
в такси, которое привезло нас в наши 
уютные студенческие хостелы (обще-
жития). Собственно говоря, на про-
тяжении всего нашего пребывания в 
этой стране к нам всегда относились 
дружелюбно и гостеприимно, помо-
гали во всём и старались, чтобы мы 
чувствовали себя как дома.

На следующий день мы посетили 
кампус университета, обзавелись зна-
комствами с другими иностранными 
студентами из Норвегии, Германии, 
России, Латвии и других стран. Боль-
ше всего нас впечатлила библиотека. 
Она просто зазывала учиться! Огром-
ное количество литературы на многих 
языках и по разным темам, свободный 
доступ к Интернету на неограничен-
ное время, возможность бесплатно 

делать копии и распечатку учебных 
материалов, большое разнообра-
зие комфортабельных рабочих мест: 
большие столы для групп студентов, 
специальные кабинки для индивиду-
ального обучения (если хочется изо-
лироваться от всех), кресла, стулья и 
даже диваны. При этом можно нахо-
диться в библиотеке неограниченное 
время, что и делали большинство 
студентов, желающих получить новые 
знания в интересующих их областях 
науки. Неудивительно, что библиотека 
никогда не была пустой. Скорее на-
оборот. Стоит отметить, что условия 
в учебных аудиториях, лабораториях 
и корпусах университета такие же 
хорошие и уютные, как в библиотеке. 
Даже в коридорах есть мягкие диван-
чики (или кресла) со столиками, за 
которыми можно как учиться, так и 
просто посидеть с друзьями и выпить 
кофе. Очень понравились специали-
зированные компьютерные лабора-
тории, в которых можно заниматься 
весь день. В какой-то степени даже 
сама атмосфера, где все что-то учат, 
способствует тому, чтобы и самому не 
лениться и заниматься».

Знакомство с руководством фа-
культета и обучение в университете

«Немного позже мы познакомились 
с руководством и преподавателями 
факультета «Науки и технологии» и, 
буквально на второй день нашего 
пребывания в Тромсё, начался наш 
не лёгкий, но интересный путь в обу-
чении. Оно в Норвегии, как по мне, 
очень отличается от украинского и 
основывается на самомотивации. 
Здесь никто не заставит тебя ходить 
на пары, выполнять домашние за-
дания или читать книгу. Человек сам 
должен осознавать, что ему нужно 

Международное  сотрудничестВо

украинские норвежские магистры

В 2014 году выпускникам кафедры «радиоэлектроника» НТу «Хпи» Марине шульге (на снимке слева) и Артёму 
резниченко посчастливилось поехать в один из самых северных университетов мира — UiT The Arctic University 
of Norway (Арктический университет Норвегии), чтобы пройти там обучение по двухлетней программе «Магистр 
физики» (дисциплина «Космическая физика»). На протяжении этого времени украинские норвежские студенты 
расширяли свои познания в области физики околоземного пространства, практиковали свой английский, зна-
комились с норвежской культурой и необычайно красивой природой Арктики (Заполярья).

образование. Поэтому большинство 
студентов, желающих получить оправ-
данное высшее образование, много 
времени проводят за учёбой в библи-
отеках, в научно-исследовательских и 
компьютерных лабораториях. А кому 
не хватило места, те располагаются в 
уютных коридорах университета.

Первые полгода для нас были са-
мыми сложными. Отчасти это было 
связано с адаптацией к жизни в но-
вой стране, здешними условиями 
и тем, что скучали по своим род-
ным и близким, которые находились 
за тысячи километров от нас. Были 
также трудности с языком и с боль-
шим количеством новой и сложной 
информации, которую требовалось 
изучить и усвоить. Были моменты, 
когда казалось, что всё это нере-
ально и «миссия невыполнима». Но 
благодаря моральной поддержке 
наших родных, помощи в учебном 
процессе преподавателей НТУ «ХПИ» 
(к. ф.-м. н., доцент Д. В. Котов), 
Радиоастрономического института 
НАН Украины (с. н. с., к. ф.-м. н., 
А. В. Колосков) и университета в 
Тромсё (профессоры Бьорн Густавсон, 
Уни Пиа Лёвхёг и Сезар Ла Хоз), нам 
удалось хорошо сдать все экзамены 
и успешно защитить магистерские 
дипломы. Особую благодарность вы-
ражаем также нашему замечательному 
руководителю иностранных студентов 
в Тромсё Хеге Кристен Виднес за по-
мощь в любых вопросах и проблемах, 
за тёплые встречи и веру в то, что у 
нас всё получится. И, конечно, руко-
водству кафедры «Радиоэлектроника» 
за предоставленную нам возможность 
получить бесценный опыт в одном из 
лучших университетов Норвегии.

Мы с удовольствием прослушали 
и изучили курсы «Физика плазмы», 
«Наблюдение Земли со спутников», 
«Спутники, ракеты и космическое 
оборудование», «Возобновляемые 
источники энергии» и «Методы ис-
следования околоземного космиче-
ского пространства». Преподаватели 
старались донести до нас как можно 
больше интересных знаний, помочь 
нам в их усвоении. Вообще, там очень 
приветствуется то, что студенты зада-
ют вопросы, просят объяснить непо-
нятное или создают бурные дискуссии 
(по теме, конечно!).

Незабываемыми были лаборатор-
ные и полевые работы с выездами на 
другие острова 
Норвегии (Андоя 
и Свалбард). На 
Андое нам по-
счастливилось 
побывать даже 
два раза. Пер-
вый раз мы при-
нимали участие 
в лабораторных 
р аб о т а х  ( к у р с 
«Спутники, ра-
кеты и космиче-
ское оборудо-
вание») по про-

грамме CaNoRock-2014 (Canadian — 
Norwegian Student Exchange & Rocket 
Program). Особые впечатления про-
извел на нас настоящий космический 
центр, где можно было побывать в 
роли космонавтов, посидеть в кабине 
макета космического корабля и уви-
деть нашу Землю из космоса. Более 
того, каждый участник этой програм-
мы лично принимал участие в постро-
ении и процессе запуска ракеты. Во 
время нашей второй поездки при уча-
стии в лабораторных работах по курсу 
«Методы исследования околоземного 
космического пространства» мы озна-
комились с радарами и лидарами, ко-
торые позволяют исследовать атмос-
феру Земли на высотах тропосферы и 
стратосферы и с которыми нам даже 
удалось немного поработать. Там мы 
участвовали в запуске метеорологиче-
ского воздушного шара».

Досуг, развлечения и что запом-
нится больше всего

Не забывали мы и о досуге. Катание 
на лыжах, санках, походы в горы и ве-
лосипедные путешествия были самы-
ми любимыми нашими развлечения-
ми. Вообще, норвежцы все свободное 
время стараются проводить на приро-
де и мы тоже старались не отставать, 
если, конечно, этому способствовала 
погода. Особенно запомнятся нам 
покорение первой горной вершины 
и поездка на велосипеде по горным 
дорогам вдоль берегов фьордов, как 
нам казалось, на самый «край света» 
Гротфьорд. Побывали мы и в музеях, 
океанариуме и в планетарии. И как же 
не упомянуть о невероятно красивых 
северных сияниях (Aurora Borealis), 
которые завораживали своими пере-
ливами и яркими красками! Увидеть 
такое явление — это незабываемый 
момент в жизни. Кажется, что ни 
одна профессиональная фотография 
не сможет передать его сказочную и 
таинственную атмосферу.

Многое ещё можно рассказать об 
обучении в Университете Тромсё и 
чудесных двух годах жизни на этом 
небольшом городе-островке, но лучше 
всего, конечно, постараться получить 
возможность самим побывать там. 
Такой опыт и впечатления, поверьте, 
запомнятся на всю жизнь!».

на снимке вверху: марина Шуль-
га и артем Резниченко крайние 
справа.
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Відвідувачі сайту нашого універси-
тету вже знайомі з повідомлен-
ням про те, що робота вчених 

НТУ «ХПІ» «Створення Харківського 
інноваційного центру комерціалізації 
технологій і наукових розробок» була 
визнана кращим інвестиційним про-
ектом соціально-економічного розви-
тку Харкова та включена до «Стратегії 
розвитку міста Харкова до 2020 року».

На Міжнародному форумі «Харків — 
стратегія успіху», в якому взяли участь 
представники керівництва міста, цен-
тральних органів влади, громадських 
та благодійних організацій, бізнес-
мени, вчені, політологи, іноземні екс-
перти, нагороду нашому університету 
отримали ректор, професор Євген 
Сокол та професор Едуард Сімсон — 
президент АО «Українські інформаційні 
системи».

Форум «Харків — стратегія успіху» 
— міжнародний захід, що має за мету 
налагодити комунікацію між терито-
ріальною громадою, муніципальною 
владою, бізнесом і зацікавленою між-
народною спільнотою для винайдення 
оптимальних рішень стратегічного 
розвитку міста та моніторингу й ко-
регування розробленої стратегії, над 
якою працювали понад 700 громад-
ських діячів і бізнесменів. Розробни-
ки визначили місію нашого міста — 
бути точкою інноваційно-креативного 
зростання національної економіки з 
комфортними умовами проживання 
освіченого і здорового населення.

Ми звернулися до одного з учас-
ників розробки проекту «Стратегії 
розвитку міста Харкова до 2020 року» 
— професора кафедри менеджменту 
ЗЕД та фінансів, директора міжнарод-
ного бізнес-центру Т. В. Данька.

 — Розкажіть, будь ласка, тарасе 
Володимировичу, про участь нашо-
го університету в розробці стратегії 
Харкова на 2016—2020 роки.

 — Ця участь складалася з кількох 
етапів. Спочатку у червні на базі на-
шого університету відбулося засідання 
«круглого» столу «Промисловість, під-
приємницька діяльність, споживчий 
ринок», присвяченого розробці стра-
тегії. В ньому змогли взяти участь 
багато політехніків. Зокрема, з про-
позиціями щодо впровадження клас-
терного підходу до взаємодії системи 
вищої освіти і науки з промисловістю 
в забезпеченні економічного прориву 
в Харкові виступив ректор, професор 
Є. І. Сокол. Після НТУ «ХПІ» подібні 

Локальний центр дистанційної 
освіти НТу «Хпі» в Туреччині для на-
вчання турецьких студентів відкри-
то в Стамбулі. Ця подія відбулася 
в жовтні під час офіційного візиту 
ректора НТу «Хпі», професора Є. і. 
Сокола і проректора, професора 
е. і. Велієва в м. Стамбул (Туреч-
чина). Там відбулися переговори і 
було підписано ряд важливих до-
кументів щодо співробітництва з 
турецькими партнерами.

На церемонії офіційного відкриття 
центру були присутні представники 
Міністерства освіти і науки України 
(МОН): заступник директора депар-
таменту вищої освіти МОН Григорій 
Бойко, а також директор Українського 
державного центру міжнародної освіти 
Олена Шаповалова.

«Діяльність нашого офісу в Стам-
булі — це свого роду експорт освітніх 
послуг Харківського політеху, який 
допоможе залучити турецьку молодь 
для навчання в нашому університеті 
і здобути освітньо-кваліфікаційний 
рівень бакалавра або магістра дистан-
ційно», — зазначив ректор, професор 
Є. І. Сокол.

Інтереси Політеху на турецькому 
освітньому ринку представлятиме 

компанія Ankauzet Ltd. Вона засно-
вана благодійним освітнім фондом і 
займається наданням освітніх послуг з 
використанням сучасних дистанційних 
технологій. Компанія Ankauzet Ltd буде 
здійснювати пошук турецьких студен-
тів, бажаючих навчатися в ХПІ.

Слід зазначити, що наші нові парт-
нери надають активну підтримку в 
просуванні НТУ «ХПІ» на ринку освітніх 
послуг у Туреччині: зараз випущені 
презентаційні буклети про харківський 
Політех турецькою мовою (тираж — 10 

тис. примірників), на сайті компанії 
Ankauzet Ltd представлена вся інфор-
мація про ХПІ турецькою мовою.

У дні візиту ректор НТУ «ХПІ» Є. І. 
Сокол і ректор Анка Технічного уні-
верситету (м. Анкара, Туреччина), 
професор Махмед Челік (на знімку) 
підписали Протокол про наміри в сфе-
рі науково-освітнього співробітництва. 
Передбачається, що спільна діяльність 
двох вузів буде пов’язана переважно з 
комерціалізацією наукових розробок 
ХПІ на турецькому ринку (скловоло-

конне і полімер-
не виробництво, 
двигунобудуван-
ня та інше).

К р і м  ц ь о г о , 
професор Є. І. 
Сокол і профе-
сор Е.  І .  Велі-
єв зустрілися з 
представниками 
турецьких компа-
ній, які працюють 
у сфері освіти, а 
також компанія-
ми — виробни-
ками дизельних 
двигунів — і об-
говорили пер-

Харизматичний
Активний
рішучий
креативний
Інтелектуальний
Відповідальний

політехніки 
розробляють стрАтегІю 
розВитку нАшого мІстА
тематичні «круглі» столи відбулися і в 
деяких інших університетах Харкова. 
Ці заходи були відкритими, тому всі 
бажаючі з нашого університету змогли 
взяти участь і в них. Слід зазначити, 
що представники робочої групи з 
розробки стратегії уважно розглядали 
пропозиції, які звучали на «круглих» 
столах. Що стосується наших пропо-
зицій стосовно розвитку високотех-
нологічних кластерів у Харкові, то ми 
додатково надали їх розробникам і 
у вигляді пояснювальної записки. В 
кінцевому рахунку, їх було враховано 
в проекті стратегії у частині, яка сто-
сується економічного розвитку. Там 
визначена операційна ціль 2.3 «На-
уково-освітнє місто економіки знань», 
для досягнення якої зафіксовано за-
ходи щодо створення технологічних 
платформ і кластерних утворень за 
участю наукових установ і вищих на-
вчальних закладів.

Звичайно, ми подавали набагато 
детальніші пропозиції, ніж ті кілька 
рядків, які врешті були внесені до 
стратегії. Але те, що наші пропозиції 
були враховані, якраз і підтверджує 
високий ступінь їх актуальності та об-
ґрунтованості. Якщо стратегія буде 
остаточно прийнята міською радою, 
то на виконання наших пропозицій 
буде розроблятися окрема міська 
програма. Слід подякувати за участь 
у підготовці цих пропозицій доцентів 
О. І. Чайкову, Н. В. Ширяєву та стар-
шого викладача А. В. Івахненка, які 
працюють на кафедрі менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та 
фінансів.

Також, наскільки мені відомо, свої 
пропозиції щодо розвитку підпри-
ємництва в Харкові надав професор 
С. М. Порошин (зав. кафедри мульти-
медійних інформаційних технологій і 
систем), який є президентом Спілки 
підприємців Харківської області, а 
також щодо реформ системи охорони 
здоров’я — доцент О. В. Решетняк 
(кафедра менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності та фінансів), 
голова правління ГО «Агенція змін 

«Перспектива».
 — а як можна ознайомитися з 

розробленою стратегією розвитку 
Харкова?

 — Проект стратегії доступний у 
Інтернеті за посиланням http://strategy.
kharkov.ua/strategy_2016.pdf. До речі, 
на цьому ж сайті містяться і відеомате-

ріали всіх «круглих» столів з підготовки 
Стратегії.

 — Як Ви в цілому оцінюєте стра-
тегію?

 — На мій погляд, позитивним є те, 
що процес розробки дав можливість 
всім бажаючим долучитися до нього. 
Враховуючи обмеженість часу — стра-
тегія була розроблена за три місяці, 
було дуже складно розробити доско-
налий документ. Але, з іншого боку, 
будь-яка справжня стратегія — це не 
витвір мистецтва і не науковий звіт, 
а документ, який фіксує стан речей, 
проблеми, визначає пріоритети та від-
повідні напрямки концентрації зусиль. 
І в цьому сенсі в стратегії вдалося 
врахувати настрої харків’ян, їхні очі-
кування та наміри. Експерти можуть з 

чимось не погоджуватися, але справа 
в тому, що стратегія відображає те, 
як саме активні харків’яни та основні 
зацікавлені сторони бачать майбутнє 
свого міста, що збираються для цього 
робити. Тобто це — «живий» документ, 
який відображає реальність, яка не 
завжди відповідає ідеалу. В стратегії, 

зокрема, сформульовано таку 

місію Харкова — бути точкою 
інноваційно-креативного зрос-
тання української економіки з 
комфортними умовами про-

живання освіченого і здорового насе-
лення. Як на мій погляд, це прийнятне 
формулювання, хоча критики зразу 
поставили питання: «А як бути з нео-
свіченим та хворим населенням?». Я 
вважаю, це стилістичний момент. Ма-
буть, мова йде про те, що ми хочемо 
зробити щось для того, щоб населен-
ня Харкова мало необхідні умови бути 
більш освіченим та здоровим. Чи це 
вдасться — питання. І головне, на мій 
погляд, що всі погодилися з першою 
частиною місії Харкова — бути точкою 
інноваційно-креативного зростання 
української економіки. А це означає 
високий рівень очікувань і від нас — 
політехніків.

І тут треба розуміти, що успішна 
стратегія передбачає об’єднання зу-

силь всієї громади. Це не просто по-
бажання для чиновників та депутатів. 
Це те, що потребує спільної участі, 
так би мовити, спільний договір про 
певний вектор руху. А, значить, і наш 
університет повинен знайти своє місце 
в процесі втілення сформульованої мі-
сії. Тобто реалістичність стратегії зале-
жить від того, наскільки ми всі з вами 
захочемо і зможемо її здійснювати.

 — а як щодо ідеї глобального 
міста, поборником якої Ви є? Чи 
вона врахована в стратегії?

 — Стратегія напряму не прого-
лошує цю ідею, але я вважаю, що 
необхідні передумови в ній враховані. 
В ході розробки стратегії відбулася 
дискусія, чи реально ставити мету 

зробити Харків справді глобальним за 
чотири роки. Звичайно, тут мова пови-
нна йти про довшу перспективу. Бага-
то харків’ян взагалі досі не розуміють, 
що таке глобальне місто, як його буду-
вати. Тому поки що це швидше є гро-
мадянською ініціативою, якій ще треба 
багато зробити, щоб у неї повірили та 
зрозуміли, як саме перетворити Харків 
на глобальне місто. Інакше все це за-
лишиться лише гарною розмовою, а 
соціально-економічна ситуація в місті 
залишатиметься складною. А нам в 
кінцевому рахунку потрібні результати. 
І, на мій погляд, зафіксовані в стратегії 
заходи щодо створення високотехно-
логічних кластерів, їхня міжнародна 
інтеграція, вихід на світові ринки ви-
соких технологій, залучення інвестицій 
у такі кластери — це якраз і закладає 
необхідні передумови для перетворен-
ня Харкова на справді глобальне місто.

розмовляла С. ЗеМЛЯНСьКА.

Міжнародна діяльність

Центр дистанційної освіти 
нтУ «хпі» в туреччині

спективи подальшої співпраці.
Ще одним важливим підсумком ді-

лової поїздки до Туреччини стало спів-
робітництво з турецькою компанією 
Inovera, яка надає свої послуги у сфері 
автоматизації навчального процесу та 
електронного документообігу.

Планується найближчим часом під-
писати договори про співпрацю між 
Політехом і компанією Inovera. Пе-
редбачається, що втілення проекту з 
автоматизації навчального процесу та 
впровадження електронного докумен-
тообігу в нашому університеті займе 
3—4 місяці.

«Компанія Inovera вже багато років 
співпрацює з турецькими вищими 
навчальними закладами. Їй вдалося 
успішно впровадити проект електро-
нного документообігу у восьми турець-

ких університетах, в одному з яких 
навчається близько 200 тисяч студен-
тів. Для компанії Inovera співпраця з 
ХПІ буде першою практикою подібної 
спільної діяльності з українським ву-
зом. Більш того, ми домовилися про 
підготовку відповідних фахівців із ХПІ, 
які в майбутньому зможуть надавати 
свої послуги в сфері автоматизації 
навчального процесу іншим універ-
ситетам України», — прокоментував 
проректор, професор Е. І. Велієв.

ДОВіДКА:
Офіційна адреса офісу дистан-

ційної освіти нту «ХПІ» в Стамбулі:
Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. EGS 

Business Park B-1 Blok No: 69,
34149 Bakirkoy — ISTANBUL

За матеріалами прес-служби 
НТу «Хпі».



4 Політехнік

имя студента гр. КиТ-22а Дениса Волошина уже не 
первый раз появляется на страницах «политехника». «На 
доске почета официального сайта VIII Международной 
олимпиады в области информационных технологий «IT-
Planet 2014/2015» размещены итоги, в соответствии с 
которыми среди высших учебных заведений победителем 
в статусе чемпиона украины стал НТу «Хпи» — сообщает 
наша газета в выпуске №19—20 2015 года. Достойно 
представили политех студенты КиТ факультета. 3 место 
по украине в конкурсе «управление IT-проектами» занял 
тогда третьекурсник Денис Волошин. В мае 2016 года 
он вместе с Виктором Челаком и Алексеем шияном 
(КиТ-23б) стал победителем Всеукраинской олимпиады 
«программирование мобильных роботов» («политехник» 
№14—15 2016 года).

Новые конкурсы подтверждают высокий уровень програм-
миста Дениса Волошина. В июне нынешнего года в Днепре в 
Национальном центре аэрокосмического образования моло-
дёжи им. А. М. Макарова состоялся Всеукраинский фестиваль 
робототехники и инноваций BestRoboFest.

В его программе было 5 категорий робототехнических 
соревнований: RoboRace (гонки автономных роботов по пра-
вилам соревнований «Следование по линии»); RoboSumo (кон-
тактные бои автономных роботов по правилам сумо); FreeStyle 
(соревнование проектов собственной конструкции без исполь-
зования готовых модулей, в которых оценивалась полезность, 
креативность и инженерные решения, использованные при 
создании роботов); Scratch (соревнование автономных гума-
ноидных роботов по моделированию человеческой пластики и 
движений) и CoptersRace (гонки радиоуправляемых летатель-
ных аппаратов по фиксированной трассе).

Фестиваль проводился под патронатом инвестиционной 
компании Noosphere. В нем приняли участие более 100 
представителей таких городов Украины, как Днепр, Одесса, 
Херсон, Киев, Запорожье, Кировоград, Полтава, Сумы, Харь-
ков и др.

Честь НТУ «ХПИ» защищали Александр Оробинский, Виктор 
Челак (КИТ-23б) и Денис Волошин (КИТ-22а). Победителем в 
двух номинациях RoboRacе и RoboSumo стал Денис Волошин. 
А его проект — действующий программируемый принтер для 
печати на сферических поверхностях — был отмечен дипло-

конкурсы

нАши Победы 
В днеПре

рОБОТы ДеНиСА ВОЛОшиНА СНОВА перВые!

мом за 2 место в номинации Free Style и удостоен денежного 
вознаграждения.

Начало нынешнего учебного года Денис Волошин отметил 
новым достижением. 17—18 сентября 2016 г. в г. Днепре про-
ходил фестиваль науки, техники и современных технологий 
— Interpipe TechFest. На его площадке были собраны роботы 
и дроны, 3D принтеры и интернет вещей, зрелищные экспе-
рименты и технические хобби.

В работе фестиваля принимали участие представители 
крупнейших украинских компаний, высших учебных и круп-
ных научных заведений: Festo, Robotino, Altum, Boteon, НТУУ 
«КПИ», Национальная металлургическая академия Украины, 
Черниговский национальный технологический университет, 
Днепропетровский национальный университет железно-
дорожного транспорта, Институт черной металлургии НАН 
Украины, Украинский государственный химико-технологиче-
ский университет, Национальный горный университет и др. 
НТУ «ХПИ» представляла делегация кафедры вычислительной 
техники и программирования (Денис Волошин и тренер — ав-
тор этих строк). Мы сопровождали экспозицию Харьковского 
политехнического с информацией об университете и нашей 
кафедре. Фестиваль посетило более 6000 человек, которые 
познакомились с новыми достижениями в мире гаджетов, 
роботов и технологий.

Увлекательными были соревнования по робототехническому 
спорту: RoboSumo (автономные роботы должны вытолкнуть 
противника за пределы ринга) и RoboLineRace (автономные 
роботы должны были самостоятельно с максимальной ско-
ростью преодолеть трассу). На эти соревнования команда 
нашего вуза выставила два робота, сконструированные Дени-
сом Волошиным. В соревнованиях по RoboSumo наши роботы 
заняли 1 и 2 места, а в RoboLineRace — 1 и 3 места. В общем 
зачете команда заняла 1 место.

В. ЛиМАреНКО,
старший преподаватель.

на снимке: наш робот на трассе.

Політехніки за мир!
Студенти 1 і 2 курсів факультету транспортного машино-

будування (ТМ-85 і ТМ-86), 6 курсу факультету технології 
органічних речовин та викладачі зустрілися в Музеї історії НТУ 
«ХПІ» із завідувачем науковою лабораторією вузу, учасником 
бойових дій у зоні АТО з квітня 2015 року по квітень 2016 року 
Максимом Сергійовичем Гуренком. Ця зустріч була організо-

вана напередодні святкування Дня захисника України, який 
відзначається 14 жовтня.

Максим Гуренко — випускник кафедри технології жирів та 
продуктів бродіння НТУ «ХПІ» 2001 року. Старший лейтенант 
запасу, він, за час несення військової служби, отримав нагоро-
ди, серед яких — медаль «За оборону рідної держави», почесна 
відзнака «Учасник бойових дій», відзнака командира 20-го 
окремого мотопіхотного батальйону, нагрудний пам’ятний знак 
93-ї окремої гвардійської механізованої бригади.

Студентів дуже зацікавила розповідь про тижні і місяці ви-
живання у зоні АТО, вони подивилися документальний фільм 
про життя 20-го батальйону, який був знятий бойовими това-
ришами Максима Гуренка. Він відповідав на питання студентів 
та викладачів і сфотографувався з ними на пам’ять.

Ось як студентки групи О-41м Люба Касьяненко та Катя 
Гаврюшенко відгукнулися на цю зустріч.

«Ми надзвичайно пишаємося тим, що Максим Сергійович Гу-
ренко — безсумнівно порядна, чесна і відважна людина — випус-
кник нашої кафедри! Ми уважно слухали його розповідь про події 
у зоні АТО, дивилися фільм про будні його рідного батальйону… 
Завдяки фільму ми побачили на власні очі, в яких складних умовах 
перебувають військові, ті, хто захищає мирне небо над містами 
України, над Харковом, у якому ми живемо та навчаємося. Наше 
найголовніше бажання зараз, як і всіх українських людей, щоб 
скоріше настав мир, який наші солдати відстоюють кожного дня».

З. МеЛьНиК.

У жовтні в нашому університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція студентів, аспірантів та молодих вчених із такою назвою. Завдяки сучасним 
інформаційним технологіям цей науковий форум пройшов у дистанційному режимі. 
Проте секція, присвячена формуванню та розвитку лідерського потенціалу особис-
тості в сфері фізичної культури і спорту, працювала в традиційному форматі, а саме 
— в Центрі лідерства НТУ «ХПІ».

Її роботу відкрив завідувач кафедри педаго-
гіки і психології управління соціальними систе-
мами ім. акад. І. А. Зязюна, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук Укра-
їни, професор, доктор педагогічних наук О. Г. 
Романовський. Він розповів про складові, 
необхідні для формування справжнього ліде-
ра: комунікативні компетентності, емоційний 
інтелект, креативність, здатність до адаптив-
ного управління, розвиток пам’яті, мислення 
та інтелекту, конфліктологічну і риторичну 

культури. У своєму виступі він підкреслив, що лідерство не можна розглядати, як 
статичний стан, до нього слід ставитися як до динамічного процесу, не забуваючи 
про постійний саморозвиток.

Олександр Георгійович також розповів про проект, у рамках якого організований і 
працює Центр лідерства — «ELITE» — «Освіта для лідерства, інтелігентності та роз-
витку таланту». Саме для його реалізації кафедра педагогіки і психології управління 
соціальними системами отримала грант за програмою Tempus.

Не менш цікавими були й інші доповіді. Наприклад, тренер Національної збірної 
України з бадмінтону Г. А. Махновський та тренер юніорської команди України з 
бадмінтону М. Б. Стерин — Заслужені тренери України, розповіли присутнім про 
особливості лідерства в індивідуальних видах спорту, їх роль у становленні успішного 
спортсмена, а Заслужений тренер України, головний тренер баскетбольного клубу 
«Політехнік» В. Д. Кулібаба розкрив тему лідерства в баскетболі, позначивши його 
спрямованість і шляхи формування.

Підводячи підсумки роботи секції, кандидат педагогічних наук А. О. Тіняков від-
значив важливість взаємодії психологів і спортивного співтовариства, які спільними 
зусиллями можуть допомогти формуванню справжніх спортсменів-лідерів, здатних 
підкорювати нові спортивні горизонти і завойовувати престижні нагороди.

З. МеЛьНиК.

Я учусь в НТУ «ХПИ» 
на четвертом курсе по 
специальности «Психо-
логия» на кафедре пе-
дагогики и психологии 
управления социаль-
ными системами им. 
академика И. А. Зязюна. 
Нравится ли мне учить-
ся в политехническом 
институте? Ответ оче-
виден — да, мне очень 
нравится учиться имен-
но в этом вузе. Каждый 
день я прихожу на пары 

и узнаю очень много нового. Большой 
интерес и стремление к знаниям вызы-
вают такие дисциплины, как «Психология 
управленческой деятельности лидера» 
(заведующий кафедрой, профессор, 
доктор педагогических наук А. Г. Рома-
новский), «Возрастная психология» (до-
цент, кандидат педагогических наук Н. В. 
Подбуцкая), «Педагогическая психология» 
(доцент, кандидат педагогических наук 
Л. Н. Грень), «Математические методы 
в психологии» (старший преподаватель, 
кандидат психологических наук А. Е. 
Кныш), «Психология труда» (доцент, 
кандидат психологических наук Ж. Б. 
Богдан), «Социально-психологический 
тренинг» (доцент, кандидат психологиче-
ских наук Г. В. Попова).

Я учусь, развиваюсь и хочу по оконча-
нии вуза работать по своей специально-
сти. К сожалению, многие люди не хотят 
обращаться к психологам за помощью, 
считая это пустой тратой времени и 
денег, в то время как психолог может 
оказать своевременную помощь чело-
веку, не оставив его наедине со своими 
проблемами.

Мне очень нравится работать с ма-
ленькими детьми, я поняла это, когда 

ПсиХология может 
изменить мир 
В лучшую сторону

проходила практику в школе. Я училась 
у школьного психолога работе с перво-
классниками. Сначала было немного 
страшно, дети все разные и есть такие, 
которые не идут на контакт с незнакомы-
ми людьми, но ученики с радостью пошли 
на контакт. Мы проводили несколько 
методик на адаптированность детей к 
школе. Результаты были положитель-
ными, все дети удачно прошли уровень 
адаптации (на снимке). Мне необходимо 
было также провести индивидуальную бе-
седу с каждым ребёнком, с некоторыми 
родителями. С детьми, у которых были 
определенные проблемы, продолжает 
работать школьный психолог.

Возможности такой науки, как психо-
логия, неограниченны. Она помогает нам 
сделать жизнь лучше, избавиться от пси-
хологических травм, которые мешают жить, 
научиться прощать и отпускать людей и по-
нять самый главный закон: «Мы не сможем 
изменить другого человека, пока он сам 
этого не захочет, но мы сможем изменить 
самих себя», а для этого нужно просто 
работать каждый день над собой и каждый 
день делать новый шаг в лучшую жизнь!

Татьяна гриЦАеНКО,
студентка группы СгТ-13а.

В 2011 году руководство Нацио-
нальной атомной энергогенериру-
ющей компании «Энергоатом» дало 
старт летней ядерной школе. Цель ее 
проведения — укрепление партнер-
ских взаимоотношений между НАЭК 
и профильными украинскими вуза-
ми, совершенствование путей под-
готовки квалифицированных кадров 
для атомной энергетики украины и 
формирование позитивного имиджа 
компании. участники школы — студен-
ты и научно-педагогические работни-
ки — делятся собственным опытом 
и научными разработками в сфере 
атомной энергетики. А организация 
школы непосредственно на площадке 
Южно-украинской атомной станции — 
второй отечественной АЭС, которая 
принимает участников школы, дает 
возможность ознакомиться с произ-
водственными мощностями предпри-
ятия, пообщаться с руководством и 
персоналом станции, задать вопросы 
и получить на них ответы во время 
проведения «круглых» столов.

В июле 2016 года состоялась V летняя 
ядерная школа «Молодежь и будущее 
атомной энергетики». В ней участвова-
ли лучшие студенты и преподаватели 
ведущих отечественных вузов — На-
ционального технического университета 
«Харьковский политехнический институт», 
Национального технического университе-
та Украины «Киевский политехнический 
институт имени И. Сикорского», Киев-
ского национального университета им. 
Т. Шевченко, Одесского национального 
политехнического университета, На-
ционального университета «Львовская 
политехника», Винницкого национального 
технического университета, а также двух 
высших учебных заведений Чехии — уни-
верситета Западной Богемии (Западно-
чешский университет) и Чешского техни-
ческого университета. Были приглашены 
также сотрудники НАЭК «Энергоатом», 
в том числе опытные специалисты АЭС 
Украины и молодые специалисты — по-
бедители конкурса научных докладов.

Участие НТУ «ХПИ» в летней ядерной 
школе было организовано кафедрой па-
рогенераторостроения и ее заведующим 
— профессором, д. т. н. Александром 
Вячеславовичем Ефимовым. Наш уни-
верситет на ЛЯШ — 2016 представляли 

профессор кафедры парогенераторо-
строения, д. т. н. Юрий Владимирович 
Ромашов, который выступил с двумя 
научными докладами, аспирант этой же 
кафедры Дмитрий Кухтин, выступивший с 
докладом по результатам своей будущей 
диссертации, а также группа студентов 
электроэнергетического факультета — 
Дмитрий Моргунов (Э-63), Сергей Жиги-
лий (Э-33) и Владислав Гриценко (Э-13).

Кроме учебной программы участники 
V летней ядерной школы отлично от-
дохнули. Были проведены интересные 
экскурсии, спортивные соревнования, в 
культурной программе было и знаком-
ство с живописной природой края. В 
распоряжении гостей был прекрасный 
физкультурно-оздоровительный корпус 
с тренажерным залом, сауной, соляной 
пещерой, спортивной площадкой для за-
нятий большим и настольным теннисом, 
футзалом, баскетболом, а также большой 
спортивный комплекс ОП ЮУАЭС. Запом-
нился также скоростной сплав по реке 
Южный Буг через пороги на надувной 
лодке (рафтинг).

Мы получили возможность наглядно 
увидеть современное оборудование АЭС 
и гидроаккумулирующей станции, погру-
зились в среду, в которой нам, возможно, 
предстоит работать в будущем. Почти 
2 недели пролетели для нас незаметно, 
но мы надеемся уже в следующем году 
вновь принять участие в работе ЛЯШ 
— 2017 и выступить там с интересными 
докладами, представляющими результа-
ты наших научных исследований. Стоит 
отметить, что доклады харьковских по-
литехников были высоко оценены спе-
циалистами-атомщиками и в настоящее 
время в стадии завершения процесс 
подписания договора о сотрудничестве 
между НТУ «ХПИ» и НАЭК «Энергоатом». 
Благодаря ему студенты нашего универ-
ситета получат возможность проходить 
на этом предприятии практику, а в даль-
нейшем — и трудоустраиваться.

профессор А. еФиМОВ,
заведующий кафедрой 

парогенераторостроения;
профессор Ю. рОМАшОВ.

на фото: во время одной из экс-
курсий участники школы знакомятся с 
оборудованием и порядком работы на 
блочном щите управления энергобло-
ка №2 Южно-украинской аЭС.

ляШ — 2016

«ПАСЕБ—2016»
«Практичні аспекти сумісності елек-

тромагнітної та блискавкозахисту» 
(ПАСЕБ—2016) — така конференція 
вже вчетверте проведена в нашому уні-
верситеті 18—20 жовтня цього року. Її 
організаторами виступили Міністерство 
освіти і науки України, НТУ «ХПІ» та Тех-
нічний комітет України зі стандартизації 
«Електромагнітна сумісність та стійкість 
радіоелектронних, електронних та елек-
тротехнічних засобів». Конференція мала 
широке представництво, на пленарному 
засіданні, наприклад, були заслухані до-
повіді «Застосування вимог технічного 
регламенту України з ЕМС до об’єктів 
відновлюваної енергетики» науковців з 
Інституту електродинаміки НАН Украї-
ни; «Нова система квантових еталонів 
одиниць СІ» (ННЦ «Інститут метрології», 
м. Харків); «Структура вимог стандартів 
НАТО до озброєння та військової техні-
ки за параметрами ЕМС. Перспективи 
розвитку випробувальних лабораторій 
в Україні» (НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»); 
«Досвід компанії Роде і Шварц в реа-
лізації системи випробування на ЕМС 
за стандартом MIL-STD-464» (Австрія); 
«Нормування вимог до улаштування 
блискавкозахисту будівель і споруд» 
(Національний університет цивільного 
захисту України).

конференції

«ПСихолого-
ПЕдАгогічні АСПЕкти 
розвитку лідЕрСького 
ПотЕнціАлу СучАСної 
молоді: тЕорія і 
ПрАктикА»

14 жоВтня — день захисника україни
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В нашем университете существует 
много международных проектов, сре-
ди которых немаловажное значение 

имеют летние краткосрочные курсы рус-
ского языка или летняя языковая школа, 
как их традиционно называют австрийские 
студенты. Курсы были созданы в 1993 
году на базе Национального технического 
университета «ХПИ» и Клагенфуртского 
университета (Австрия). Не без гордости 
отметим, что эта прекрасная языковая 
практика для австрийских и украинских 
студентов существует уже 23 года. До 
нынешнего года курсы проходили как в 
Украине, в политехническом университете, 
так и в Австрии — в Клагенфуртском уни-
верситете, что было большим стимулом в 
учебе для украинских студентов благодаря 
замечательной возможности побывать в 
одной из красивейших стран Западной Ев-
ропы, познакомиться с ее культурой, обра-
зованием, бытом, обычаями и традициями.

Обычно на курсы приезжают студенты 
из разных городов Австрии (Вена, Кла-
генфурт, Айзенштадт, Инсбрук и др.). По 
результатам тестирования они делятся 
на две или три группы в зависимости от 
уровня знаний. Ведь к нам приезжают как 
начинающие изучать русский язык, так и 
преподаватели-слависты, переводчики, 
экономисты, философы с целью совер-
шенствовать знания русского языка в 
русскоязычной среде.

В этом году курсы проходили только в 
Украине, куда приехали 18 студентов из 
Австрии со своими преподавателями. Не-
мецкому языку обучались 13 украинских 
студентов. Курсы действовали с 10 по 30 
июля на базе двух университетов Украины 
— Киевского национального экономическо-
го университета им. Вадима Гетьмана и на-
шего Политеха. Занятия по русскому языку 
и украинской культуре для студентов, при-

ехавших из разных городов Австрии, про-
водили ведущие преподаватели кафедры 
гуманитарных наук НТУ «ХПИ»: профессор 
Т. А. Снегурова, доценты Н. В. Северин и 
Ю. А. Романов, а также австрийские препо-
даватели. Три напряженных недели работы 
— две в Киеве, одна в Харькове, а также 
двухдневная экскурсия во Львов — при-
несли студентам большую пользу. Учебные 
занятия и внеурочные культурные меропри-
ятия способствовали совершенствованию 
знаний студентов в русском и немецком 
языках, пониманию духовных ценностей 
обоих народов, налаживанию культурных 
мостов между молодежью обеих стран.

Прекрасная традиция и обязательное 

условие внеаудиторного обучения — ра-
бота австрийских и украинских студентов 
в тандемах и выполнение общих проектов. 
Это вызывает взаимный интерес, убирает 
психологический барьер, стимулирует вы-
ход студентов в реальную коммуникацию. 
Кроме того, в гостинице Киевского эко-
номического университета австрийские 
студенты жили в комнатах с украинскими, 
что обеспечивало постоянное общение на 
изучаемом языке. На выходных вся группа 
ездила на экскурсию во Львов. Студенты 
получили возможность погулять по этому 
замечательному городу, познакомиться 
с его удивительной историей, побывать 
в музеях, соборах, кафе, попробовать 
львовский кофе и шоколад, который они 
сделали собственными руками! Конечно 
же, эта экскурсия, а также ежедневные 
прогулки по Киеву, осмотр достопримеча-
тельностей нашей величественной столицы 
— Софийского собора, Киево-Печерской 
лавры, Музея драгоценностей, музея Т. Г. 
Шевченко, прогулка на катере по Днепру 
(на снимке) произвели на австрийских 
студентов неизгладимые впечатления и 
оставили прекрасные воспоминания. Неор-
динарную нотку в нашу программу внесла 
встреча в австрийском посольстве. В этом 

году впервые за всю историю существова-
ния летней школы нашу группу принимала 
Посол Австрии в Украине госпожа Гермине 
Поппеллер, которая рассказала о перспек-
тивах сотрудничества Австрии и Украины.

В конце третьей недели работы языковой 
школы, уже в Харькове, обе группы студен-
тов сдавали экзамены и защищали проекты. 
В этом году экзамен по русскому языку 
проходил в новом формате, к студентам 
предъявлялись очень высокие требования 
как на устном, так и на письменном экза-
менах. Но надо отметить, что и австрийцы, 
и украинцы подошли к экзамену со всей 
ответственностью и показали себя с самой 
лучшей стороны, продемонстрировали 
значительно возросший уровень знаний и 
порадовали преподавателей и руководство.

Как всегда, работа летней школы была 
высоко оценена австрийскими руководи-
телями — профессором Т. Ройтером и ма-
гистром Ш. Канн. А в сердцах ребят школа 
оставила неизгладимый след и зародила 
новые отношения и дружбу.

В заключение хочется отметить, что наша 
летняя языковая школа получила широкий 
позитивный резонанс в Австрии. Каждый 
год среди претендентов на участие в ее 
работе проходит конкурс. Такой неиссяка-
емый интерес к ней объясняется высоким 
профессионализмом украинских препо-
давателей, четко продуманной интересной 
программой, повсеместным вниманием 
к австрийским студентам, правильно вы-
бранной методологией, получением слуша-
телями качественных знаний по русскому 
языку, обеспечивающих высокую степень 
коммуникации. Школа открывает перед 
австрийцами возможность совершенство-
ваться в иноязычной речевой деятельности, 
оказывает большую помощь в реализации 
их планов и намеченных целей. «Летняя 
школа — ключ от заветной мечты!» — эти 
слова лейтмотивом звучат в написанных 
нами песнях, которые студенты с удоволь-
ствием поют вместе с преподавателями на 
наших капустниках и концертах:
Знать языки —

это все-таки здорово!
Это ключи от заветной мечты.
К знаньям стремитесь, друзья,

пока молоды,
Вместе достигнем вершин я и ты!

Н. СеВериН,
к. филос. наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук факультета между-
народного образования.

на фото: в посольстве австрии в 
украине.

Международное  сотрудничестВо

летняя школА — 
ключ от заветной мечты!

Кафедру стратегического управления посетил выпускник магистратуры 2009 года 
по специальности управление проектами Чжао Синь (Zhao Xin), гражданин Китая. Он 
рассказал, что успешно работает заместителем менеджера проекта в группе компаний 
по металлургическому строительству. Эта крупная государственная структура Китая 
реализует проекты в ряде стран мира. Чжао Синь получает заработную плату, которая 
соответствует зарплатам в Западной Европе. Он самостоятельно приобрел квартиру 
для своей молодой семьи. Так что легенда о маленьких зарплатах в Китае уже не соот-
ветствует действительности. Чжао Синь приехал в Украину в отпуск со своей супругой. 
Захотел показать ей, где он жил и учился. Чжао Синь сказал, что когда подрастет их 
маленькая дочь, он обязательно привезет ее в Украину и в Харьков. Приятно было 
слышать от него теплые слова в адрес нашего университета и города!

на снимке: Чжао Синь с супругой в окружении преподавателей кафедры 
стратегического управления.

усПеХ ВыПускникА

колонка юбиляра

27 ноября отмечает юбилей Люд-
мила Васильевна Худолей — началь-
ник отдела деловодства и канцелярии 
нашего университета. Более 25 лет 
работает она в НТу «Хпи», и каждый 
политехник, кому приходится иметь 
дело с руководимым ею отделом, 
отмечает чрезвычайное внимание, 
доброжелательность и приветливость 
этой красивой, улыбчивой женщины.

А сотрудничать с этим подразделе-
нием приходится каждому, ведь ему 
принадлежит важная роль в организации 
деятельности всего университета.

Большой опыт, ответственность за успех 
дела, чувство нового позволяют Людмиле 
Васильевне исполнять свои обязанности 
высокопрофессионально и продуктивно, 
успешно воплощать важные планы и но-
вовведения администрации университета 
относительно управления сложным орга-
низмом нашего вуза. Специалист высокого 
класса, ответственный и внимательный 
руководитель, Л. В. Худолей пользуется у 
своих сотрудников вполне заслуженным и 
неоспоримым авторитетом.

В жизни юбиляра произошли в этом 
году важные события — родилась прав-
нучка, а сама Людмила Васильевна с 
мужем Николаем Сергеевичем отметили 
50-летие супружества.

Дорогая Людмила Васильевна! Рек-

торат, колле-
ги по работе, 
преподаватели 
и сотрудники 
университета, 
редакция газе-
ты «Политех-
ник» искренне 
поздравляют Вас с этими прекрасными 
событиями и с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким!
В день юбилея грустно

всем немного,
Как жаль, что молодость

продлить нельзя,
но за плечами — не одна дорога,
И жизнь Вами прожита не зря!

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам и ласки, и тепла.

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее пусть не посмеет

возвратиться,
Пусть молодость всегда

в душе живет,
Чтоб старости нельзя было

вместиться!

Крепкого здоровья и 
благополучия!

Неиссякаемой энергии и оптимизма!
30 октября отметил свой 60-летний юбилей заведу-

ющий кафедрой физики металлов и полупроводников, 
профессор, д. ф.-м. наук, ст. н. с. С. В. Малыхин.

В течение многих лет судьба Сергея Владимировича 
связана с кафедрой физики металлов и полупроводников 
ХПИ. Здесь он прошел путь от студента до кандидата, а за-
тем и доктора физико-математических наук, от инженера, 
научного сотрудника, доцента до профессора.  Десятки 
лет плечом к плечу мы работаем с профессором С. В. 
Малыхиным и знаем его как прекрасного специалиста в 
области рентгеновского структурного анализа материалов, 
автора многочисленных публикаций в отечественных и за-
рубежных журналах, методических пособий и учебников, 
активного участника конференций.

С 2014 года С. В. Малыхин заведует нашей кафедрой. Известно знаменитое вы-
сказывание Исаака Ньютона: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на 
плечах гигантов!» У кафедры физики металлов и полупроводников свои гиганты. 
Это, прежде всего, профессора Лев Самойлович Палатник, Михаил Яковлевич Фукс, 
Анатолий Тарасович Пугачев, доцент Александр Алексеевич Козьма и многие другие. 
Уверены, что под руководством Сергея Владимировича Малыхина наш коллектив со-
хранит и приумножит славные традиции в укреплении позиций кафедры как центра 
подготовки высококвалифицированных специалистов, научного потенциала, расшире-
ния сотрудничества с ведущими научными центрами и концентрации на приоритетных 
направлениях.

Желаем Вам, Сергей Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, мудрости и выдержки во всем, благополучия и успехов 
во всех начинаниях. Пусть опорой для Вас будут верные и ценящие Вас друзья 
и коллеги! Желаем удачи и исполнения всех планов и задумок!

Коллективы физико-технического факультета и кафедры физики 
металлов и полупроводников.

Олена Ярошенко, координатор проек-
ту «ХПІ ONLINE»: «ми намагаємося ста-
вити великі цілі і досягати їх поетапно!»

В соціальній мережі «ВКонтакті»: 
https://vk.com/khpionline, а також 
на каналі «YOUTUBE»: https://www.
youtube.com/channel/UCJgyRplGs-
9O6EFiqheMJIQ можна ознайомитися 
з випусками новин, які зацікавлять не 
тільки студентів, а й викладачів та спів-
робітників Харківського політехнічного 
та інших вишів нашого міста. Корес-
пондент газети «політехнік» зустрілася 
з Оленою Ярошенко, яка розповіла про 
заснування першої в україні медій-
ної школи для студентів, її розвиток і 
зростання.

«ХПІ ONLINE» — це проект, — каже 
Олена, — метою якого є висвітлення акту-
альних проблем, новин, яскравих моментів 
та важливих подій в житті студентів. Він 
був заснований 1 листопада 2012 року 
активістами Студентського Альянсу НТУ 
«ХПІ» — Іллею Довгалем та Олександром 
Рачковим. За графічну частину відповідали 
Костянтин Кальницький та Дмитро Богачов, 
які прекрасно впоралися із завданням. На 
сьогодні «ХПІ ONLINE» — це самостійний 
студентський медійний проект. Проте ми 
тісно співпрацюємо зі «СтудАльянсом», 
прес-службою університету, дружимо і спіл-
куємося, проводимо разом такі проекти, як, 
наприклад, «Школа ХПІ ONLINE».

«ХПІ ONLINE» — студентське телебачен-
ня, всі члени нашої команди — студенти. 
Треба відзначити, що цей молодіжний 
проект не комерційний, ми не отримуємо 
зарплатню. Для всіх нас це можливість 
рости, розвиватися, реалізовувати себе, 
отримати портфоліо, життєвий і практичний 
досвід. В нашій команді дехто працює па-
ралельно з навчанням в університеті, хтось 
тільки вчиться…

Тепер щодо нашого проекту «Школа ХПІ 
ONLINE». Це перша в Україні медійна школа 
для студентів, як зазначено на сайті Мініс-
терства освіти і науки України. Це освітній 
проект «СтудАльянсу» НТУ «ХПІ», який було 
створено також не тільки для студентів 
Політеху, а й для молоді всіх харківських 
вишів. Але переважна більшість наших учнів 
— політехніки.

Ми проводимо підготовку за кількома на-
прямками: оператори і монтажери; журналіс-
ти; ведучі. Кожен студент, який вдало виконав 

тестове завдання та проявив максимум 
креативності, протягом двох тижнів від-
відує тренінги та лекції найвідоміших хар-
ківських та навіть київських професіоналів 
медіа-індустрії. У рамках програми Школи 
передбачені практичні завдання. Студенти 
вчаться використовувати всі набуті знання 
на практиці, працювати в репортерській 
групі. Фінальним завданням команди є 
розробка та планування власної рубрики, 
яка потім може стати реальною рубрикою 
в «ХПІ ONLINE».

Олена Ярошенко відкрила нам деякі 
професійні таємниці команди, розповіла, 
як зароджуються ідеї майбутніх сюжетів, 
як вони плануються та створюються…

 — По суті, сюжети — це акт мисте-
цтва в чистому вигляді. У нас є своя діа-
грама Ганта (популярний тип стовпчастих 
діаграм, який використовується для ілю-
страції плану, графіку робіт з будь-якого 
проекту. Це один з методів планування 
проектів. Прим. авт.) Починаючи роботу над 
сюжетом, команда знає, що на понеділок 
треба скласти сценарій. Адже в понеділок 
ми будемо обговорювати його на планерці. 
У вівторок та середу — зйомка; в четвер 
— перегляд відзнятого матеріалу, його об-
робка. Потрібно додати необхідні вставки, 
зробити музичний супровід. У п’ятницю і 
суботу випуск монтується, щоб уже в неді-
лю ввечері він вийшов в ефір.

 — авжеж, працювати над сюжетом 
нелегко… а звідки берете ідеї майбут-
ніх випусків?

 — З життя! Найчастіше це залежить 
від того, який період в університеті, що в 
ньому в цей час відбувається, яка зараз 
пора року… Якщо актуальна тема сесії, то 
ми піднімаємо саме її — випуски в нас в 
основному тематичні.

 — Було б дивно, якщо влітку вийшов 
би випуск про новий рік (сміємося)! а 
чи легко всі члени команди приходять 
до спільної думки з приводу чергового 
сюжету?

 — Наша команда працює злагоджено. 
Коли виникають будь-які спірні моменти, 
то вони вирішуються за допомогою ме-
неджера або керівника проекту. Кожен 
член команди виконує свою конкретну 
роботу, а керівник повинен згладжувати 
якісь моменти, вирішувати певні питання, 
тобто створювати атмосферу. Якби у нас 
були серйозні розбіжності, ми б не зняли 

студентське саМоВрядуВання

будь на зв’язку з «хпі ONLINE»!

ся на досягнутому, наша ціль — отримати 
грант і зарекомендувати себе не тільки в 
Харкові, а й в Україні!

 — Щиро вітаю вас з нагородою! Спо-
діваюсь, що попереду ще не одна пере-
мога! а чи плануєте розпочати якийсь 
новий проект у Харкові?

 — У нашому рідному місті ми хочемо 
організувати медіа-холдинг в харківських 
вузах. Ми готові допомогти тим, хто хоче 
створити студентське телебачення: зібрати 
команду, поділитися своїми ідеями та про-

ектами, нашим корпоративним брендовим 
стилем, створити медіа групу в Харкові. Ми 
ставимо перед собою великі цілі та планує-
мо досягати їх поетапно.

 —  В п е в н е н а ,  щ о  к о м а н д а  « Х П І 
ONLINE» неодмінно досягне успіху! До 
моїх побажань приєднується редакція 
газети «Політехнік»!

 — Дякуємо! Залишайтесь на зв’язку 
з нами!

Бесідувала Олександра прОшАК,
студентка ХНу ім. В. Н. Каразіна.

жодного відео.
 — так, спільну мову з людьми, з яки-

ми ти працюєш пліч-о-пліч знаходити 
дуже важливо… Приємно, що ви маєте 
такі здібності. Розкажіть, будь ласка, 
про ваш десятий ювілейний випуск 
«Спокойной ночи, ХПИ». Що в ньому 
особливого?

 — Створюючи цей випуск, ми підводили 
деякі підсумки… Ми хотіли показати, як 
працює наша команда, донести до глядача, 
що випускати сюжет щотижня — велика 
праця. Адже кожному випуску передує 
велика напружена робота команди, ви-
трачається багато сил і енергії… У нашому 
ювілейному випуску ми поділилися з гляда-
чами нашими внутрішніми процесами і по-
казали усім, що немає нічого неможливого! 
Навіть з одним фотоапаратом і мікрофоном 
можна зробити по-справжньому гарний і 
якісний продукт.

 — Олено, ваша команда зробила не-
можливе, я аплодую вам!!! Думаю, що 
у кожного проекту бувають нелегкі часи, 
але головне триматися разом!

 — Дякуємо, дуже приємно це чути!
 — Які плани на майбутнє! До чого 

прагнете?
 — Ми мріємо стати кращим студент-

ським телебаченням України. У минулому 
році активісти «СтудАльянсу» спільно з 
командою «ХПІ ONLINE» розробили страте-
гію PR-кампанії та розвитку студентського 
телебачення «ХПІ ONLINE» від локального, 
в університеті, до масштабного, унікального 
— у місті. Цей проект переміг у номінації 
«PR-кампанії» Міжнародного конкурсу «The 
Golden Compass». І ми не маємо зупиняти-
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спорт памяти ю. в. тимофеева
10 октября ушел из жизни заведующий кафедрой 

технологии машиностроения и металлорежущих 
станков, доктор технических наук, профессор Ю. В. 
Тимофеев.

Юрий Викторович родился в 1935 г. в Харькове. Тяже-
лейшие годы Великой Отечественной войны, детство в 
оккупированном Харькове, разруха, голод воспитали волю и 
характер молодого и целеустремленного человека. С целью 
быть полезным в восстановлении народного хозяйства стра-
ны и в поисках себя в 1949 году он окончил ремесленное 
училище, работал токарем на Харьковском заводе транспортного машиностро-
ения им. В. А. Малышева. В 1954 г. с серебряной медалью окончил вечернюю 
школу рабочей молодежи.

В 1959 г. он выпускник машиностроительного факультета Харьковского по-
литехнического института. Приобретал производственный опыт, работая ин-
женером-конструктором на Харьковском станкостроительном заводе им. С. В. 
Косиора и заводе «Серп и Молот». С 1961 года работал в ХПИ на кафедре 
«Технология машиностроения и металлорежущие станки», пройдя путь от асси-
стента до профессора, заведующего кафедрой (возглавил кафедру в 1984 году). 
В 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1985 г. докторскую диссертации.

С 1972 по 1974 годы Юрий Викторович — декан машиностроительного фа-
культета ХПИ. С 1993 года он возглавлял специализированный ученый совет 
Д64.050.12 при НТУ «ХПИ» по защите докторских и кандидатских диссертаций. В 
1994 году ему присвоено звание академика Академии высшей школы Украины по 
отделению механики и машиностроения. Профессор Ю. В. Тимофеев — лауреат 
премии Министерства образования Украины за достижения в научно-педагоги-
ческой и методической работе. На протяжении многих лет он входил в состав 
экспертного совета ВАК Украины.

Научные труды Ю. В. Тимофеева широко известны не только в Украине, но 
и за рубежом. Он автор более 250 научно-методических трудов и 6 патентов.

Юрий Викторович — основатель научной школы эффективного проектирова-
ния, изготовления и использования агрегатированных технологических систем 
механообработки. Под его руководством подготовлено и защищено 12 доктор-
ских и 14 кандидатских диссертаций, в том числе гражданами Ирака, Нигерии, 
Доминиканской республики и Китая.

Светлую память о Юрии Викторовиче Тимофееве сберегут все, кто работал 
с ним долгие годы.

ректорат, коллективы деканата Мш факультета и кафедры технологии 
машиностроения и металлорежущих станков выражают соболезнования 
его родным и близким.

памяти в. с. волкова
18 октября ушел из жизни заведующий лабо-

раторией отдела ЦНиТ В. С. Волков. В ХПИ Виктор 
Сергеевич работал с 1974 года. Лаборатория технических 
средств обучения, которой он руководил, обеспечивает 
учебный процесс аудио- и видеоматериалами. Ни одно 
из торжественных общеинститутских мероприятий не 
обходилось без участия Виктора Сергеевича. Это «Посвя-
щение в студенты», юбилеи, митинги, собрания. Более 20 
лет Виктор Сергеевич вел занятия на кафедре электриче-
ских аппаратов. Читал курс лекций «Электрические аппа-
раты», проводил практические и лабораторные занятия.

Виктор Сергеевич много сделал для увековечивания истории нашего уни-
верситета. Много сил приложил для того, чтобы в нашем университете были 
установлены памятник П. П. Копняеву, выдающемуся ученому в области электро-
техники, мемориальные доски ученым Харьковского политехнического института.

Политехники знали Виктора Сергеевича как человека доброжелательного и 
внимательного к студентам, чуткого и отзывчивого руководителя лаборатории. 
Он был прекрасным семьянином, пользовался заслуженным уважением среди 
коллег.

В. С. Волков был известным в Харькове нумизматом и филателистом. Многие 
годы он с увлечением собирал коллекции марок и монет, о которых мог рас-
сказывать часами.

политехники скорбят и выражают соболезнования семье и близким 
Виктора Сергеевича.

ректорат, коллеги, друзья, редакция газеты «политехник».

В начале октября стартовал очеред-
ной Национальный чемпионат Украины 
по баскетболу среди мужских команд 
Суперлиги. Спустя девять лет в этот 
баскетбольный элитный дивизион на-
шей страны вернулась и команда «По-
литехник» НТУ «ХПИ». Эту возможность 
харьковские политехники завоевали, 
став в прошлом сезоне победителями 
чемпионата Украины высшей лиги. За 
это время наша сборная не раз обнов-
ляла свой состав, практически ежегодно 
в нее вливалась «молодая кровь» — 
студенты ХПИ. В этом же году усилить 
команду, сделать ее более боеспособной 
были приглашены двое американских 
легионеров — 23-летние Майкл Бест и 
Джаред Столикер. Для них этот игровой 
год станет дебютным в профессиональ-
ном баскетболе.

После очередной тренировки нашей 
команды корреспондент газеты «Поли-
техник» попросил ребят поделиться сво-
ими первыми впечатлениями о Харькове, 
о команде и рассказать о ближайших 
планах. Итак, знакомьтесь:

Майкл Джеймс Бест (208 см) родом 
из Сан-Рафаєль, Калифорния, окончил 
Терра-Линда Хай скул, играл за коман-
ду колледжа UC Irvine. В ее составе в 
сезоне 2015—2016 гг. стал чемпионом 
одной из самых сильных конференций 
NCAA «Big West». Основные показатели 
статистики в среднем за игру в послед-
нем сезоне: 9,79 очков, 5,13 подборов 
за 22,4 минуты.

Джаред Майкл Столикер (208 см) ро-
дился в небольшом городке Миддлвиль, 
Мичиган, окончил Торнэппл Келлодж 
Хай скул (Миддлвиль), играл за коман-

ду колледжа Ferris State. 
Основные показатели 
статистики в среднем за 
игру в последнем сезоне: 
15,12 очков, 10 подборов, 
2,59 блок-шотов за 27,4 
минуты.

Майкл Бест: «Уверен, 
что баскетбольная Супер-
лига Украины — отличная 
площадка для старта ка-
рьеры. Не скрою, были 
предложения и из других 
стран, но там баскетбол 
развит не так сильно, как 

прогрессировать 
«политехнику» помогут 
легионеры из сшА

в вашей стране. Команда приняла меня 
доброжелательно, сразу же почувство-
вал поддержку и тренера, и каждого 
игрока. Надеюсь, что здесь я встретил 
новых друзей. Хочется поскорее стать 
полноценным игроком «Политехника», 
ведь на площадке очень важны слажен-
ные действия всей команды».

Джаред Столикер: «Считаю коман-
ду «Политехник» очень перспективной, 
ведь в ней столько молодых, подающих 
надежды, ребят. Уверен, что вместе мы 
обязательно сможем прогрессировать. 
Харьков поразил меня своим огромным 
масштабом, ведь сам я родом из не-
большого городка с населением 15 тыс. 
человек. Честно говоря, не ожидал, что 
в Украине может быть такой красивый 
город!»

Майкл Бест: «Это мой первый опыт 
игры в лиге такого высокого уровня. А 
еще я впервые побывал за границей, и 
мне повезло, что этой страной оказа-
лась именно Украина с ее прекрасными 
людьми и традициями. Конечно же, я 
рассчитываю, что в моей карьере бу-
дут лиги и других стран, может быть 
более сильные. Но опыт адаптации к 
стране, команде, который я приобрету 
в Украине, обязательно мне пригодится 
в будущем!»

Джаред Столикер: «Наша цель — по-
могать команде побеждать, развивать 
свой огромный потенциал. И пусть старт 
для «Политехника» в новом сезоне вы-
дался не очень удачным, я все же на-
деюсь на дальнейший успех!»

Редакция газеты «Политехник» и вся 
многочисленная армия болельщиков ба-
скетбольной команды НТУ «ХПИ» желает 
нашей сборной побед. Мы надеемся, 
что американские легионеры помогут 
ей в этом!

подготовил и. гАеВОЙ.
на снимке В. таемницкого (сле-

ва направо): майкл Бест и Джаред 
Столикер.

ПолітЕхніки!
пропонуємо до вашої уваги календар ігор XXVI чем-

піонату україни з баскетболу серед чоловіків Супер-
ліга сезону 2016/17 рр., у якому грає наша команда 
«політехнік». приходьте на матчі та підтримайте збірну 
Харківського політеху!

7-й тур:
18 листопада, п’ятниця «Запоріжжя-ZOG» — «полі-

технік»
20 листопада, неділя «Дніпро» — «політехнік»

8-й тур:
22 листопада, вівторок «Будівельник» — «політехнік»
24 листопада, четвер «Черкаські мавпи» — «політехнік»
9-й тур:
9 грудня, п’ятниця «політехнік» — «Миколаїв»
11 грудня, неділя «політехнік» — «Кривбас»
10-й тур:
16 грудня, п’ятниця «політехнік» — «Кремінь»
18 грудня, неділя «Кремінь» — «політехнік»
11-й тур:
23 грудня, п’ятниця «політехнік» — «Хімік»
25 грудня, неділя «політехнік» — «БіпА»

преМьера

Библиотека НТУ «ХПИ» и Киносту-
дия «ХПИ-фильм», следуя этой 
традиции, 20 октября, в четверг, 

пригласили друзей, коллег, студентов 
на премьерный показ нового игрового 
фильма киностудии, сатирической ко-
роткометражки «Фигура Речи или…». 
Автор сценария и режиссер этой забав-
но-поучительной истории — руководи-

тель студии И. Ж. Фаустова. Съемочная 
группа — талантливые профессионалы 
(в прошлом студийцы), — отличный 
оператор Ю. Перетяченко и прекрас-
ный художник, компьютерный дизайнер 
Г. Бродская. В фильме снялись актеры 
студенческого театра «Политехник» и 
руководитель этого театра А. Одокиенко. 
Встречу провели И. Ж. Фаустова и зав. 
отделом КПР НТБ Л. П. Бондаренко.

Специфика актерского ремесла в 
театре и кино различна, но ребята в 
процессе съемок были чутки к постав-
ленным задачам, играли талантливо и 
вдохновенно. Фильм все смотрели с ин-
тересом, смеялись, аплодировали, затем 
делились впечатлениями и эмоциями. 
Главный редактор газеты «Политехник» 
С. П. Землянская говорила о культуре 
речи, о великом даре — слове, обще-
нии, и призывала молодежь не засорять 

«Фигура речи или …»
В уКРаИне ПО ЧетВеРГам — КИнОПРемьеРы.

свою речь бесконечными словами-па-
разитами, тем более, ругательствами… 
Руководитель студенческого театра 
миниатюр А. М. Иванов приветствовал 
создание фильма, отметил игру ребят 
— он видел их в театральных постанов-
ках, приятно удивился новым граням их 
таланта. Александр прочитал рассказ 
М. Зощенко «Монтер» — как всегда 
ярко и артистично. На премьеру пришел 
особенный гость — Виталий Бондарев, 
Заслуженный артист Украины, худрук 
театра «Ланжерон» и актер ТЮЗа. В 
начале двухтысячных Виталий играл, 
затем руководил театром «Политехник» 
— он был очень рад узнать, что в театр 
пришло новое поколение талантливых 
ребят. И что они приобрели новый опыт, 
снимаясь в кино, и что это кино их 
«увековечило». И он порадовался, что 
Киностудия «ХПИ-фильм», вопреки всем 
трудностям, продолжает жить и творить. 
В 90-е В. Бондарев блестяще играл в не-
скольких фильмах руководителя киносту-
дии А. М. Фаустова. Виталий прочитал 
стихотворение В. Высоцкого, в котором 
звучат слова: «Значит нужные книжки 
ты в детстве читал…». Сотрудник музея 
НТУ «ХПИ» О. В. Корякина одобрительно 
отозвалась о фильме и о киностудии и 
обратилась к молодежи с пожеланием 
непременно заниматься творчеством, и, 
помимо занятий, раскрывать свои талан-
ты в разных видах искусства. С. П. Зем-
лянская, тоже обращаясь к студентам, 
немного рассказала о славной истории 
Киностудии «ХПИ-фильм» и о том, что 
студия сохраняет и продолжает все свои 
традиции, в т. ч. — обучение студентов 
основам киномастерства. Сотрудницам 
Библиотеки фильм понравился, замети-
ли, что смотрится легко, с интересом, 
на одном дыхании. Об этом же говорили 
некоторые студенты уже после оконча-
ния встречи. Как всегда в Библиотеке, 
просмотр и общение прошли в очень 
дружеской атмосфере. Сотрудник музея 
и музыкант Сергей Перепелица обогатил 
эту встречу исполнением прекрасной му-
зыки. Снимал мероприятие студиец на-
бора 2015—2016 гг. Сергей Решетняков. 

Фотографировал также зав. сектором 
НТБ Дмитрий Черных и уже подарил нам 
эти запечатленные мгновения… Кстати, 
фотографии Димы, очень талантливые, 
использованы и в фильме «Фигура Речи 
или Репетиция спектакля в интерьере 
Библиотеки» — так звучит полное на-
звание фильма!

Посмотреть фильм можно в Интернете 
на сайтах киностудии «ХПИ фильм»:

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/
videocentre/

и библиотеки ХПИ:
library.kpi.kharkov.ua/uk/events

Т. пАЛеЙ,
заместитель директора 

НТБ НТу «Хпи».


