
Вітаємо нових спеціалістів  
і магістрів!

Урочисте свято випуску відбудеться 30 січня в нашому університеті. 
Майже тисяча (988) учорашніх студентів отримують дипломи про здо-
буття вищої освіти в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут». 251 з них — магістри, серед яких 98 відмінників 
навчання. 111 «червоних» дипломів отримують випускники-спеціалісти, 
усього їх університет випускає 733. Є відмінник і серед 4 бакалаврів — теж 
випускників — 2017. 34 власники новеньких дипломів повезуть їх до своїх 
країн, звідки вони кілька років тому прибули на навчання до Харківського 
політехнічного.

Університет підготував своїх вихованців до самостійної праці, навчив 
їх професії, прищепив їм уміння навчатися протягом подальшого життя, по-
дарував яскраві, незабутні враження і спогади.

Ті, хто навчався в ХПІ, назавжди залишаться політехніками. Професори 
й викладачі впевнені, що кожен з них своїми досягненнями буде підвищу-
вати престиж і славу своєї аlma mater, а університет буде пишатися і цим 
поколінням випускників, так само, як і попередніми.

Вітаємо спеціалістів — 2017 і бажаємо їм успішної кар’єри, задоволення 
від професійної діяльності і неперервного творчого зростання! 

ХПІ в «п’ятірці»  
найкращих вузів України 

У десятому ювілейному рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-
200 Україна» 2016 р. Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут» посів 4 місце.

Лідером рейтингу став Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут». Друге місце посів Київський національ-
ний університет ім. Т. Шевченка, третє — Національний університет ім. 
В.Н. Каразіна. На п’яте місце вийшов Національний університет «Львівська 
політехніка».

Рейтинг «ТОП-200 Україна» враховує такі показники діяльності вузу, 
як якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та рівень між-
народного визнання.

Методологія рейтингу «ТОП-200 України» з урахуванням складової «Інно-
ваційна діяльність університетів» викладена на сайті центру «ЄвроОсвіта». 
На основі використання цієї методології, даних університетів та експертних 
оцінок командою «ТОП-200 України» було виведено рейтинг двохсот кращих 
університетів України в 2015/2016 році.

Леонід Товажнянський — 
Посол миру 

Це звання присвоїла Почесному ректору НТУ 
«ХПІ» Федерація Всесвітнього Миру (Universal 
Peace Federation) — міжнародна громадська 
організація, створена з метою побудови миру 
в усьому світі, де всі будуть жити у гармонії, 
співпраці та загальному добробуті. Федерація 
всесвітнього миру покликана стати організацією 
нового типу, поєднати зусилля не тільки полі-
тичних, але й громадських та релігійних діячів 
у рішенні глобальних проблем.

Саме таке бачення потрібне в наш час для пе-
ретворення світу конфліктів, страждань та злиднів 
у світ сталого процвітання та добробуту. У серти-
фікаті, отриманому Леонідом Леонідовичем Товаж-
нянським, сказано: «Долаючи расові, національні 
і релігійні бар’єри, Посли миру сприяють втіленню 
надії всіх часів — встановлення єдиного миру 
в усьому світі, в якому гармонійно поєднуються 
духовні і матеріальні аспекти життя. Федерація Всесвітнього Миру горда ви-
знати в якості Посла миру Леоніда Товажнянського».

Вітаємо члена-кореспондента Національної академії наук України, Почес-
ного академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора тех-
нічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого працівника 
вищої школи України Леоніда Леонідовича Товажнянського з високим між-
народним визнанням і бажаємо йому міцного здоров’я і творчих сил для 
виконання його почесної місії!

11 января проректору по научно-
педагогической работе Юрию Дми-
триевичу Сакаре, который, к боль-
шому сожалению, ушел из жизни 
10 ноября 2016 года, исполнилось 
бы 70 лет.

Юрий Дмитриевич проработал 
в университете 45 лет, из них более 
половины этого времени — про-
ректором по научно-педагогической 
работе. В университете его знали, 
как человека высокой культуры и гло-
бального мышления, интеллигентную 
и, вместе с тем, сильную руководя-
щую личность.

Именно поэтому в день 11 ян-
варя 2017 года появилась звезда, 
которая носит имя Yuriy Sakara. 
Название звезды по каталогу: KIC 
11017176. Небесные координа-
ты: Прямое восхождение: 18h 59m 
16,7s. Склонение 48о 34′ 46,7». 
Звездная величина: 7.

Таким образом, память выдающе-
гося политехника Ю.Д. Сакары увеко-
вечена в рамках Всемирного проекта 
PALE BLUE DOT, который проводится 
международной организацией White 
Draft Research c целью поддержки 
астрономических исследований.
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Випускники – 2017

Рейтинг

ВІДЗнАки

Уже кончается январь,
И незаметно календарь
Опять странички пролистает – 
Счастливый праздник наступает.
Его студенты отмечают,
Каникул первый день встречают.
И снова будут именины
У тех, кому Татьяна имя.
Пусть будут радостные встречи,
И станет теплым зимний вечер.
Пусть ангел в небе пролетит
И этот день благословит!

Кафедра «Радіоелектроніка» під-
готувала 19 випускників–2017. 8 із 
них — за спеціальністю «Радіофізика 
та електроніка», 10 — за спеціаль-
ністю «Спеціалізовані комп’ютерні 
системи». За результатами захисту 
дипломних робіт семеро студентів 
отримали дипломи з відзнакою. Це 
Ігор Шніцар, Дмитро Юхименко, 
Олександр Тесленко, Павло Грику-
ляк, Олександр Сергієнко та Наталія 
Катрич, остання захищала дипломну 
роботу німецькою мовою.

Серед відмінників — випускників 
цього року — також Владислав Бу-
ряковський (знімок внизу), який 
теж захищав свою дипломну роботу 
німецькою, підтвердивши магістер-
ський ступінь, отриманий в Магде-
бурзькому університеті. Перебуваючи 
в Німеччині, Владислав поєднував 
навчання з роботою, яку спеціально 
організовують для здібних студен-
тів. Його практична діяльність була 
пов’язана з застосуванням матема-
тичних методів для аналізу дорожньо-
транспортних пригод.

Випускники спеціальності «Ра-
діофізика та електроніка» одержу-
ють запрошення та влаштовуються 
на роботу на підприємства радіо-
електронної та електротехнічної 
промисловості, в науково-дослідні 
та проектні інститути й організації, 
конструкторські бюро, інформаційно-
обчислювальні центри, підприємства 
зв’язку (в тому числі стільникового 
та супутникового), в системи і мережі 
передачі і обробки даних, підприєм-
ства енергопостачання, торгівельні 
корпорації радіоелектронного на-
прямку, підприємства з виробництва 
та продажу комп’ютерної техніки 
та багато інших. Особливий попит 

на спеціалістів з комп’ютерної інже-
нерії спостерігається з боку IT галузі 
(інтернет-провайдерів, розробників 
комп’ютерних мереж тощо). За да-
ними служби зайнятості України 
у 2015 році на одного спеціаліста 
з комп’ютерних технологій припадає 
4–5 пропозицій роботодавців.

Особливо тісну співпрацю ка-
федра «Радіоелектроніка» підтри-
мує з Інститутом іоносфери НАНУ 
та МОНУ. Науково-дослідна робота 
здійснюється за результатами спо-
стережень навколоземного космосу 
на унікальному радарі некогерентного 
розсіяння, створеного в НТУ «ХПІ». 
Найбільш здібні студенти запрошують-
ся на науково-дослідну роботу в Ін-
ститут іоносфери, або до аспірантури 
НТУ «ХПІ». Після захисту кандидат-
ських дисертацій вони продовжують 
працювати над вивченням геокосміч-
ної плазми, або присвячують себе 

викладацькій діяльності на кафедрі 
«Радіоелектроніка». Проте найбільш 
продуктивним виявляється суміщення 
наукової роботи в Інституті іоносфери 
та викладання на кафедрі «Радіоелек-
троніка». Таке поєднання забезпечує 
ознайомлення студентів із найсучас-
нішими науковими здобутками вітчиз-
няних та зарубіжних вчених.

Зокрема, сьогоднішній випускник 
Ігор Шніцар (верхнє фото)  вже 
запрошений до роботи в Інститут 
іоносфери.

Професор Д. Дзюбанов.

Высшая школа — живой организм, который пребывает 
в состоянии непрерывного обновления и поиска опти-
мальных ответов на вызовы времени.

Реформа высшего образования в Украине предписыва-
ет прекращение подготовки студентов квалификационно-
го уровня специалист. С одной стороны — это шаг к уни-
фикации национального образования и приведения его 
к мировым стандартам, а с другой стороны, этот уровень 
подготовки был хорошо адаптирован к национальному 
народно-хозяйственному комплексу и традиционно вос-
требован на украинском рынке труда. Последствия этого 
шага станут понятны только со временем, а пока в вузах 
страны проводится предпоследний выпуск специалистов.

Кафедра «Мультимедийные информационные техно-
логии и системы» ведет подготовку студентов на фа-
культете «Компьютерные информационные технологии» 
с 2004 года по специальности «Аудио-, видео- и кинотех-
ника». Информационные технологии представляют суть 
современной технической цивилизации и дали название 
самому передовому технологическому укладу, которого 
к настоящему времени достигли наиболее развитые 
в экономическом отношении государства. Мультиме-
дийные технологии и системы можно рассматривать 
в широком смысле как теорию и практику регистрации, 
обработки, передачи и воспроизведения акустических 
и оптических полей, а в перспективе и полей другой 
физической природы. Понимаемые таким образом 
мультимедийные технологии — это компьютерные тех-
нологии, при которых совместно используются несколько 
информационных сред, таких как графика, текст, видео, 
фотография, движущиеся образы (анимация), звуковые 

эффекты, высококачественное звуковое сопровождение. 
Место мультимедиа в современном информационном 
обществе по значимости сравнимо с кино или радио-
связью в индустриальном обществе.

Тематика дипломных работ наших студентов тесно 
связана с научной работой кафедры и потребностями 
IT-рынка. Особенностью дипломных работ специалистов 
является сочетание глубокого теоретического подхода 
к исследуемой теме с разработкой практических вариан-
тов конкретных технических решений. Нынешние защиты 
дипломных работ Евгением Левченко (тема «Создание 
комплексного медиаконтента») и Вадимом Малеем (тема 
«Редактирование фото с помощью частотного расслое-
ния») подтвердили эту закономерность.

Профессор С. Порошин,  
заведующий кафедрой мультимедийных 

информационных технологий и систем.

Фахівці широкого спектру

Востребованы на IT-рынке

На снимке слева направо: Евгений Левченко, 
профессоры С.М. Порошин, А.В. Статкус и А.А. Можаев

Звезда Yuriy Sakara



2 Полiтехнiк

У традиційному огляді-конкурсі 
гуртожитків нашого університету 
місця розподілилися наступним 
чином: перше місце зайняв гурто-
житок №2, друге посіли гуртожитки 
№7 та 12, третє — №9, четверте 
№5, п’яте — №15, шосте — №1 
(6–9 секції), сьоме — №11, вось-
ме — №14 і дев’яте — №13.

Напередодні нового року загаль-
ноуніверситетська комісія, куди уві-
йшли проректори, голова профкому 
студентів, директор студмістечка 
та ін., на чолі з ректором Є.І. Со-
колом відвідала всі гуртожитки, 
ознайомилась з побутовими умова-
ми та організацією підтримки в них 
порядку. Члени комісії вислухали 
пропозиції мешканців гуртожит-
ків, які будуть враховані в плані 
діяльності щодо поліпшення умов 
проживання студентів. Комісія від-
значила, що у всіх гуртожитках си-
туація значно поліпшилась. «При 
підведенні підсумків, — розповів нам 
проректор М.І. Гасанов, — ми вра-
ховували не тільки стан гуртожитків, 
але й виховний процес, економію 
енергоресурсів та чергування ви-
кладачів у студентських домівках. 
У минулому році у гуртожитках №7, 
13, 9, 11, 3, 12 та «Гіганті» були об-

лаштовані пральні європейського 
зразка. У 2017-му ми плануємо 
встановити таке обладнання у гур-
тожитках №2, 14, 15, де за низькими 
цінами студенти зможуть попрати 
свій одяг. У 2016 році ми багато 
зробили у гуртожитку №4, який зна-
ходився в аварійному стані. Для на-
ших іноземних студентів ми привели 
до ладу кухні, душові та ін. Зробили 
якісний ремонт і в 7 секції «Гіган-
та». Зараз ми можемо пишатися 
станом гуртожитків №2, 7, 3, 12, які 
наблизились до готелів рівня двох 
та навіть трьох зірок. Впевнений, 
що з кожним роком наші студентські 
домівки стають кращими!»

Крім того, в грудні житлово-
побутова комісія (голова — Олексій 
Шевцов, Н факультет) профкому 
студентів нашого вузу за участі голів 
Студентських рад деяких факульте-
тів провела конкурс на кращу кімна-
ту у гуртожитках. Ректор та голова 
профкому студентів С.М. Мастерний 
вручили подарунки переможцям 
та призерам вищезгаданого кон-
курсу (на знімку). Ми обов’язково 
зустрінемося з мешканцями кімнат-
переможців і розповімо про їх життя 
в студентському домі.

З. Мельник.

конкуРси

пРемІя пРеЗиДентА укРАїни

ІменнІ стипенДІАти 

Наш університет виплекав багатьох відомих вчених, орга-
нізаторів виробництва, конструкторів та інших відомих осо-
бистостей. Зазвичай мірилом масштабу цих особистостей 
було визнання у своєму професійному середовищі. Це, 
звичайно, почесно і вагомо. Та не останню роль при цьому 
відіграє також успіх та визнання поза цим середовищем. 
Зокрема, для молодих вчених — це державні премії.

Таких прикладів, що є предметом гордості для універ-
ситету, в НТУ «ХПІ» чимало. Таким є колектив, висунутий 
Вченою радою НТУ «ХПІ» і відзначений Премією Прези-
дента України для молодих вчених за роботу «Підвищен-
ня тактико-технічних характеристик машин військового 
та цивільного призначення». Ця висока державна нагорода 
цілком заслужена, адже забезпечення міцності елементів 
військових та цивільних машин при ударно-контактній 
взаємодії є актуальною та важливою науково-практичною 
проблемою. Сама робота виконана на високому рівні, при 
цьому не тільки із залученням сучасних методів, моде-
лей та засобів, але й, у першу чергу, — завдяки власним 
розробкам. Зокрема, розвинені методи граничних інте-
гральних рівнянь, варіаційні принципи механіки, а також 
моделі та методи дослідження динаміки ударної взаємодії. 
Установлені якісно нові закономірності просторового роз-
поділу контактного тиску, часового розподілу сил ударної 

взаємодії. Це дало змогу розробити рекомендації щодо ви-
значення раціональних параметрів елементів гідропередач 
для танкових трансмісій, перспективних видів зубчастих 
передач, унікальних великогабаритних віброударних ма-
шин. Усі розробки передані у промисловість та враховані 
при здійсненні проектних робіт і технологічної підготовки 
виробництва.

Таким чином, досягнуто справді вражаючих наукових 
та практичних результатів. Проте варто глянути і на, так 
би мовити, «особистісну» компоненту. Члени авторського 
колективу — к. т. н., докторант Микола Миколайович Тка-
чук; ст. н. с., к. т. н. Андрій Володимирович Грабовський; 
аспірантка (на сьогодні — науковий співробітник), к. т.  н.  
Наталія Борисівна Скріпченко. Ці молоді вчені працюють 
на кафедрі «Теорія і системи автоматизованого проекту-
вання механізмів і машин». У їхньому доробку на сьогодні 
вже є стажування у провідних університетах США, Франції, 
Німеччині. Вільне володіння декількома мовами дало мож-
ливість спілкування із зарубіжними партнерами не тільки 
в побуті та сприйнятті інформації, але й на рівні спільних 
досліджень та спільних публікацій в авторитетних зарубіж-
них журналах.

Після повернення в Україну молоді вчені активно взялися 
за продовження наукових досліджень. Захищені кандидат-
ські дисертації, готуються до захисту докторські. Вони ви-
кладають бакалаврантам та магістрантам провідні навчальні 
курси на високому методологічному рівні, у т. ч. — із при-
внесенням власних наукових розробок, а також із застосу-
ванням найсучаснішого програмного забезпечення.

Поздоровляючи лауреатів Премії Президента України 
для молодих вчених, сподіваємося на їхні подальші успіхи, 
творчі здобутки, а також щиро зичимо здоров’я та прагнен-
ня до оволодіння новими знаннями!

І. Гаєвий.

Студент кафедри інженерної елек-
трофізики Андрій Данилюк (ФТ-31м) 
влітку буде захищати свою магістер-
ську роботу. Шлях до диплома магі-
стра був заповнений наполегливою 
працею, науковою творчістю. У ми-
нулому році Андрію була присуджена 
іменна стипендія Верховної Ради Укра-
їни. Цю подію хлопець вважає однією 
з найважливіших перемог у своєму 
студентському житті.

Андрій Данилюк — випускник Но-
воволинського електромеханічного 
коледжу, після його закінчення вирі-
шив продовжити навчання з обраної 
спеціальності саме у нашому універ-
ситеті. «В ХПІ я обрав спеціальність 
«Техніка і  електрофізика високих 
напруг», — розповідає герой цієї 
публікації, — і так співпало, що і моє 
бажання отримати якісні знання, 
і прекрасні висококваліфіковані ви-
кладачі, які допомагали нам у всьому, 
об’єдналися, що дало свої плоди. 
У кінці 2 курсу завідувач кафедри 
теоретичних основ електротехніки, 
професор О.Л. Резинкін, який читав 
нам лекції з цієї дисципліни, запропо-
нував мені долучитися до виконання 
наукової роботи на кафедрі. Мова 
йде про дослідження електрофізич-

них властивостей сегнетокераміки, — 
формування ударних електромагніт-
них хвиль в нелінійних середовищах. 
Цією темою я займаюсь і у своїй 
магістерській роботі».

Чотири роки поспіль Андрій брав 
участь у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з ТОЕ. «Збирати» нагороди 
почав із «бронзи», а у 2016-му став 
переможцем цих змагань. Зауважимо, 
що у заліковій книжці хлопця стоять всі 
«відмінно», недаремно його визнавали 
одним із кращих студентів ФТ факуль-
тету. Після закінчення магістратури 
Андрій планує продовжити навчання 
в аспірантурі. Своє бажання Андрій 

Данилюк підкріплює плідною науковою 
роботою, якою займається пліч-о-пліч 
з науковцями НТУ «ХПІ». Вже зараз 
він має публікації у фахових наукових 
виданнях, у тому числі у всесвітньо 
визнаних, тих, що входять до науко-
метричної бази Scopus та видаються 
англійською мовою.

«Чудовими рисами Андрія, — каже 
Олег Лук’янович Резинкін, — є його 
ініціативність, здатність вирішувати 
задачі неформально. Кожен, хто співп-
рацює з Андрієм, відчуває, що йому 
справді дуже цікаво займатися науко-
вою роботою, у цьому і є причина його 
успіхів. Ще великою перевагою хлопця 
є здатність і бажання вирішувати за-
дачі комплексно: від початку до кінця. 
Він може проводити експерименти, 
власноруч виготовляти точні наукові 
прилади, розбиратися у складних 
фізичних процесах, виконувати роз-
рахунки і все це робити з посмішкою 
і з задоволенням».

«ХПІ дав мені дуже багато, — каже 
Андрій Данилюк, — тут я знайшов дру-
зів, в інституті навчається моя дівчина 
Ірина. З Політехом я пов’язую своє 
майбутнє життя, впевнений — цікаве 
та наповнене яскравими подіями!».

Підготував І. Гаєвий.

До питання про успіх

Гуртожитки – 2016
хто кращий? 

Нас вітають 

З Політехом пов’язую своє майбутнє! 

Зліва направо — науковий співробітник, к. т. н. Н.Б. Скріпченко,  
ст. н. с., к. т. н. А.В. Грабовський та к. т. н., докторант М.М. Ткачук. 

Розробки молодих вчених — гідропередача ГОП-900  
та унікальна віброударна машина.

Однією з найяскравіших подій 2016 року у нашому університеті був ві-
зит першого космонавта незалежної України (1997 р.), генерал-майора 
Військово-повітряних сил України, Героя України, кандидата технічних наук 
Леоніда Каденюка, приурочений до святкування 55-ї річниці першого польоту 
людини в космос. Гість зустрівся з викладачами й студентами (на знімку), 
відвідав наукову бібліотеку НТУ «ХПІ», Музей історії університету. Напере-
додні новорічних свят директор музею А.В. Бистріченко отримала вітальну 
телеграму:

«Вельмишановна Анно Валентинівно! З новим роком і Різдвом Вас. 
Здоров’я всім, миру, добра, щастя й добробуту. Щире вітання студентам 
і колективу Харківського політеху, про який у мене найкращі спогади!»

Леонід Каденюк.

Поездка в Зеленогайскую  
школу-интернат

В Зеленогайской школе-интернате студентов 
АП факультета всегда ждут дети. В очередной 
приезд ребята во главе с председателем проф-
бюро Лилией Шостак привезли детям подарки, 
а также выступления самых талантливых — пес-
ни от Виталия Лысенко и даже мастер-класс 
по брейк-дансу от Дмитрия Клименко!

А дети, в свою очередь, с радостью де-
монстрировали гостям из ХПИ свои таланты, 
подарили студентам оберег, а после концерта 
провели экскурсию по территории и корпу-
сам.

Такое насыщенное общение с детками при-
несло всем массу впечатлений и положительных 
эмоций!

Мисс АП-2016
23 ноября во Дворце студентов состоялся 

конкурс среди самых прекрасных, милых и оча-
ровательных девушек АП факультета. Интрига 
держалась до самого конца конкурса! Все де-
вушки, которые боролись за титул «Мисс АП», 
выкладывались по максимуму, старались по-
казать все свои сильные стороны. Жюри оказа-
лось перед очень сложным выбором. Особенно 
трудно было определить Мисс и Вице-мисс, 
ведь все девушки очень красивы, блестяще 
подготовлены и достойны победы!

В конкурсе дефиле, с которого традиционно 
начался этот праздник красоты, все участницы 
показали себя нежными и обворожительно жен-

ственными. В следующем выступлении конкур-
сантки разделились на две группы. Их задачей 
было передать свой характер с помощью танца! 
Это выступление было таким захватывающим, 
что никто из зрителей и членов жюри не остал-
ся равнодушным! В дефиле же с мужествен-
ными партнерами наши красавицы, несмотря 
на усталость, оставались такими же нежными 
и прекрасными, как и в начале конкурса! В те 
моменты, когда конкурсантки меняли свои на-
ряды, зрителей удивляли своими талантами 
другие студенты.

Итак, самые красивые девушки АП факульте-
та получили такие титулы:

Мисс «Креативность» — Анна Котявина; Мисс 
«Обворожительная улыбка» — Анастасия Осипо-
ва; Мисс «Активность» — Карина Гукенгеймер; 
Мисс «Артистичность» — Оксана Железняк; 
Мисс «Вдохновение» — Елена Бирченко; Мисс 

«Игривость» — Вера Иванова; Мисс «Пози-
тив» — Лолита Жадан; Мисс «Элегантность» — 
Мария Девляшева; Мисс «Лучезарность» — 
Александра Сторижко; Мисс «Дружба» — Анна 
Котявина. Мисс зрительских симпатий стала 
Елена Бирченко, Вице-мисс — Лолита Жадан. 
Титул Мисс АП — 2016 получила Карина Гукен-
геймер!

Этот прекрасный вечер проводился при 
поддержке профкома студентов НТУ «ХПИ», 
а его спонсорами выступили: «Антикафе 7/9», 
«Сити пицца», «Китти мяу», Танцевальная шко-
ла «Бродвей», «Антикафе Тепло», «Smoke that 
hookah», «Хурма Тур», «Шато ледо», «Estetic 
laser», «Антикафе Обломов», «Лэсь Курбас паб», 
Студия иностранных языков «New Tone», «Ста-
рик Хэм», «Мульти Трэвэл групп», «Rest or Run», 
«Грасэфул студио».

АПешники на катке
А в первый день зимы студенты АП факульте-

та во главе с деканом профессором Анатолием 
Ивановичем Гапоном катались на коньках! И, 
конечно, здесь веселью не было предела! Все 
участники этой культурной программы заря-
дились позитивом на всю грядущую зиму еще 
до наступления новогодних праздников!

Вот такая жизнь «кипит» на АП факультете! 
И сейчас студенты снова фантазируют, при-
думывают, обсуждают идеи и готовятся к осу-
ществлению новых планов!

Дарья Кравченко (АП-14а).
Снимки Андрея Бурченко АП-16у.

https://vk.com/narkkozaostrph

ФАкультет

Самые активные и креативные!
Факультет автоматики и приборостроения  объединяет инициативных и творческих сту-

дентов. Здесь учатся ребята, которым интересно все. Развернутая нами бурная обществен-
ная деятельность позволяет сделать студенческую жизнь увлекательной и разнообразной, 
студенческие будни превращать если не в праздник, то в постоянную подготовку к нему!



3Полiтехнiк

28 січня виповнюється 70 років 
Павлу Миколайовичу Андренку, 
докторові технічних наук, професору. 
Він належить до плеяди педагогів 
і науковців, життя і діяльність яких 
протягом більш як 50 років тісно 
пов’язані з Харківським політех-
нічним. З 1965 року студент, зго-
дом — асистент, доцент, професор 
на кафедрі «Гідропневмоавтоматика 
і гідропривод».

1977 року захистив кандидатську 
дисертацію у спеціалізованій вченій 
раді Політехніки Варшавської (ПНР), 
1983-го — докторську в НТУУ «КПІ».

Протягом усього цього часу він 
творчо працює в навчальному про-
цесі — готує та читає основні лек-
ційні курси, кваліфіковано керує 
курсовими, бакалаврськими та ма-
гістерськими роботами, науково-
дослідною роботою студентів, 
плідно застосовує нові технології 
ведення навчального процесу, роз-
робив та проводить ігрові заняття 
з курсів, які він викладає. Павло 
Миколайович багато часу приділяє 
індивідуальній роботі зі студентами, 
керує підготовкою студентських на-
укових робіт, які займали призові 
місця на Всеукраїнських конкурсах. 
Має 39 спільних зі студентами дру-
кованих праць, видав 8 навчальних 
посібників, в тому числі 2 з грифом 
МОН України, 43 методичні вказівки, 
в тому числі 7 — з ігрового про-
ектування.

Професор П.М. Андренко — один 
із провідних науковців кафедри, 
займається розробкою методів ма-
тематичного моделювання робочих 
процесів і оптимізацією гідравлічних 
систем для обладнання загаль-
нопромислового і  спеціального 
призначення. Керував виконанням 
понад 20 науково-дослідних робіт. 
У результаті цих розробок створе-
ний цілий ряд пристроїв та систем 
керування технологічним обладнан-
ням, що дало змогу автоматизувати 
виробничі процеси, скоротити час 
технологічного циклу, вирішити за-
дачі підвищення якості продукції 
та технічного рівня устаткування, 
скоротити час проектування. Він 
має понад 240 наукових публікацій,у 
тому числі 3 монографії, 18 ро-
біт — у міжнародних періодичних 
виданнях, 33 авторські свідоцтва 
та патенти України, зробив більш 
ніж 70 доповідей на міжнародних 
науково-методичних конференціях 
та семінарах.

Я к  к е р і в н и к  а с п і р а н т у р о ю , 
П.М. Андренко підготував 5 канди-
датів технічних наук, один із яких — 
А.Ю. Лєбєдєв — отримав стипендію 
Президента України та достроково 
захистив кандидатську дисерта-
цію. Професор П.М. Андренко був 
також науковим консультантом 
3 кандидатських робіт та офіційним 
опонентом при захисті 16 канди-
датських і 2 докторських дисерта-
цій. Павло Миколайович є членом 
двох спеціалізованих вчених рад 
із захисту докторських дисерта-
цій — в НТУ «ХПІ» та в Харківському 
національному університеті бу-
дівництва та архітектури, членом 
правління Міжнародної асоціації 
спеціалістів промислової гідравліки 
і пневматики та членом редколегії 
Всеукраїнського науково-технічного 
журналу «Промислова гідравліка 
і пневматика».

Кваліфіковано, творчо й відпо-
відально професор П.М. Андренко 
протягом тринадцяти років працю-
вав заступником завідувача кафедри 
та чотирнадцять років — вченим 
секретарем вченої ради машинобу-
дівного факультету. Він користується 
безперечним авторитетом серед 
викладачів та студентів.

Вітаючи Павла Миколайовича 
з ювілеєм, щиро зичимо йому міц-
ного здоров’я, нових звершень 
та спокою й добробуту йому самому 
та його близьким!

Аспіранти 
й співробітники кафедри 
«Гідропневмоавтоматика 

і гідропривод».

колонкА юВІляРА ноВІ осВІтнІ технологІї 

Міцного здоров’я 
і нових звершень! 

Розвиток вищої школи можливий 
лише за умови впровадження інно-
вацій, перш за все, в освітніх техно-
логіях.

Регулярними стали методичні 
конференції і семінари в НТУ «ХПІ», 
що вже багато років є лідером вищої 
технічної освіти України. До нашого 
навчального закладу приходять пе-
реймати досвід як викладачі з інших 
університетів, так і шкільні вчителі. 
Популярною в освітньому середовищі 
є традиційна Міжнародна школа-
семінар «Сучасні педагогічні технології 
в освіті», започаткована в університеті 
в 1994 році.

1–3 лютого 2017 року Національний 
технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» проводить вже 
ХІV Міжнародну методичну школу-
семінар «Сучасні педагогічні технології 
в освіті». Її мета — ознайомлення 
науково-педагогічних працівників із су-
часними технологіями педагогічного 
процесу, а також обмін досвідом щодо 
нових підходів до виховання та розвит-
ку особистості.

Характерною особливістю даної 
школи є те, що вона проводиться 
у формі педагогічних майстерень, 
майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, 
дискусій, демонстрацій, презентацій, 
спрямованих на формування, розви-
ток та вдосконалення особистісних 
професійних компетентностей (ор-
ганізаторських, творчих, лідерських, 
комунікативних тощо), підвищення 
ефективності професійної діяльності 
у сфері освіти. Роботою майстерень 
керують провідні викладачі та спеціа-
лісти НТУ «ХПІ».

У програмі заплановано:
МАЙСТЕР-КЛАСИ

• ′ Лідерство у ХХІ столітті: принципи 
і методи формування харизма-
тичного лідера. Парадоксальне 
лідерство — член-кор. НАПН, про-
фесор О.Г. Романовський.
Заняття проходять під девізом: 

«Лідер, що зробив себе сам, завжди 
ефективніший, ніж лідер від природи».
• ′ Методика формування комунікатив-

ної компетенції майбутнього лідера-
управлінця — професор Ю.І. Панфі-
лов, доцент Л.М. Грень.
На майстер-класі можна ознайо-

митися з правилами програмування 
спілкування, з’ясувати роль емоційно-
го інтелекту, подолати драми в спілку-
ванні, оволодіти техніками постановки 
всіх видів питань, регуляції емоційної 
напруги, відшліфувати техніку «малої 
розмови», ознайомитись з правилами 
спілкування зі студентами різних пси-
хологічних типів.
• ′ Формування навичок конструк-

т и в н о ї  к о н ф л і к т н о ї  в з а є м о д і ї 
у навчально-виховному процесі 
ВНЗ — доцент Н.В. Підбуцька.
На майстер-класі буде розглянуто 

основи попередження педагогічних 
конфліктів.

Слухачі майстер-класу отримають 
навички використання методу карто-
графії конфлікту; технік ефективного 
спілкування у конфлікті; правил кон-
структивної критики.
• ′ Позитивне мислення лідера — про-

фесор А.І. Черкашин.
Учасники матимуть змогу пізна-

ти ресурси особистісного нейро-
лінгвістичного програмування.
• ′ Сторітеллінг в педагогічній практи-

ці: розвиток комунікаційного потен-
ціалу — доцент Н.В. Середа.
Особливістю майстер-класу є роз-

гляд методу Rorys–story cubes для 
розвитку уміння студента вільно викла-
дати думки у заданому напрямі з точки 
зору риторики, а також психологічних 
закономірностей процесу самоподан-
ня особистості.
• ′ Методика формування комунікатив-

ної компетенції майбутнього лідера-
управлінця — професор Г.В. Попо-
ва, ст. викладач І.Є. Штученко.
Трансформаційна коучингова мета-

форична гра «Ікігай» (Призначення) 
направлена на усвідомлення майбут-
нім фахівцем факторів, що суттєво 
впливають на успішність його про-
фесійного просування, усвідомлення 
власної кар’єрної стратегії.
• ′ Формування іміджу керівника-

лідера — доцент Л.М. Грень, аспі-
рант В.В. Бондаренко.
Девіз  майстер-класу:  «Нічого 

не може змінитися для тих, хто сам 
не змінюється».
• ′ Педагогічна екосистема викладача 

електронного університету — про-
фесор В.М. Кухаренко.
Метою майстер-класу є аналіз мо-

дернізованих програм підвищення ква-
ліфікації викладача з питань дистан-
ційного навчання, визначення шляхів 
саморозвитку викладача університету.
• ′ Методика навчання аудіюванню іно-

земних мов засобами мультимедій-
них технологій — професор А.А. Ба-
дан.
Мета — втілення у практику досвіду 

кафедри ділової іноземної мови та пе-
рекладу з навчання аудіюванню. Ви-
кладачі кафедри та студенти покажуть 
методи навчання на різних ступенях: 
від елементарного до продвинутого.
• ′ Лідерська поведінка викладача ви-

щої школи як складова його психіко-
педагогічної компетентності — ст. 
викладач О.М. Яценко.
Під час майстер-класу слухачі озна-

йомляться із заходами прояву ініціа-
тивності, емпатії, професійної твор-
чості, емоційного лідерства, удоскона-
лять комунікативні якості, рефлексійні 
здібності.
• ′ Методика підвищення інтересу 

та мотивації студентів до навчання 
під час використання педагогічної 
технології «Ігри професійного розу-
му» — професор І.В. Хоменко.
Матеріали майстер-класу засновані 

на двадцятирічному досвіді організації 

навчального процесу на кафедрі пе-
редачі електричної енергії НТУ «ХПІ». 
Відмінною особливістю пропонованих 
методик є широке використання ак-
тивних методів навчання, які перед-
бачають колективну участь студентів 
у процесі навчання або тестування 
і проводяться у вигляді професійних 
ігор. Активні методи навчання реалізо-
вані у вигляді спеціальних методичних 
матеріалів або комп’ютерних програм, 
деякі з них захищені авторськими 
правами. Пропоновані методики роз-
роблені для фахівців у галузі електро-
енергетики, але можуть використову-
ватися і в інших галузях знань.
• ′ Використання ігрових технологій 

при формуванні професійних компе-
тенцій майбутніх менеджерів — ст. 
викладач А.М. Кулик.
Ігрові технології пов’язані з ігровою 

формою взаємодії педагога і учнів че-
рез реалізацію певного сюжету (ігри, 
казки, спектаклі, ділове спілкування). 
При цьому освітні завдання вклю-
чаються у зміст гри. Використання 
ігрових технологій при формуванні 
професійних компетенцій майбутніх 
менеджерів є привабливим для сту-
дентів та ефективним для викладання 
інструментом.

Педагогічні майстерні
• ′ Підготовка майбутніх лідерів в уні-

верситетах Великої Британії, Фін-
ляндії, Литви, Естонії, України (до-
слідження здійснене в межах про-
екту Програми ТЕМРUS «Освіта для 
лідерства, інтелігентності та розви-
тку таланту») — професор Т.В. Гура, 
доцент Ю.М. Чала.
Мета — ознайомлення з основними 

методами та формами підготовки сту-
дентського лідерства на прикладі тех-
нічних університетів України, універси-
тету Гринвіча (м. Лондон, Сполучене 
королівство), університету Тампере 
(м. Тампере, Фінляндія), Каунаського 
технологічного університету (м. Кау-
нас, Литва), Естонської бізнес-школи 
(м. Таллінн, Естонія). Під час роботи 
майстерні організатори продемон-
струють методи та форми підготовки 
майбутніх лідерів.
• ′ Культура педагогічного спілкуван-

ня у філософії освіти — профе-
сор О.С. Пономарьов.
Особливу увагу буде приділено 

аналізу ролі і функціям педагогічного 
спілкування як найважливішому засобу 
впливу на учнів та студентів, реалізації 
висновків і рекомендацій філософії 
освіти. У процесі проведення майстер-
класу використовуватиметься техноло-
гія діалогової лекції.
• ′ Активізація навчального процесу — 

професор О.В. Горілий.
На педагогічній майстерні будуть 

представлені доповіді з теорії та прак-
тики використання цих методів 10 про-
фесорами та викладачами.

Буде продемонстровано кінофільм 
з ігрового колективного проектування, 
а також проведено заняття з учасника-
ми роботи у секції з приводу розвитку 
задатків їх здібностей у режимі гри, 
яка викликає велике задоволення 
та не викликає втоми.
• ′ Мультимедійні презентації як ін-

новаційний засіб навчання — до-
цент Є.К. Шишкіна, доцент С.С. Те-
луха.
Мета майстер-класу — поділитись 

досвідом використання у навчальному 
процесі мультимедійних презентацій. 
Будуть висвітлені особливості під-
готовки мультимедійних презентацій 
лекцій та використання мультимедіа 
студентами під час підготовки до се-
мінарських занять та наукових кон-
ференцій. Окремо буде розглянуто 
використання мультимедійних пре-
зентацій під час роботи з іноземними 
(англомовними) студентами.
• ′ Комунікативно-інтенційна модель 

викладання лінгвістичних дисциплін 
як інноваційної технології біоадек-
ватної освіти — доцент І.В. Полян-
ська.
Під час презентації будуть викла-

дені теоретичні засади, психолого-
педагогічне обґрунтування, сутність, пе-
реваги та інноваційність комунікативно-
інтенційної моделі (КІМ) викладання 
української мови за професійним спря-
муванням; російської мови як іноземної, 
репрезентована Прагматична схема 
КІМ, проаналізовані її моделестворю-
вальні принципи та параметри; кон-
цептуальні ідеї КІМ, а також надана 
методологія, системи реалізації та ін-
струментарій втілення КІМ у процес 
викладання лінгвістичних дисциплін.
• ′ Прогресивні освітні технології — 

поширення досвіду за проектом 
MASTIS — доцент О.Ю. Чередні-
ченко.
Проект MASTIS — це проект ство-

рення сучасної магістерської програми 
в галузі інформаційних систем, який 
фінансується Єврокомісією за про-

грамою Erasmus+. У рамках семінару 
будуть розглянуті прогресивні освітні 
технології та методики, які використо-
вуються як європейськими, так і укра-
їнськими провідними університетами, 
особливості застосування дистан-
ційних форм навчання на прикладах 
університетів Риму та Каунасу. Під 
час заняття будуть продемонстровані 
основні етапи розробки освітньої про-
грами за методикою, яка розроблена 
в межах проекту MASTIS та орієнтова-
на на адаптацію результатів навчання 
до потреб ринку праці. Буде також 
приділено увагу альтернативним «не-
інформаційним» методикам організації 
навчального процесу.
• ′ Комплексні методи підвищення 

якості вищої освіти в Україні — ака-
демік АЕНУ, професор Ю.І. Лернер, 
викладач С.К. Осипова.
У процесі роботи майстерні будуть 

продемонстровані на конкретних при-
кладах методи підвищення якості 
вищої освіти, які наближають процес 
навчання до реалій практичної діяль-
ності підприємств.
• ′ Технології ігрових занять у на-

вчальній проектній діяльності — до-
цент В.І. Сєриков.

ХІV Міжнародна  
методична 
школа-семінар  
«Сучасні педагогічні  
технології в освіті» 

Багаторічна практика проведення 
занять в ігровій формі дозволяє уза-
гальнити деякі вдалі варіанти про-
ведення таких занять. У доповіді ви-
кладені загальні підходи до підготовки 
та проведення таких занять, варіанти 
критеріїв оцінки кінцевого продукту на-
вчальної діяльності. Наведені приклади 
таких занять включають відеоматеріал 
і методичні вказівки щодо проведення 
занять з конкретних тем навчального 
процесу кафедри. Матеріали доповіді 
можуть бути використані при плану-
ванні проведення занять подібного 
класу і в інших дисциплінах.
• ′ Бібліотечна інноватика — директор 

наукової бібліотеки Л.П. Семененко.
Розглядатимуться інновації в біблі-

отеках вишів України, інструменти для 
запобігання академічного плагіату.

З метою ознайомлення з програ-
мою роботи школи-семінару було 
розіслано близько 70 листів із пропо-
зицією взяти участь у XIV Міжнародній 
школі-семінарі.

Учасникам за бажанням видається 
сертифікат.

О. Бохан,  
співробітник  

методичного відділу.



Для кожного студента одним з найбільш актуальних залишається питання 
працевлаштування. Знаходиться воно і в центрі уваги керівництва та гро-
мадськості університету. Де студенти проходять практику? У яких компаніях 
працюють дипломовані спеціалісти? Як університет допомагає їм знайти 
достойну роботу?

Допомогти вирішити ці проблеми покликаний Центр «Кар’єра», що діє 
в НТУ «ХПІ». Його місія полягає у створенні сприятливих умов для пошуку 
роботи та працевлаштування студентів університету.

Приходьте до Центру «Кар’єра» та отримайте безкоштовні консультації з 
таких, наприклад, питань:

 – як стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці;
 – як написати якісне резюме;
 – як підготуватися до співбесіди.
Ви зможете ознайомитися із актуальними вакансіями та майбутніми 

заходами з працевлаштування, а також відвідати презентації кар’єрних 
можливостей від провідних компаній Харкова та України.

Увага!!!
Шановні студенти! Готуватися до працевлаштування треба ще з 1 курсу. 

Завдяки такому підходу на старших курсах ви вже отримаєте практичний 
досвід та навички, необхідні для добре оплачуваної та перспективної роботи 
після випуску.

Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ», корпус ГАК, кімната 213. 
Отримати додаткову інформацію можна за телефоном 707-66-03.
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До уваги банкірів!
Восени 2016 року побачила світ 

монографія «Вартісно-орієнтоване 
забезпечення фінансового стану 
банківського бізнесу», головним 
редактором та автором якої є про-
фесор кафедри менеджменту зо-
внішньоекономічної діяльності та фі-
нансів НТУ «ХПІ» Юрій Ілліч Лернер. 
Робота присвячена надзвичайно 
важливим проблемам в галузі управ-
ління банківськими структурами, 
вирішення яких дозволить створи-
ти оптимальні умови для існуван-
ня та функціонування економіки 
та всього суспільства.

До авторського колективу моно-
графії також увійшли: завідувач ка-
федри менеджменту ЗЕД та фінансів 
ХПІ, д. е. н., професор В.А. Міщенко; 
директор Харківського інституту 
ДВНЗ «Університет банківської спра-
ви», д. е. н., професор Б.В. Са-
мородов, директор Харківського 
обліково-економічного технікуму-
інтернату ім. Ф.Г. Ананченка, к. е. 
н., О.А. Галкіна; к. е. н., професор кафедри економічного аналізу та обліку 
НТУ «ХПІ» Р.Ф. Смоловик; доценти кафедри менеджменту ЗЕД та фінансів, 
к. е. н. А.Б. Білоцерківський та А.Ю. Геворкян і аспірант кафедри менедж-
менту та оподаткування В.І. Ковшик.

У сучасних умовах роль науки в житті суспільства значно зростає. 
Це обумовлює необхідність збільшення інвестицій і розширення сфери 
застосування наукових досліджень. Для найбільш ефективної практичної 
реалізації результатів цих досліджень важливим є системний підхід до ви-
рішення проблем економічного розвитку на всіх рівнях: від підприємства 
до держави в цілому.

На жаль, у вітчизняних реаліях більшість стратегічних рішень у бізнесі 
спираються не на професійні розрахунки, не на економічно обґрунтовані 
програми і проекти, а на одноосібне інтуїтивне рішення керівників. Саме 
тому у монографії розглядаються проблеми, пов’язані з прийняттям еко-
номічних рішень, і пропонується методика вибору оптимальних варіантів 
у складних ситуаціях.

Робота містить наукові та практичні рекомендації, спрямовані на покра-
щення різних аспектів діяльності банківських структур. Автори сподіваються, 
що застосування викладених у дослідженні результатів допоможе підвищити 
ефективність та забезпечити фінансову безпеку банківської системи, а та-
кож зміцнити економіку України.

З. Мельник.

ноВІ книги

ЦентР «кАР’єРА» 

Галина Дмитриевна Семченко

Іван Олександрович Слабун 

Вячеслав Вячеславович Пивоваров 

27 ноября безвременно ушла 
из жизни доктор технических наук, 
профессор Г.Д. Семченко.

Га л и н а  Д м и т р и е в н а  р о д и л а с ь 
12 февраля 1942 года в Соль-Илецке 
Оренбургской области. В Украину 
бабушка и мама вместе с маленькой 
Галочкой вернулись из эвакуации 
в 1943 году. В 1959 году она с золо-
той медалью окончила СШ №133 в 
Харькове. С 1959 по 1964 годы учи-
лась в Харьковском политехниче-
ском институте, который окончи-
ла с «красным» дипломом, получив 
специальность «инженер-технолог». 
Галина Дмитриевна всегда была ак-
тивным членом общества, в 1965 году 
поступила в аспирантуру, в 1970-м 
с успехом защитила кандидатскую 
диссертацию, в 1980-м получила ат-
тестат старшего научного сотрудника 
по специальности «Технология сили-
катных и тугоплавких неметаллических 
материалов». В 1997 году защитила 
докторскую диссертацию.

Галина Дмитриевна Семченко — из-
вестный ученый в области керамиче-
ского материаловедения, основатель 
и руководитель научного направления 
по низкотемпературному синтезу 
тугоплавких соединений и ультра-
дисперсных порошков и созданию 
высокоэффективных конструкционных 
и композиционных материалов с ис-
пользованием золь-гель процесса. 
Настойчивость и упорство в работе, 
богатый опыт совершенствования 
и мудрости познания в области фи-
зической химии силикатов и субсоли-
дусного строения диаграмм состояния 
многокомпонентных систем позволили 
ей занять свою нишу в науке. Кругозор 
ее научных интересов огромен: кера-
мическое материаловедение, химия 
твердого тела, композиционные, кон-
струкционные и высокопрочные ог-
неупорные материалы, золь-гель про-
цесс, механохимия и наноматериалы.

13 січня 2017 року після тривалої, 
важкої хвороби пішов з життя ви-
датний професор кафедри ХТНР, К та 
Е Іван Олександрович Слабун.

Народився він 25 травня 1943 року 
в с. Нурове Балаклійського району 
Харківської області. Після закінчення 
Слов’янського хіміко-механічного техні-
куму в 1962 р. вступив до Харківського 
політехнічного інституту на факультет 
хімічного машинобудування. У 1968–
1971 рр. навчався в аспірантурі, працю-
вав асистентом, молодшим, старшим 
науковим співробітником, старшим 
викладачем, доцентом кафед ри меха-
нічного устаткування хімічних вироб-
ництв. У 1975 р. захистив кандидатську 
дисертацію, у 1982 р. зайняв посаду 
доцента, а з 2000 р. — професора ка-
федри технології неорганічних речовин, 
каталізу та екології.

Понад 50 років життя Івана Олексан-
дровича було присвячено рідному По-
літеху. Професор І.О. Слабун — відо-
мий вчений в галузі кінетики, каталізу, 
технології каталізаторів та адсорбен-
тів, виробництва метанольного про-
дукту — інгібітора гідратоутворення. 
Протягом всієї трудової діяльності він 
плідно займався науково-дослідною 
роботою, керував госпдоговірною 
і держбюджетною тематикою з роз-
робки теоретичних основ технологій 
отримання водню і метанолу. Резуль-
тати досліджень кінетики отримання 
водню і синтезу метанолу впровадже-
но в проекти і виробництво (ДНДПІ 
«Хімтехнологія», м. Сєвєродонецьк; 
ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 
Азот»).

Ушел из жизни Вячеслав Вячеславо-
вич Пивоваров (8 мая 1936 г. — 7 де-
кабря 2016 г.), Почетный гражданин 
г. Харькова (2011), Заслуженный ма-
шиностроитель Украины, генеральный 
директор завода им. В.А. Малышева, 
выпускник ТМ факультета ХПИ.

По окончании в 1959 году Харь-
ковского политехнического инсти-
тута он связал судьбу с заводом 
транспортного машиностроения им. 
В.А. Малышева, где прошел путь 
от инженера-технолога до главного 
инженера (с 1971 г.), генерального ди-
ректора завода (1984–1991 гг.). После 
назначения на должность генераль-
ного директора завода именно ему 
довелось налаживать производство 
первого украинского танка третьего 
поколения Т-80УД с двигателем 6ТД-1. 
При нем создана исследовательская 
база танкового производства. После 
1991 г. Вячеслав Вячеславович еще 

Более 55 лет жизнь Галины Дми-
триевны протекала в стенах люби-
мого Политеха. За эти годы пройден 
большой путь становления специали-
ста с большой буквы: от студентки 
до уважаемого и известного не только 
в Украине, но и за рубежом Ученого.

Научные труды Г.Д. Семченко ши-
роко известны специалистам во всем 
мире, она автор более 1000 статей, 
200 авторских свидетельств и патен-
тов, более 25 учебных пособий и мо-
нографий. Член редколлегии 8 журна-
лов и сборников трудов по технологии 
силикатов, химии и физики твердого 
тела, материаловедения и керамо-
логии, в том числе 2 иностранных 
журналов; член секции «Техническая 
керамика» Государственного комитета 
по науке и технике СССР (1983–1991); 
сооснователь Украинского керамиче-
ского общества (УКО), председатель 
научного совета УКО (1998–2015); 
член бюро Украинского общества 
материаловедения (УМО) с 2008 г; 

председатель секции «Техническая 
керамика» Украинского национально-
го конгресса керамологов (с 2015 г); 
председатель и член оргкомитетов 
международных научно-технических 
конференции, семинаров, школ и т. д.

Большой багаж теоретических 
знаний и практических навыков она 
с любовью передавала студентам, 
аспирантам и докторантам. Под ее ру-
ководством подготовлено и защищено 
2 докторские и 13 кандидатских дис-
сертаций.

Галина Дмитриевна — человек 
с большим сердцем и широкой душой, 
скромный, любящий и творческий. 
Кредо ее жизни — Госпожа Наука, ко-
торой она посвятила всю свою жизнь.

Светлую память о Галине Дмитриев-
не сберегут все, кто работал с ней все 
эти долгие годы.

Ректорат, факультет неорганических 
веществ и коллектив кафедры техно-
логии керамики, огнеупоров, стекла 
и эмалей выражает глубокое соболез-
нование ее родным и близким.

Коллектив кафедры технологии 
керамики, огнеупоров, стекла 

и эмалей.

Из поэтического наследия Галины 
Дмитриевны Семченко:

Верность
Я на работу с радостью иду
И с оптимизмом думаю о завтра.
Хочу полезной быть стране
И с нетерпеньем жду я утра.
Патенты, книги и статьи
Дарю давно я людям в назиданье.
И благодарности ни от кого не жду,
Спеша с прекрасным 

утром на свиданье.
Политеху более 

пятидесяти лет верна,
Не изменю ему я никогда
С ним крепко связана моя судьба,
Служить ему должна и буду верно!

Монографія науковців НТУ «ХПІ»

«Неделя ІТ 2.0» 

У лютому 2006 р. під його керівни-
цтвом розроблено вихідні дані на про-
ектування установки виробництва 
метанольного продукту — інгібітора 
гідратоутворення продуктивністю 
3700 т/рік. Макет та інвестиційний 
проект розробки «Установка виробни-
цтва метанолу-інгібітора гідратоутво-
рення прямим окисненням природного 
газу киснем повітря» демонструвалися 
на багатьох міжнародних виставках, 
у т. ч. у Німеччині, Китаї, Росії та ін. 
Ця розробка нагороджена дипломом 
переможця Всеукраїнського конкурсу-
виставки «Кращій вітчизняний товар 
2006 року». У 2009 р. — «Золотою 
медаллю» 5-го Міжнародного Салону 
винаходів та нових технологій «Новий 
час», м. Севастополь. І.О. Слабун був 
також нагороджений знаком «Відмін-
ник освіти України» (2005 р.) та По-
чесною грамотою Харківської обласної 
державної адміністрації (2006 р.). Пе-
реможець (за співавторство) Всеукра-
їнського конкурсу (3 місце) у номінації 
«Кращий винахід 2009».

Наукові праці професора І.О. Сла-
буна знають не тільки в Україні, а й 
в усьому світі. Він автор 161 наукової 
праці, 11 патентів, 2 монографій, 
2 підручників з грифом МОН України, 
3 науково-методичних друкованих 
праць та 17 навчально-методичних 
розробок.

За участю професора І.О. Слабуна 
підготовлено п’ять кандидатів тех-
нічних наук, а студенти-дипломники 
отримували нагороди у Всеукраїнських 
конкурсах та у конкурсах дипломних 
робіт спеціалістів і магістрів НТУ «ХПІ».

Він був відомим фахівцем, добре 
знаним не тільки в Україні, а й в інших 
країнах. Мав творчі і наукові зв’язки 
з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Пи-
саржевського НАН України; УкрНДІГаз 
(м. Харків); Інститутом каталізу (м. Но-
восибірськ); ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот»; НАК «Нафтогаз Укра-
їни», іншими промисловими, науково-
дослідними, навчальними вітчизняними 
та закордонними установами.

Іван Олександрович мав талант 
керівника, він, як ніхто інший, розумів 
людей, підтримував словом і ділом. 
Він був досвідченим педагогом, здат-
ним зацікавити і захопити своїми лек-
ціями студентів, компетентним керів-
ником наукової групи, відповідальним, 
ініціативним, мудрим.

Ректорат, колектив кафедри техно-
логії неорганічних речовин, каталізу 
та екології висловлюють глибоке спів-
чуття колегам, рідним і близьким.

около 10 лет работал заместителем 
начальника ХКБМ им. А.А. Морозова.

Вячеслав Вячеславович был чело-
веком высокого профессионализма 

и порядочности, настоящим лиде-
ром и эффективным управленцем. 
При его непосредственном участии 
в Харькове и Харьковской области 
было построено множество важных 
социально-культурных объектов, сре-
ди которых жилые дома для заводчан 
и харьковчан, Диканевские очист-
ные сооружения, филиал завода им. 
В.А. Малышева в Дергачах, два кор-
пуса больницы №17, два корпуса 
областного урологического центра, 
гостиницы «Металлист» и «Старт», 
детские лагеря, Мемориал в Лесо-
парке, произведена реконструкция 
стадиона «Металлист». Искренняя за-
бота о людях, земляках сопровождала 
всю его трудовую деятельность.

Память о неутомимом труженике, 
настоящем политехнике, заботли-
вом отце, верном друге останется 
в сердцах всех, кто знал Вячеслава 
Вячеславовича.

Працевлаштування 
студентів НТУ «ХПІ»

В декабре в нашем университете 
состоялся образовательный проект 
«Неделя ІТ». Его организаторами вы-
ступили Центр «Карьера» НТУ «ХПИ» 
и ОСС «Студенческий Альянс» НТУ 
«ХПИ», а участниками стали более 300 
студентов КИТ и КН факультетов.

Этот проект впервые проводился 
в 2015 году. Тогда он завоевал боль-
шую популярность среди студентов 
Политеха и получил все шансы стать 
ежегодным событием в жизни на-
шего вуза.

С 5 по 12 декабря все студенты, 
увлеченные ІТ-технологиями и же-
лающие связать свою жизнь с про-
граммированием, могли не только 
пообщаться с профессионалами, 
представителями топовых ІТ компаний 
Харькова, но и узнать больше о вакан-
сиях в интересующих их компаниях.

В течение недели перед студентами 
НТУ «ХПИ» выступали спикеры десяти 
ведущих украинских ІТ компаний: 
DataART, GAMELOFT, Sloboda Studio, 
Intetics, Nix Solutions, G5, ArtJoker, 
EPAM, Promodo, Appus. Студенты по-
лучили возможность ознакомиться с 
деятельностью компаний, разведать 
все «подводные камни» ІТ профессий 
и узнать о последних тенденциях в 
области высоких технологий. В рам-
ках проекта политехники посетили 

лекции и тренинги на темы: «Разра-
ботка игр глазами геймдизайнера», 
«Возможности работы web програм-
мистом», «Как приготовить вкусного 
.NET-чика и Dependency injection in 
.NET Core applications», «Жизненный 
цикл поиска работы в IT», «Войти в 
IТ без IT: для тех, кто не любит про-
граммировать» и др.

Студентам-политехникам было 
очень важно узнать непосредственно 
от представителей компаний о про-
граммах стажировок, возможности 
прохождения практики и требовани-
ях, предъявляемых к кандидату при 
трудоустройстве. Компании, в свою 
очередь, оценили будущих специали-
стов и «присмотрели» молодые кадры.

Алла Ус, методист Центра 
«Карьера» НТУ «ХПИ».


