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КОНФЕРЕНЦИИ ОЛІМПІАДИ

Нагорода
«Політехніку» 

Наша газета стала переможцем 
VII міського конкурсу-форуму універ-
ситетських газет «Літопис» у номінації 
«Спадкоємність поколінь».

Почесну грамоту підписали Голова 
ХОО НСЖУ Олександр Голуб та Голова 
журі конкурсу-форуму Юрій Хомайко.

Международная англоязычная кон-
ференция с таким названием состоя-
лась 21 апреля. Ее организаторами 
стали НТУ «ХПИ» и Львовская по-
литехника. Здесь собрались ученые 
из Киева, Харькова, Львова, Хмель-
ницкого, Херсона, Люблина (Польша), 
Парижа (Франция). Это были пред-
ставители нашего университета, ХНУ 
им. В.Н. Каразина, Национального 
аэрокосмического университета им. 
Н.Е. Жуковского «ХАИ», Львовской 
политехники, Хмельницкого нацио-
нального университета, Украинского 
языково-информационного фонда 
Академии наук Украины, Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, Российской академии наук, Люб-
линского технического университета, 
а также университетов Франции — 
Париж 13 и Лилль 3.

Обсуждались последние результаты 
исследований в области обработ-
ки естественного языка и развития 
интеллектуальных систем. Тематика 
конференции охватывала: математи-
ческое моделирование в лингвистике; 
искусственный интеллект; статисти-
ческий анализ языка; анализ данных; 
анализ социальных сетей; распозна-
вание речи; машинный перевод; ин-
формационный поиск; автоматическое 
реферирование/аннотирование; ком-
пьютерную лексикографию; вопросно-
ответные системы; интеллектуальные 
системы обработки текста; корпусную 
лингвистику.

Подробнее о работе и результатах 
конференции читайте в следующем 
выпуске «Политехника».

Доцент О. Канищева.

«Компьютерная лингвистика 
и интеллектуальные системы»
(CoLInS 2017)

10–12 квітня відбулася друга Між-
народна науково-практична конфе-
ренція «Проблеми науково-технічного 
та правового забезпечення кібербез-
пеки у сучасному світі», організато-
ром якої є кафедра обчислювальної 
техніки та програмування факультету 
«Комп’ютерні інформаційні технології» 
НТУ «ХПІ».

Проводилась конференція в одному 
з найреспектабельніших закладів міста 
Харкова — Прем’єр-Палаці. У цьому 
науковому форумі взяли участь на-
уковці міста, представники ІТ компаній 
та студенти вищих навчальних закла-
дів України.

Відкрив конференцію проректор 
з науково-педагогічної роботи НТУ 
«ХПІ», д. ф.-м. наук, академік Акаде-
мії прикладної електроніки, академік 
Європейської академії природничих 
наук Е.І. Велієв. Доповідачами на пле-
нарному засіданні конференції стали 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 
з напрямку «Зварювання» відбувся 10–
13 квітня у Приазовському державному 
технічному університеті (м. Маріуполь). 
Тут зустрілися 26 учасників майже 
з усіх міст України: Львів, Крама-
торськ, Кам’янське, Запоріжжя, Хер-
сон та інші. НТУ «ХПІ» представляли 
студенти кафедри зварювання групи 
МТ-64 Павло Ситников та Роман По-
рутчиков під керівництвом доцента 
В’ячеслава Павловича Маршуби.

Почесне ІІІ місце із 6 призових 
у олімпіаді зайняв Павло Ситников, 
поступившись у напруженій боротьбі 
лише господарям, студентам ПДТУ, 
які посіли І місце, і представникам 
Львівської політехніки (ІІ місце).

«Обстановка на олімпіаді була теп-
лою, але завдання непрості, — каже 
Павло. — Вони були спрямовані на роз-
робку технології виготовлення зварної 
конструкції, потребували фундамен-
тальних теоретичних знань зі зварю-
вання, опору матеріалів, технології 
металів, теорії зварних процесів. А ще 
справа ускладнювалася тим, що я сту-
дент 3 курсу, а більшість учасників вже 
бакалаври, вчаться на 5-му.

Наш 
третьокурсник 
проти бакалаврів

Я дуже вдячний організаторам 
олімпіади, викладачам, які готува-
л и  м е н е  д о  з м а г а н ь ,  п р о ф е с о -
ру М.Г. Єфіменку, доцентам Б.В. Сит-
никову, В.П. Маршубі та іншим, а та-
кож завідувачу кафедри зварювання, 
д. т. н., професору В.В. Дмитрику 
за можливість відвідати прекрасне 
місто Маріуполь та перевірити свої 
здібності! Сподіваюся, у наступних 
випусках газети «Політехнік» я більш 
докладно розповім і про цю олімпіаду, 
і про деякі інші, учасником яких можу 
стати найближчим часом».

Підготувала П. Ніколенко.

На знімку справа наліво: 
Роман Порутчиков, Павло 

Ситников, директор Інституту 
металургії і зварювання ПДТУ, 
д. т. н., професор В.О. Роянов 

на церемонії нагородження 
переможців.

Кібербезпека 
на порядку 
денному

д. т. н., професор Л.Г. Раскін (НТУ 
«ХПІ») (обидва на знімку), виступили 
також к. т. н., доцент В.Я. Певнєв (НАУ 
«ХАІ»), розробники ПЗ IT компанії Nix 
Solution, в доповідях яких було розкри-
то проблематику кібербезпеки інфор-
маційних ресурсів та запропоновано 
шляхи їх вирішення. Проблематика 
з правових питань у сфері кібербез-
пеки була розкрита у доповіді пред-
ставника Харківського національного 
університету внутрішніх справ.

Секційні засідання конференції 
за напрямками, де мали можливість 
виступити з доповідями інші учасники, 
проводились в аудиторіях кафедри 
обчислювальної техніки та програму-
вання. Найкращі доповіді науковців, 
аспірантів та студентів були реко-
мендовані Оргкомітетом конференції 
для публікації у фахових виданнях 
України.

А. Горюшкіна.

Пам’яті полеглих присвячується
Традиційний урочисто-траурний мітинг, присвячений 72-й річниці Великої 

Перемоги та пам’яті політехніків, загиблих у Другій світовій війні та в боях 
за Україну у наші дні, відбудеться 5 травня о 12:00 біля Меморіалу Слави 
НТУ «ХПІ».

В составе редакционной группы, 
собравшей воспоминания героев, во-
шедшие в книгу, профессор А.И. Хри-
стофоров — председатель первичной 
ветеранской организации НТУ «ХПИ». 
Сын полка в 1943-м, затем студент, 
преподаватель ХПИ, профессор кафед-
ры сварки, Анатолий Ильич награжден 
орденами Отечественной войны II сте-
пени, орденом «За мужество», 15 ме-
далями, многими наградами в наше 
время за плодотворную работу по раз-
витию ветеранского движения, патрио-
тического воспитания молодежи.

Их трое — политехников, ветера-
нов, участников боевых действий 
во Второй мировой войне, один 
из них — Е.Н. Дегтярев — на за-
служенном отдыхе, а профессо-
ры В.Т. Долбня и А.И. Христофоров 
и ныне работают в нашем универ-
ситете. Неизмеримо большее число 
вчерашних фронтовиков стали в по-
слевоенные годы студентами ХПИ 
или вернулись к преподавательской 
деятельности, составили костяк 
коллектива политехников, которые 
восстанавливали институт из руин, 

укрепляли его научную и учебную 
базу, создавали его высокий авто-
ритет.

Виктор Тимофеевич Долбня — 
Почетный доктор НТУ «ХПИ», За-
служенный работник высшей школы 
Украины, пожизненный научный сти-
пендиат по указу Президента Украины, 
доктор технических наук, профессор 
кафедры «Автоматизированные элек-
тромеханические системы». В свое 
время он возглавлял кафедру про-
мышленной электроники, был деканом 
АП факультета, проректором ХПИ.

Профессор В.Т. Долбня (на снимке 
2016 г. с ректором Е.И. Соколом и 
дочерью Ириной Сазоновой) воспи-
тал не одно поколение специалистов, 
многие сегодняшние профессора 
и преподаватели, руководители НТУ 
«ХПИ» называют его своим Учителем. 
Юношей, летом 1942 года, он был 
призван в армию, прошел обучение 
в 29 Отдельном учебном танковом 
полку в Сталинграде, воевал в составе 
422 стрелкового полка 170 стрелковой 
дивизии.

Войну закончил западнее Кениг-
сберга, на косе Фриш-Неерунг у не-
мецкого города Штутгофф. И через 
много лет после Победы Виктор 
Тимофеевич написал по своим во-
енным дневникам книгу «1418 дней 
(22 июня 1941–9 мая 1945)» — по-
трясающий человеческий документ 
об испытаниях, выпавших на долю 
его поколения.

Евгений Николаевич Дегтярев 
работал директором опытного завода 
ХПИ, затем мастером производствен-
ного обучения кафедры инженерной 
электрофизики. Воевал с 1942 по 
1945 год в составе 44 отдельного 
разведывательного артиллерийского 
дивизиона 3-й корпусной артбригады. 

Участвовал в обороне Сталинграда, 
воевал на 1-м, 2-м Белорусском, 4-м 
Украинском фронтах. Был замести-
телем командира разведывательной 
батареи. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной 
Звезды, Богдана Хмельницкого, ме-
далями «За освобождение Праги», 
«За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией».

В 2016 году его нашла еще одна на-
града Министерства обороны Чехии — 
медаль «70-я годовщина окончания 
Второй Мировой войны».

На этих снимках — наши дорогие 
ветераны на празднике Победы. Будь-
те с нами еще долгие годы!

Будьте с нами долгие годы!
В 2016 году вышла в свет книга «Герои Харьковщины», по-

священная 75-годовщине освобождения Харькова и области 
от немецко-фашистских захватчиков. Она издана на основе 
материалов, собранных советами Харьковской областной 
организации ветеранов Украины, городских, районных вете-
ранских организаций, при поддержке Харьковской областной 
государственной администрации и Харьковского областного 
совета. На момент выхода книги с нами было 5805 участни-
ков боевых действий, из них 3127 освобождали Украину. Бо-
лее 200 уроженцев Харьковской области – Герои Советского 
Союза, более 30 – полные кавалеры ордена Славы.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОНФЕРЕНЦІЇ

ВСЕУКРАИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

4–7 апреля в Винницком националь-
ном техническом университете состо-
ялся финальный этап Всеукраинской 
студенческой олимпиады по радиотех-
нике (ВСОРТ-17). В этом году на со-
ревнования прибыло 55 участников 
из 15 ведущих вузов Украины.

Цель проведения ВСОРТ-17 — по-
вышение качества образователь но-
квалификационной подготовки спе-
циалистов-радиотехников, создание 
условий для их дальнейшего профес-
сионального роста, поиск талантливой 
студенческой молодежи — техниче-
ской элиты нашей страны.

Именно здесь студентам кафед-
ры «Радиоэлектроника» НТУ «ХПИ» 
удалось продемонстрировать свои 
знания по базовым дисциплинам — 
«Основы теории цепей», «Сигналы 
и процессы в радиотехнике», «Ана-
логовые электронные устройства», 
«Электродинамика и распространение 
радиоволн», «Цифровые устройства 
и микропроцессоры».

Команда студентов специальности 
«Прикладная физика и наноматериа-
лы» (Сергей Аминов, Павел Трофимов 
(АП-32м), Виталий Кавун (АП-31бм), 

благодаря профессиональной техни-
ческой подготовке заняла 3 место. 
Готовились ребята к олимпиаде под 
руководством старшего преподава-
теля кафедры «Радиоэлектроника» 
Сергея Сергеевича Козлова.

Кроме того, политехники резуль-
тативно выступили и в индивиду-
альных зачётах: Павел Трофимов 
занял 3 место в индивидуальном 
первенстве, а также был награждён 
грамотой и призами за оригинальное, 
нестандартное решение по дисципли-
не «Основы теории цепей». Сергею 
Аминову вручили грамоту за волю 
к победе.

Учитывая высокий уровень осталь-
ных участников из лучших технических 
вузов Украины, результат команды 
НТУ «ХПИ» выглядит очень достойно.

В рамках олимпиады проводилась 
выставка-конкурс студенческих радио-
любительских изделий, на которую 
Сергей Аминов и Павел Трофимов 
представили устройство «Универсаль-
ный измерительный прибор для про-
ведения лабораторных работ». Прибор 
вызвал большой интерес у участников 
выставки и членов жюри, которое 

присудило ему 1 место, а студенты 
были награждены грамотой и призами 
от спонсоров.

Призёры олимпиады выражают 
благодарность преподавателям ка-
федры за высокий уровень их квали-
фикации, профессиональную компе-
тентность и полученные качественные 
знания.

З. Мельник.

Призёры по радиотехнике

У низці заходів, присвячених Дням 
науки в НТУ «ХПІ», 23 березня 2017 р. 
відбулася ХIII Міжвузівська студент-
ська наукова конференція «Науково-
технічний переклад: проблеми та пер-
спективи». Її організатором вже котрий 
рік поспіль виступає кафедра ділової 
іноземної мови та перекладу. В своєму 
вступному привітанні завідувач кафед-
ри, професор А.А. Бадан наголосила 
на важливості створення наукової 
атмосфери на кафедрі, до якої ви-
кладацький склад активно залучає 
студентів спеціальності «Переклад», 
оскільки перекладацька діяльність має 
ґрунтуватися на глибокому теоретич-
ному знанні.

Доцент кафедри Н.М. Акоп’янц 
у своїй доповіді окреслила сучасні 
проблеми, які стоять перед перекла-
дачами в специфічних сферах науки 
та техніки, а учасники конференції 
представили свої дослідження за на-
ступними напрямами: теоретичні 
та практичні питання перекладу ділової 
документації; теоретичні та практичні 
питання загальнолінгвістичного на-
пряму; особливості англо-українського 
науково-технічного перекладу.

Вже традиційною в цьому на-
уковому заході є участь студентів 
та магістрантів спеціальності «Пере-
клад» ХНУ імені В.Н. Каразіна, які 
з кожним роком проявляють все 
більший інтерес до цієї конференції.

Переклад 
та студентська
наука

Як відзначали учасники — студенти 
молодших курсів спеціальності, цей 
захід дав їм змогу поринути у справ-
жню атмосферу наукового життя, 
ще раз усвідомити, що сьогодні пере-
клад має статус окремої науки з чітко 
вираженим предметом, об’єктом 
дослідження і, відповідно, своєю 
термінологічною системою, що він 
є серйозною науковою дисципліною, 
яка може пояснити й описати основні 
положення перекладацької діяльності. 
У  х о д і  р о б о т и  с е к ц і й  с т у д е н т и 
спостерігали справжні наукові дискусії 

та  мали змогу навчитися брати 
рівноправну участь у дослідницькому 
обговоренні.

Дням науки на кафедрі ділової 
іноземної мови та перекладу також 
були присвячені ще два заходи — вже 
традиційний передзахист досліджень 
магістрантів спеціальності «Переклад» 
та виступ перед студентами старших 
курсів професора І.В. Недайнової, 
що розповіла про перспективи науко-
вих досліджень молодих українських 
вчених, з якими вона зустрічалась 
у Кембріджському університеті, та про 
шляхи одержання грантів на навчання 
й стажування в цьому британському 
університеті та в інших закордонних 
інституціях.

Колектив кафедри усвідомлює 
важливість створення студентського 
наукового середовища і, маючи вже 
сталі традиції, намагається вдоско-
налювати та розширювати їх якісний 
простір.

Доцент В. Коновалова.

5 апреля студенты факультета авто-
матики и приборостроения совершили 
поход в Веревочный парк Централь-
ного парка культуры и отдыха им. М. 
Горького. Его организовал спортив-
ный сектор АП факультета во главе 
с председателем Евгением Ходаком. 
Полные опасностей маршруты прохо-
дили более 50 политехников, которые 
получили множество ярких эмоций, 
незабываемый опыт, а также укрепили 
командный дух.

После каждого маршрута ребята 
делились своими впечатлениями, 
давали советы следующим коман-
дам, поэтому с уверенностью можно 
сказать, что соревнования проходили 
в дружественной и тёплой обстанов-
ке. Важно отметить, что благодаря 
поддержке Харьковского городского 
совета порцию адреналина наши 

Яркие эмоции 
и командный 
дух

студенты смогли получить абсолютно 
бесплатно!

Несмотря на леденящую высоту, 
сложность передвижения и «нелет-
ную» погоду, все участники успешно 
завершили маршруты, что еще раз 

доказывает, что АП факультет – один 
из самых целеустремлённых и спор-
тивных факультетов!

Евгений Доброневский, студент 
группы АП-14а.

Заседание круглого стола, состояв-
шееся 14 апреля в нашем университете, 
организовали Совет молодых ученых, 
Центр «Политех Стартапс» НТУ «ХПИ» 
при поддержке Объединения промыш-
ленников и предпринимателей Харьков-
ской области (регионального отделения 
Всеукраинской общественной организа-
ции «Украинский союз промышленников 
и предпринимателей»).

Основной целью этого мероприятия 
было налаживание прямого диалога 
между молодыми учеными, обладаю-
щими высоким потенциалом разви-
тия новых технологий, и экспертами-
практиками, которые определят мак-
симальную пользу и целесообразность 
внедрения инноваций на предприятиях 
своей сферы.

Центр «Политех Стартапс» поставил 
перед собой непростую задачу — при-
близить бизнесменов к талантливой 
молодежи ХПИ, и круглый cтол стал 
в этом направлении первым удачным 
шагом! Конечно, всего 5 минут на пред-
ставление наработок больших коллек-
тивов — это очень мало. Ученые имели 
возможность лишь обозначить главные 
аспекты и направления применения 
полученных результатов, но и этого 
оказалось достаточно, чтобы вызвать 
оживленную дискуссию.

Такой обмен мнениями показал, что 
и у ученых, и у студентов есть возмож-
ность представить свои идеи экспертам-
практикам и приблизить их воплощение 
в жизнь. Яркое выступление профес-
сора Лидии Васильевны Кричковской 
о технологиях получения и применения 
препаратов на основе наносырья было 
отмечено грамотой за первое место 
в конкурсе презентаций, прошедшем 
в рамках круглого стола «Инновации: 
наука и бизнес». Антонина Майзелис 
с докладом об электрохимическом фор-
мировании наноструктурированных 
механически- и коррозионностойких 
покрытий получила грамоту за 2 место, 
а доклад доктора химических наук Ев-
гения Александровича Посохова о спек-
троскопических методиках мониторинга 
физико-химических свойств биологи-
ческих мембран вызвал не только по-
лемику о путях внедрения полученных 
результатов, но и был отмечен грамотой 
за 3 место в конкурсе презентаций.

В рамках круглого стола заместитель 
начальника управления инвестиционного 
развития и имиджевых проектов К. Ку-
дрявцев анонсировал создание ком-
муникационной среды между стартап-
центрами вузов Харькова. В дискуссии 
по поводу целесообразности и форм 

Инновации: бизнес и наука

создания университетской стартап-
экосистемы наиболее активное участие 
приняли профессор кафедры менед-
жмента внешнеэкономической деятель-
ности и финансов Т. Данько и аспирант 
кафедры экономической кибернетики 
и прикладной экономики ХНУ М. Мак-
симов.

Участниками заседания были пред-
ставитель департамента по повышению 
конкурентоспособности региона Харь-
ковской областной государственной 
администрации Станислав Хохоник; 
начальник участка ЧПУ ООО «Завод 
нефтегазового оборудования» Сергей 
Щучев; и. о. председателя правления 
АО «НПП «Теплоавтомат» Игорь Дудко; 
директор бизнес-инкубатора ХНУГХ 
имени А.Н. Бекетова Ольга Рудаченко 
и другие.

Ректор НТУ «ХПИ», профессор Е.И. Со-
кол и исполнительный директор регио-
нального отделения Украинского союза 
промышленников и предпринимате-
лей Э.Е. Набока (на снимке) подписали 
договор о сотрудничестве, которое, 
несомненно, даст старт многим иннова-
циям политехников.

О. Козина, профессор 

кафедры ВТиП, директор центра 

«Политех Стартапс».

Двостороння співпраця

Наприкінці березня делегація НТУ «ХПІ» 
на чолі з проректором, професором Генна-
дієм Хрипуновим відвідала Єгипет. У примі-
щенні Посольства України в Єгипті відбулася 
презентація нашого університету. У цьому за-
ході взяли участь помічник ректора НТУ «ХПІ» 
по роботі зі студентами з країн Близького 
Сходу Іссам Шахін, Посол України в Єгипті 
Геннадій Латій, дипломатичний склад По-
сольства і потенційні єгипетські партнери 
університету. Під час зустрічі були обговорені 
перспективи взаємовигідного двостороннього 
співробітництва в сфері вищої освіти та на-
вчання студентів із Єгипту в Україні.

АКІТ–2017

Команда студентів кафедри автоматиза-
ції технологічних процесів та екологічного 
моніторингу НТУ «ХПІ» успішно виступи-
ла у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКІТ). 
«Срібло» в індивідуальній першості серед 
бакалаврів здобула студентка 4 курсу Валерія 
Девицька. Крім того, бронзовими призерами 
(3 командне місце) олімпіади стали студенти 
спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» Валерія Девицька 
(ІТ-33б), Оксана Черкашина (ІТ-33б), Юлія 
Єрьоменко (ІТ-32бм) і Артем Пугановський 
(ІТ-32бм). Підготовкою політехніків керував 
завідувач кафедри АТС та ЕМ НТУ «ХПІ» про-
фесор Михайло Подустов.

Політехніки — переможці 

конкурсу «Авіатор 2017» 

Маргарита Верховець (студентка 3-го 
курсу факультету соціально-гуманітарних 
технологій) та Антон Гулий (студент 5-го курсу 
енергомашинобудівного факультету) здобули 
перемогу у всеукраїнському освітньому проек-

Новини, 
події, факти

ті «Авіатор 2017». Політехніки увійшли до сотні 
кращих студентів, які 20 червня цього року 
відвідають Міжнародний авіасалон Ле Бурже 
у Франції. Два дні вони проведуть на одному 
з престижних форумів світу, також їх чекає 
екскурсія Парижем і відвідання Діснейленду. 
Нагадаємо, що проект «Авіатор 2017» стар-
тував у жовтні 2016 р. і тривав півроку. Для 
участі в ньому зареєструвалися 6 500 сту-
дентів із 44 вищих навчальних закладів та ко-
леджів України. Конкурсанти подолали п’ять 
етапів, серед яких були тести з теорії та історії 
авіації, точних наук і авіаційної англійської, 
а також креативні завдання від членів журі — 
розробка бізнес-плану і презентація власного 
інвестиційного проекту.

20 студентів МТ факультету

стали переможцями Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт у 2017 році. 
Виступивши у різних напрямках, політехніки 
були нагороджені дипломами 1 та 2 сту-
пенів.

Делегація Познанського 

технологічного університету (Польща) 

відвідала НТУ «ХПІ»

Серед іноземних гостей були представни-
ки факультету машинознавства і транспорту: 
завідувач кафедри теплотехніки, професор 
Анджей Фрежковяк, професор Міхал Ціал-
ковські та доктор Рафал Урбаньяк. Вони 
спілкувалися з представниками кафедр 
турбінобудування, теплотехніки та енергое-
фективних технологій нашого університету, 
обговорювали з ними питання наукового спів-
робітництва. На зустрічі також були визначені 
теми науково-дослідних робіт, що становлять 
спільний інтерес вчених.

В НТУ «ХПІ» відбувся науковий семінар, 
на якому виступили вчені нашого універси-
тету професори О.П. Усатий, О.І. Тарасов, 
О.М. Ганжа, В.П. Субботович, доцент Л.І. Зба-
раз і доктор Познанського технологічного 
університету Рафал Урбаньяк.

За матеріалами пресслужби НТУ «ХПІ».
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КОЛОНКА ЮБИЛЯРА 

Підсумки Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт підбито в НТУ «ХПІ»

27–31 березня 2017 р. в НТУ «ХПІ», 
вже вшосте, було проведено підсум-
кову науково-практичну конференцію 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт 2016/2017 навчального 
року з галузі науки «Прикладна геоме-
трія, інженерна графіка та ергономіка».

Цей конкурс, який став дуже по-
пулярним серед українських студен-
тів, має свою історію. Заснований 
ще в 2009/2010 навчальному році за іні-
ціативи кафедри геометричного мо-
делювання та комп’ютерної графіки 
(ГМКГ) НТУ «ХПІ» як Міжвузівський кон-
курс студентських наукових робіт, він 
у 2011/2012 н. р. набув статусу Всеу-
країнського. Традиційно основним ор-
ганізатором другого туру конкурсу і під-
сумкової конференції виступає кафедра 
ГМКГ, колектив якої, як завжди, гостинно 
зустрів гостей. Серед них — 61 студент 
з 26 вишів, їхні наставники та члени 
галузевої конкурсної комісії з 12 міст 
України: Києва, Харкова, Дніпра, Львова, 
Мелітополя, Чернігова, Одеси, Мико-
лаєва, Херсона, Черкас, Полтави, Сум. 
На конференції було сформовано три 
секції за спеціальностями «Прикладна 
геометрія, інженерна графіка», «Технічна 
естетика», «Ергономіка».

Підсумкову науково-практичну конфе-
ренцію відкрив голова галузевої конкурс-
ної комісії, проректор з наукової роботи 
НТУ «ХПІ», професор А.П. Марченко: «Ця 
конференція — велика подія для нас, — 
зазначив він. — Ми завжди раді бачити 
гостей з усієї України. Надзвичайно важ-
ливим є те, що в наш складний час, не-
зважаючи на важку економічну ситуацію, 
у студентів не згасає бажання займатися 
наукою. Це — плідна постійна праця 
студентів і викладачів. Я щиро вдячний 
наставникам сьогоднішніх доповідачів, 
бо кожна представлена на конкурс ро-
бота є результатом спільної праці, яка 
приносить велике задоволення. Бажаю 
всім приємного хвилювання, добро-
зичливого ставлення один до одного 
і об’єктивності у суддівстві. Хай перемога 
в цьому конкурсі стане для студентів 
путівкою в серйозну науку».

Прикладна геометрія, 
інженерна графіка та ергономіка

Першою розпочала свою роботу сек-
ція «Прикладна геометрія, інженерна 
графіка», очолена д. т. н., професо-
ром О.В. Шоман. Хвилюються студенти, 
не менш за них хвилюються їхні настав-
ники. Доповідачі змінюють один одного, 
детально розповідають про суть кожної 
роботи, чітко відповідають на запитан-
ня. Кожна доповідь по-своєму цікава. 
Одними з кращих було визнано роботи 
студентів М. Стельмаха і Ю. Хуторянської 
з Національного університету біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ; 
керівник — професор С.Ф. Пилипака) 
та студентів А. Жаркіх і В. Осадчук з Хер-
сонського національного технічного уні-
верситету (керівник — професор Г.Я. Ту-
лученко). В останній запропоновано 
новий спосіб вибору початкових поло-
жень фокусів апроксимуючої лемніскати 
на основі розв’язання допоміжної задачі 
«про найбільше порожнє коло».

У секції «Технічна естетика» (голова — 
д. т. н., професор О.В. Шоман) присутніх 
зацікавила доповідь студента 4 курсу 
Харківської державної академії дизайну 
і мистецтв А. Дьяконова (керівник — 
професор О.В. Бойчук), присвячена 
дизайн-проектуванню індивідуального 
транспортного засобу з інноваційними 
функціями для людей з обмеженими 
можливостями пересування. Напередод-
ні робота цього талановитого юнака була 
відзначена перемогою на Міжнародному 
конкурсі з дизайну «Get me 2 the Top», 
який відбувся в Києві. Антону Дьяконову, 
як одному з кращих студентів, надали 
можливість безкоштовно прослухати 
лекційний курс з італійського дизайну. 
Учасники засідання секції з «Технічної 
естетики» відзначили хлопця схваль-
ними оплесками, а журі — дипломом 
І ступеня.

Плідно працювала секція «Ергоно-
міка» під головуванням д. т. н., про-
фесора В.В. Березуцького. Тут одним 
з найбільш актуальних досліджень було 
визнано роботу студентів Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету О. Порхуна і Д. Прокопенка, 
які під керівництвом доцента В.М. Попо-
ва провели оцінку складності управління 
оператора фронтального навантажувача 
Т-156-09-03 при серійному його комп-

лектуванні і стандартному розташуванні 
органів управління, що дозволяє вдоско-
налити навчальний процес з підготовки 
інженерів зі спеціальності «Будівельно-
дорожні машини».

В цілому, за підсумками рішення га-
лузевої комісії, 12 студентів отримали 
дипломи І, 18 — ІІ і 31 студент — ІІІ сту-
пенів. Дипломами було відзначено також 
і роботу наукових наставників.

Вдало виступили дев’ятеро студентів 
нашого університету, представивши 
на підсумковій конференції п’ять робіт, 
авторами чотирьох з яких є студенти 
кафедри геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки. Так, дипло-
мом І ступеня було відзначено роботу 
п’ятикурсників механіко-технологічного 
факультету (МТ) І. Карася та Ю. При-
луцької (керівники — доцент Л.М. Сав-
ченко і доцент М.В. Матюшенко) з опти-
мізації створення візуальних ефектів 
і анімації двовимірної та тривимірної 
графіки у програмі, призначеній для 
композитингу. Результати роботи було 
застосовано у розробці рекламного 
відео, що розв’язує реальну комерційну 
задачу. Такими ж дипломами І ступеня 
була оцінена робота студенток МТ фа-
культету О. Кужелєвої та К. Васильєвої, 
які під керівництвом доцента Г.В. Фед-
ченко досліджували можливості опти-
мізації створення візуальних ефектів 
з полігональною сіткою у тривимірній 
графіці. А студенти гр. МТ-42 П. Бєля-
єва та Є. Іванов (керівники — доцен-
ти О.С. Сидоренко та І.Б. Шеліхова) 
отримали дипломи ІІ ступеня за про-
ектування та дизайн інтерфейсу мобіль-
ного додатку для перегляду розкладу 
занять в НТУ «ХПІ». Інші підопічні до-
цента І.Б. Шеліхової — В. Любарський 
та В. Романенко — одержали дипломи 
ІІ ступеня за дослідження способів по-
будови скелетної анімації при розробці 
двовимірного анімаційного відеоро-
лика. Цікаву доповідь, також оцінену 
журі дипломом ІІ ступеня, підготував 
студент кафедри охорони праці та на-
вколишнього середовища М. Дейне-
га, який під керівництвом старшого 
викладача С.В. Котлярової дослідив 
ефективність енергопоглинаючого си-
діння водія.

Та не тільки науковою роботою були 
зайняті учасники конференції. Органі-
затори запропонували їм пішохідну екс-
курсію історичним центром Харкова, від-
відання Літературного музею та перегляд 
вистави в академічному драматичному 
театрі ім. О.С. Пушкіна.

На заключному пленарному засіданні 
підсумкової конференції нагороди пере-
можцям конкурсу вручив проректор НТУ 
«ХПІ», професор Ю.І. Зайцев. Він приві-
тав конкурсантів — майбутнє української 
науки — та побажав їм подальших успіхів 
і нових звершень. Численні гості подя-
кували організаторам за теплий прийом 
та дружню атмосферу, яка панувала 
на конференції.

З. Роженко, доцент кафедри 

геометричного моделювання 

та комп’ютерної графіки.

На знімку В. Таємницького: 

учасники конференції.

Межвузовский научно-практический 
семинар «Информационные техноло-
гии мониторинга и поддержки при-
нятия решений в сложных системах» 
состоялся 30 марта в НТУ «ХПИ». Ор-
ганизованный по инициативе д. т. н., 
профессора Михаила Дмитриевича 
Годлевского, заведующего кафедрой 
программной инженерии и инфор-
мационных технологий управления, 
он прошел при участии специалистов 
в области информационных техноло-
гий ведущих харьковских вузов: НТУ 
«ХПИ», ХНУРЭ, НАУ им. Н.Е. Жуковско-
го «ХАИ», ХНЭУ им. С. Кузнеца, ХНАДУ.

Открывая семинар, ректор НТУ 
«ХПИ» Евгений Иванович Сокол под-
черкнул важность информационных 
технологий в современном мире и ту 
значительную роль, которую они игра-
ют сегодня при подготовке специали-
стов инженерного профиля.

Анализируя актуальность обсуждае-
мой проблемы, профессор М.Д. Год-
левский отметил важность принятия 
решений в современном мире на всех 
уровнях: начиная от общественных 
организаций и заканчивая правитель-
ствами. Он презентовал собравшимся 

Информационные технологии в принятии решений
опыт кафедры ПИИТУ по реализации 
дуального подхода к образованию, 
который способствует интеграции ма-
гистров в реальный производственный 
процесс ИТ-компаний.

Продолжая обсуждать пути повы-
шения эффективности сегодняшнего 
образования, заведующий кафедрой 
искусственного интеллекта ХНУРЭ, 
д. т. н., профессор Валентин Алек-
сандрович Филатов особое внимание 
уделил личности преподавателя, не-
обходимости повышения педагогиче-
ского мастерства.

Выступление заведующего ка-
федрой компьютерной математики 
и анализа данных НТУ «ХПИ», д. т. н., 
профессора Леонида Михайловича 
Любчика было посвящено проблемам, 
порожденным переходом к новым 
стандартам высшего образования 
и образовательным программам, 
а также роли и содержанию фунда-
ментальной составляющей высшего 
образования.

По теме семинара также высказа-
лись представители НАУ им. Н.Е. Жу-
ковского «ХАИ» — д. т. н., профессор 
Олег Евгеньевич Федорович (заве-

дующий кафедрой информацион-
ных управляющих систем) и д. т. н., 
профессор Игорь Борисович Туркин 
(заведующий кафедрой инженерии 
программного обеспечения), ХНУРЭ — 
д. т. н., профессор Виктор Федорович 
Левыкин (заведующий кафедрой ин-
формационных управляющих систем), 
ХНЭУ им. С. Кузнеца — к. э. н., доцент 
Ирина Александровна Золотарева 
(профессор кафедры информацион-
ных систем), НТУ «ХПИ» — д. т. н., 
профессор Наталья Валерьевна Ша-
ронова (заведующая кафедрой интел-
лектуальных компьютерных систем) 
и д. т. н., профессор Игорь Влади-
мирович Кононенко (заведующий ка-
федрой стратегического управления).

Участники семинара пришли к вы-
воду о необходимости дальнейших 
встреч в подобном формате, на ко-
торых будут обсуждаться отдельные 
аспекты темы принятия решений 
в сложных системах, для реализации 
конечной цели — повышения качества 
подготовки специалистов в условиях 
современного высшего образования.

К. Яковенко.

С е г о д н я  н и  о д и н  п о -
литехник — ни студент, 
ни преподаватель — не мо-
жет себе представить учеб-
ного процесса, научных ис-
следований без применения 
вычислительной техники 
и информационных техно-
логий. С начала ІТ эпохи 
в Харьковском политехни-
ческом прошло чуть более 
полувека, и рядом с нами 
трудятся люди, стоявшие 
у ее истоков.

80-летие отмечает 27 апреля Владимир 
Львович Дженюк, заведующий лабораторией 
кафедры «Системы информации» (КИТ фа-
культет). Начиная с 1965 года, ему, выпускнику 
факультета «Автоматика и приборострое-
ние», довелось вести активную инженерную 
деятельность, направленную на интенсивное 
использование в учебном процессе и научных 
исследованиях ХПИ вычислительной техники 
и информационных технологий.

Все этапы внедрения техники и технологий 
в университете, начиная с машин первого 
поколения (Минск-11), второго поколения 
(М-222, Проминь-2, Наири-К, Мир-1, Мир-2), 

Из плеяды пионеров 
компьютерной эпохи

и машин третьего поколения 
(ЕС 1020, ЕС 1033, ЕС 1060) 
проведены при участии ин-
женера, начальника ЭВМ, 
начальника Вычислитель-
ного центра ХПИ (1965–
2012 гг.) В.Л. Дженюка.

Высокий профессиона-
лизм Владимира Львовича, 
свойственное ему чувство 
нового позволило ему быть 
на высоте больших задач, 
которые ставило перед 
нами время. Это он вместе 

с коллегами закладывал основы перехода 
на информационные технологии четвертого 
поколения и создания компьютерных сетей, 
осваивал новое оборудование, которым по-
стоянно пополнялся парк ЭВМ нашего вуза.

Начиная с 2013 года, Владимир Львович 
Дженюк плодотворно трудится как заведую-
щий лабораторией кафедры «Системы инфор-
мации», в создании и становлении которой 
он принял самое активное участие.

Уважаемый Владимир Львович! Коллек-

тив кафедры поздравляет Вас с юбилеем 

и желает долгих лет счастливой и твор-

ческой жизни!

Заведующий кафедрой 
«Гидравлические машины», 
профессор, доктор техниче-
ских наук, Михаил Владими-
рович Черкашенко — член 
Координационного совета 
Украины по проблемам ги-
дропневмоприводов и ги-
дропневмоавтоматики, член 
Президиума международ-
ной ассоциации специали-
стов гидропневмоприводов 
и гидропневмоавтоматики, 
ученый в области синтеза 
и анализа схем гидропневмоавтоматики, опыт-
ный педагог, отмечает 4 мая свое 70-летие.

Окончив в 1971 году Харьковский политех-
нический институт (кафедра «Гидравлические 
машины»), Михаил Владимирович учился в за-
очной аспирантуре в МАДИ, там же защитил 
кандидатскую диссертацию в 1981 году и док-
торскую — в 1991 году. В 1996 году получил 
звание профессора. Большой практический 
опыт он приобрел, работая заведующим 
отделом, главным научным сотрудником, 
директором учебного центра ВНИИГидро-
привод, директором регионального центра 
международной ассоциации «Мехатроник». 
С 1993 года — профессор, а с 2011 года — 
заведующий кафедрой «Гидравлические 
машины» НТУ «ХПИ».

Профессор М.В. Черкашенко — основопо-
ложник научного направления «Синтез мини-
мальных схем систем гидропневмоавтоматики 
и гидропневмоприводов», включающего 
методы полной минимизации стандартной 
позиционной структуры; методы безраздель-
ной декомпозиции уравнений для cинтеза 
минимальных схем; модульную базу для 
реализации схем. Им была основана научная 
школа в данном направлении.

Председатель и член специализированных 
советов ВАК по защите кандидатских и док-
торских диссертаций, главный редактор сбор-
ника Bulletin of NTU «KhPI» «Hydraulic machines 
and hydrounits», член программных комитетов 
и оргкомитетов многих международных кон-
ференций, Председатель и член экспертных 
комиссий Министерства образования по ак-
кредитации машиностроительных специаль-
ностей — такова многогранная деятельность 
ученого. М.В. Черкашенко награжден меда-
лью «Башты», знаком «Изобретатель СССР», 
дипломами 2 степени ВДНХ Украины и др.

В течение многих лет Михаил Владими-
рович был руководителем и ответственным 
исполнителем более 50 НИР, внедренных 

Долгих лет 
плодотворной деятельности! 

в Украине (заводы им. Ма-
лышева,  им.  Шевченко, 
НПО Турбоатом, Агрегатных 
станков и др.), и за рубе-
жом с большим технико-
экономическим эффектом 
для предприятий Osrodek 
B a d a w c z o - R o z w o j o w y 
e l e m e n t o w  I  u k l a d o w 
pneumatyki Kielce (Поль-
ша); University of mining and 
metallurgy Cracow (Поль-
ша), Института автомати-
ки Бухарест (Румыния); 

объединения Хидравлика Казанлык (Бол-
гария); Новолипецкого металлургическо-
го комбината; заводов МПО Пневмоап-
парат, «Красная Пресня», ВНИИлитмаш. 
Институтов МЭИ, МАДИ; ЦПК Ростова и др. 
Он принимал участие в самых престиж-
ных симпозиумах: International Conference 
on Fluid Power 3 Aahen, Germany; International 
Conference on Fluid Power 5 Aahen, Germany; 
Jablonna’89 Varna. Его доклады были приняты 
на JFPS International Symposium of Fluid Power 
Nara 2002, Japan; International Conference 
on Fluid Power 6, Germany; 8 Ogolnopolski 
Sympozium Zastosowan teorii systemow Krakov 
и др. Профессора М.В. Черкашенко постоян-
но приглашают участвовать в симпозиумах 
и конференциях, проводимых в США, Герма-
нии, Италии, Китае и др. странах.

В 2000 году Иерусалимским научным цен-
тром Михаилу Владимировичу Черкашенко 
присвоена наивысшая категория ученого 
в Израиле. Под его руководством защищены 
2 докторские и многие кандидатские дис-
сертации. Он имеет более 200 научных трудов 
(из них 110, изданных за рубежом, а именно 
в Англии, Германии, США, Польше, России), 
включая 20 монографий, учебных пособий 
и учебников, 48 патентов, 40 статей в рецен-
зируемых журналах за рубежом. Общее коли-
чество ссылок других авторов — более 300.

Михаил Владимирович получил широкую 
известность и заслужил большое уважение 
многих ученых и специалистов разных отрас-
лей промышленности в Украине и за рубежом, 
его ученики работают на кафедре и на многих 
предприятиях.

Коллектив кафедры поздравляет Михаила 
Владимировича с юбилеем, желает крепкого 
здоровья, творческих успехов, долгих лет 
плодотворной деятельности!

По поручению коллектива 
кафедры  «Гидравлические машины» 

профессор О.В. Потетенко, 

ученик академика Г.Ф. Проскуры.
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С. ЗЕМЛЯНСЬКА

ДС–ДС–ДС СПОРТ

НЕОБЫЧНЫЙ КВЕСТ 

Перемоги політехніків

Традиційний міський конкурс сту-

дентської художньої самодіяльності 

вчергове довів, що політехніки над-

звичайно обдаровані, творчі й на-

тхненні аматори, а наш Палац сту-

дентів — домівка талантів, якими є і 

студенти Політеху, і їх наставники 

в творчості. НТУ «ХПІ» отримав най-

більшу кількість призових місць, 

їх журі віддало і творчим колекти-

вам, і окремим виконавцям. Постій-

ним членом журі «Студентської вес-

ни» з 2009 року є Петро Леонідович 

Смирнов, заступник директора Па-

лацу студентів нашого університету. 

Ми попросили його прокоментувати 

результати конкурсу.

П. С.: Так, політехнікам присуджено 
5 перших, 8 других та 3 третіх місць 
у різних жанрах та номінаціях. Цього року 
вперше в окрему номінацію були виділені 
творчі університети — Харківська академія 
культури та педагогічний університет ім. 
Г. Сковороди. Рівень же виступів інших ву-
зів, які досі змагалися разом із ними, те-
пер можна було оцінювати об’єктивніше. 
Особливо відзначилися наші інструмента-
лісти — Народний аматорський колектив 
профспілок України оркестр «Крещендо», 
«SM band», ансамбль струнних інструмен-
тів «Отакої». Вони вибороли перші місця 
в своїх жанрах.

Редакція: Вітаємо Вас, Петре Ле-
онідовичу,  як керівника ансамблю 

Студентська 
весна–2017

«Отакої»,  а також інших керівників 
колективів Палацу студентів,  який 
став Срібним призером «Студентської 
весни–2017»!

П. С.: Дякую! Мені дуже приємно, 
що всі наші колективи впевнено й пе-
реконливо продемонстрували свою 
майстерність і обдарованість. Це й те-
атральний жанр — драматичний театр 
«Політехнік», і окремі виконавці. Чудово 
виступили танцювальні колективи, всі 
учасники конкурсу зробили свій внесок 
у здобуття нашим університетом другого 
місця серед вузів Харкова.

Редакція: Які Ваші побажання на май-
бутнє нашим учасникам самодіяльності?

П. С.: Успіхи нашого університету 
в цьому напрямку повинні множитися, 

в тому числі, за рахунок залучення но-
вих талантів, яких, я впевнений, досить 
на всіх факультетах. Так, наприклад, 
політехніки ще не брали участі в такій 
номінації конкурсу, як «Кінодебют». 
Мова йде про короткі відеоматері-
али у різних форматах. За умовами 
конкурсу це можуть бути художнє, 
документальне, гумористичне відео; 
компоузинг та 3D графіка; соціаль-
на реклама; рекламні ролики та ін.; 
репортаж; музичний кліп тощо. Така 
творчість у руслі професійних інтересів 
і вмінь багатьох наших студентів, вони 
можуть багато зробити для реклами 
рідного вузу і додати високих балів 
та призових місць у майбутні перемоги 
політехніків на конкурсах.

Вітаємо!
Палац студентів Національного 

технічного університету «Харків-

ський політехнічний інститут» за-

йняв II місце у міському фестивалі 

«Студентська весна–2017». У цьо-

му році творчі колективи з 31 вузу 

міста представили на суд журі 

близько 400 номерів художньої 

самодіяльності.

В цілому, творчі  колективи 

та учасники колективів Палацу 

студентів ХПІ зайняли 16 призових 

місць, з яких 5 — перші.

Абсолютні переможці «Сту-

дентської весни–2017»:

• Народний ансамбль танцю «Укра-
їна»;

• Естрадний ансамбль «SM band»;
• Народний колектив профспілок 

України камерний оркестр «Кре-
щендо»;

• Фольк-бенд «Отакої»;
• Дует Олександр Мороз і Олег 

Слободяник (народний вокал 
шоу-бенд «Сузір’я»).

8 других місць:

• Ольга Суханова — інструменталь-
ний жанр (фольк бенд «Отакої»);

• О л е г  С л о б о д я н и к  —  с о л і с т 
( н а р о д н и й  в о к а л  ш о у - б е н д 
«Сузір’я»);

• Станіслав Лелюк — соліст (народ-
ний вокал шоу-бенд «Сузір’я»);

• Квінтет народного вокал шоу-
бенда «Сузір’я»;

• Театр «Політехнік»;
• Олександр Лейба (СТЕМ «Аб-

зац»);
• Євгенія Соколова (театр «По-

літехнік»);
• Гліб Шестаков — авторська проза 

(театр «Політехнік»).

3 третіх місця:

• Народний камерний хор ім. 
О. Петросяна;

• Хіт-театр «Мій проект»;
• Олександр Мороз — соліст 

( н а р о д н и й  в о к а л  ш о у - б е н д 
«Сузір’я»).

Довідка:

Міський фестиваль студентської 
художньої самодіяльності «Студент-
ська весна» проводиться щорічно 
Департаментом у справах сім’ї, 
молоді та спорту і Харківським 
міським центром дозвілля молоді. 
Засновано фестиваль у 1995 році.

Кикбоксинг

Успешно выступил на прошедшем 
в Харькове 6–9 апреля студенческом 
чемпионате Украины по кикбоксингу 
Александр Бовкун (Э-26а) – на сним-
ке справа. Он занял 2 место в катего-
рии «лайт-контакт» и стал бронзовым 
призером в категории «семибокс».

Бадминтон

С 11 по 16 апреля во французском 
городе Мюлуз состоялся чемпионат 
Европы по бадминтону среди юнио-
ров. Серебряным призером турнира 
стала первокурсница Марина Ильин-
ская (СГТ-46а) – на снимке. На пути к 
финалу женской индивидуальной кате-
гории Марина обыграла соперниц из 
Норвегии, Германии, Венгрии, Фран-
ции и Дании. В финале соперницей 
нашей спортсменки стала еще одна 
датчанка Джули Даваль Якобсен. К со-
жалению, превзойти ее в мастерстве 
Марине не удалось. Уступив со счетом 
8:21, 17:21, харьковская бадминто-
нистка показала второй результат.

Мария Долгарева.

Медальный 
апрель 
политехников

Вы любите наводить порядок? 
Дома, например? Или на даче? Нет? 
Но ведь иногда руки доходят до са-
мых захламленных и заброшенных 
участков и кусочков, правда?

А у студентов кафедры химической 
техники и промышленной экологии 
вот уже третий год подряд руки до-
ходят до уборки самого живописного 
места отдыха харьковчан — Ботани-
ческого сада, или как его называют 
официально — Саржина Яра. Конечно, 
убрать всю территорию мы не мо-
жем, но огромный кусок от канатной 
дороги до моста по ул. Деревянко 
с легкостью и хорошим настроением 
мы убираем всего за 2 часа! Как нам 
это удается? А нас много!

Наша уборка всегда проходит 
в рамках всемирной акции «Let’s do it, 
world», которая многим также извест-
на под слоганом «Зробимо Україну 
чистою». Координаторами локации 
и одновременно идейными вдохно-
вителями для студентов уже третий 
год выступают доценты О.Н. Филенко 
и автор этих строк.

В этом году участие в акции при-
няла доцент кафедры Татьяна Бори-
совна Новожилова! Почему мы акцен-
тируем на этом внимание? Да ведь 
Татьяна Борисовна придумала для 
студентов-экологов квест! Большин-
ство из нас может различать деревья 
по породам и видам, когда на них 

Любимый город 
может спать… 
чистым!

есть листья. А вы попробуйте разо-
браться в их многообразии, пока вет-
ви еще не украшены зеленью! Нет, 
конечно, березу все отличат от дуба. 
А остальные деревья? А их на терри-
тории Саржина Яра более 30 пород. 
Вот именно умению различать де-
ревья и кустарники и был посвящен 
квест. Было весело и интересно, 
а победителей ждала премия в виде 
потрясающих бутербродов от Татьяны 
Борисовны!

Кстати, остальные ребята тоже 
не остались голодными — наш удиви-
тельный заместитель декана по вос-
питательной работе Сергей Николае-
вич Быканов приготовил всем активи-
стам угощение — печенье и чай!

Итак, собрали мы в этом году 
25 мешков мусора. Из них 4 — стек-
ло, 6 — ПЭТ, 1 — металл, 1 — резина, 
18 — все остальное. Традиционно, 
сор тированный мусор пойдет на пе-
реработку, а не попадет на полигоны 
и свалки.

В этом году интересными наход-
ками были бусы и целая чашка. Бусы 
понятно — потерялись. Но кто выбро-
сил чашку? Загадка.

Доцент Т. Тихомирова.

На снимке: самые стойкие 

активисты на фоне собранного 

мусора.

«Україна»«Україна»

«SM band»«SM band»

«Сузір’я»«Сузір’я»

«Крещендо»«Крещендо»

«Отакої»«Отакої»


