
22 травня22 травня
2017 р.2017 р.

№№ 10–11 10–11
(2487–2488)(2487–2488)

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua

Видається з 1 січня 1951 р.

20 ТРАВНЯ – ДЕНЬ НАУКИ УКРАЇНИ АСПИРАНТУРА

КОНФЕРЕНЦІЇ

Впроваджується в промисловість

Широко відомі в Україні і за її меж-
ами наукові школи, що засновані й плід-
но розвиваються в нашому університеті. 
Вчені НТУ «ХПІ» мають видатні надбання 
з фізики металів та напівпровідників, 
електричного приводу, азотного син-
тезу, тепломасообміну та енергозбе-
реження, керамічних та композиційних 
матеріалів, промислової та медичної 
електроніки, інформаційних технологій, 
систем управління, технології жирів, 
з проблем органічних палив, турбіно-
будування, танкобудування, високое-
фективних технологій металообробки, 
технічної електрохімії, двигунів вну-
трішнього згоряння, механіки, фізики 
високих напруг, досліджень іоносфери 
Землі тощо.

Науковий потенціал вузу сьогодні 
визначають також науково-дослідні 
інститути «Молнія» та «Іоносфера». 
Унікальні експериментальні бази цих 
інститутів та науково-дослідний комп-
лекс кафедри турбінобудування ста-
новлять Національне надбання Укра-
їни. Університет є багатопрофільним 
науковим закладом. Загальний обсяг 
фінансування наукових досліджень 
складає щороку близько 30 млн. грн.

Наукові дослідження і госпдоговір-
ні НДР виконуються на замовлення 
таких визначальних для економіки 
української держави підприємств, 
як ДП «Завод ім. Малишева», КБ ім. 
Антонова, ЗМКБ «Прогрес» ім. Ів-
ченка, ДП «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», 
ВАТ «Харківський тракторний завод», 
ДП ХКБД та ДП ХКБМ імені О. Морозо-
ва, Сумське ВО ім. Фрунзе та ще понад 
100 вітчизняних фірм і підприємств. 
Успішно ведуть науковці університету 

дослідження за госпдоговірною те-
матикою. У 2016 році було укладено 
договорів на суму 8,1 млн. А вже 
на травень 2017 року сума нових до-
говорів складає 6,4 млн.

Слід відзначити внесок наступних 
підрозділів університету в його за-
гальний доробок. 2,6 млн. — це обсяг 
госпдоговорів, укладених науково-
технологічним і навчальним центр 
(НТНЦ) НТУ «ХПІ» (керівник Ю.В. Ба-
бін). Науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Молнія» 
(керівник В.І. Кравченко) виконає 
наукові дослідження на замовлення 
різних структур на суму 1,5 млн.

Кафедри університету в 2017 році 
уклали господарські договори обсягом 
2,4 млн. Більшість замовлених до-
сліджень стосуються актуальних для 
економіки України проблем. Так вчені 
кафедри теорій і систем автоматизова-
ного проектування механізмів і машин 
укладають угоду з заводом ім. В.О. Ма-
лишева та провели попередній аналіз 
технічних характеристик елементів дви-
гунів типу 6 ТД і технологічних систем 
для виготовлення військових гусеничних 
і колісних машин. Сума госпдоговору 
(керівник — завідувач кафедри профе-
сор М.А. Ткачук) складає 780 тис. грн.

На суму 618 тис. грн. уклали договір 
із казахськими замовниками науковці 
кафедри інтегрованих технологій, про-
цесів і апаратів (керівник Л.Л. Товаж-
нянський). Для виробничих комплексів 
Республіки Казахстан вони створюють 
інтегровані технології для забезпе-
чення їх енергоресурсоефективності 
та екологічної безпеки.

Нові розробки для машинобудівної, 
хімічної, енергетичної та інших галузей 
промисловості України виконують:

 — кафедра комп’ютерного моде-
лювання процесів та систем, керів-
ник професор Д.В. Бреславський — 
99 тис. грн.;

— кафедра парогенераторобудуван-
ня, керівник професор О.В. Єфімов — 
320 тис. грн.;

— кафедра технології пластичних 
мас і біологічно активних полімерів, 
керівник професор В.Л. Авраменко — 
200 тис. грн.;

— кафедра автоматизованих елек-
тромеханічних систем, керівник про-
фесор В.Б. Клепіков — 178 тис. грн.;

— кафедра фізики металів і на-
півпровідників, керівник д. ф.-м. н. 
І.Ф. Михайлов — 200 тис. грн.;

— кафедра автомобіле- і тракторо-
будування, керівник професор В.Б. Са-
мородов — 100 тис. грн.;

— кафедра динаміки та міцності ма-
шин, керівник професор Г.І. Львов — 
100 тис. грн.;

 — кафедра технології кераміки, 
вогнетривів, скла та емалей, керівник 
професор Л.Л. Брагіна — 150 тис. грн.

Щиро вітаю науковців НТУ «ХПІ» 
з професійним святом і бажаю успішно-
го виконання взятих зобов’язань, нових 
договорів, високої затребуваності й по-
дальших успіхів у науковому пошуку!

Професор Г. Лісачук, 
начальник науково-дослідної 

частини НТУ «ХПІ».

От студенческой олимпиады — 
до «Горизонта 2020»

Прошло уже 3 года после нашей 
победы во Всеукраинской студенче-
ской олимпиаде по электромеханике, 
которая проходила в г. Кременчуг. 
Тогда никто точно не знал, как сло-
жится дальнейшая судьба — где и чем 
мы будем заниматься. Будь-то работа 
по специальности, научная деятель-
ность или вообще что-то кардиналь-
но новое. Тогда мы еще не знали, 
что эта победа станет импульсом 
к дальнейшей научной деятельности 
и, впоследствии, определит наше 
будущее. Во время учебы в маги-
стратуре нам предложили принять 
участие во Всеукраинском конкурсе 
студенческих научных работ, который 
проходил в городе Днепродзержин-
ске, ныне — Каменском. Работа была 
связана с новым, одним из самых 
перспективных современных направ-
лений — электромобилестроением. 
Наша работа и доклад принесли еще 
одну победу, и уже тогда мы твердо 
решили, что продолжим заниматься 
научными исследованиями в этом на-
правлении и поступим в аспирантуру. 
Заведующий кафедрой Владимир 
Борисович Клепиков был очень рад 
нашему решению и всячески оказывал 
содействие, по необходимости, делом 
или советом.

Поступление оказалось достаточ-
но трудоемким процессом, особен-
но сбор необходимых документов. 
Конкурс был достаточно жестким, 
по крайней мере, на нашу специаль-
ность поступили далеко не все же-
лающие. Учитывалось все: результаты 
вступительных экзаменов, научные 
публикации, победы в конкурсах, 
олимпиадах, участие в конференциях. 
Вот тут-то нам и пригодился предыду-
щий опыт.

Первый год обучения оказался 
достаточно интересным. Впервые 
в нашем университете аспирантов 

готовят по программе PhD. В первом 
семестре мы изучали курсы филосо-
фии и английского языка, во втором 
могли сами выбирать нужные для 
себя курсы из достаточно большого 
перечня. Всего обучение в аспи-
рантуре будет длиться от 2 до 4 лет 
и окончится в момент защиты дис-
сертации.

Естественно, что помимо изучения 
выбранных дисциплин мы занимаем-
ся самым важным элементом нашей 
работы — научными исследованиями. 
Актуальность нашей тематики, нали-
чие наработок и идей дает нам воз-
можность принять участие в конкурсе 
на Европейский грант по программе 
«Горизонт 2020». Это самый крупный 
фонд финансирования научных проек-
тов в Европе, поэтому победа в этом 
конкурсе не может быть легкой, требу-
ет наличия сотрудничества с другими 
организациями стран-участников. 
В данный момент ведутся переговоры 
с университетами Германии и Болга-
рии о совместной подаче заявки для 
участия в конкурсе.

Работы предстоит немало, но ре-
зультат того стоит, и мы надеемся 
внести свой посильный вклад в раз-
витие отечественной и мировой науки, 
родной кафедры и университета.

Богдан Воробьев, Евгений Сакун, 
аспиранты 1 года обучения.

День перемоги, 
пам’яті, 
примирення

Міжнародна науково-практична конференція з такою на-
звою відбулася в нашому університеті 16–17 травня. Її ор-
ганізаторами виступили Міністерство освіти і науки України, 
Національна академія педагогічних наук України, НТУ «ХПІ», 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Укра-
їни, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, 
Інститут вищої освіти НАПН України, Державний вищий на-
вчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, Балтійська міжнародна академія.

Робочими мовами конференції були українська, росій-
ська, англійська.

Пленарне засідання відкрили ректор НТУ «ХПІ», член-
кореспондент НАН України, д. т. н., професор Євген 
Сокол (на знімку) з доповіддю «Трансформація підходів до 
інженерної освіти» та Почесний ректор НТУ «ХПІ», радник 
ректора, д. т. н., професор Леонід Товажнянський з допо-
віддю «Ідеї І. А. Зязюна і розвиток педагогіки вищої школи».

Після пленарного засідання, на якому прозвучали ці та 
інші доповіді, конференція продовжила роботу у 8 секціях, 
наприклад, таких як «Традиції і сучасні тенденції міжнарод-
ного співробітництва у сфері вищої освіти», «Методологія 
педагогічної діяльності з формування професійної ком-
петентності фахівців», «Педагогічна культура викладача 
– умова формування загальної та професійної культури 
майбутнього фахівця», «Людина і техніка. Антропоцентрич-
ний вимір техніко-технологічного розвитку» та інших.

Фото В. Таємницького.

«Наукова школа академіка І. А. Зязюна 
у працях його соратників та учнів» 

MicroCAD — 2017
17–19 травня в нашому університеті 

відбулася XXV Міжнародна науково-
практична конференція «Інформаційні 
технології: наука, техніка, техноло-
гія, освіта, здоров’я» (MicroCAD — 
2017). Її організаторами виступили 
Міністерство освіти і науки України, 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Мішкольцський університет (Угор-
щина), Магдебурзький університет 
(Німеччина), Петрошанський універси-
тет (Румунія), Познанська політехніка 
(Польща) та Софійський університет 
(Болгарія).

Зі вступним словом та привітан-
нями до учасників цього наукового 
форуму звернулися ректор НТУ «ХПІ», 
професор Є.І. Сокол та ректор Міш-
кольцського технічного університету, 
професор Торм Андрес.

На пленарному засіданні з допові-
дями виступили професор Є.І. Сокол 
«Використання БПЛА для моніторингу 
енергооб’єктів», Дердь Коцискі (Міш-

кольц, Угорщина) «Комплаенс як філо-
софія попередження кризи», Каніордос 
Міхаель (Афіни, Греція) «Інноваційні 
підходи в освіті: досвід Греції», про-
фесор Л.Л. Товажнянський (НТУ «ХПІ») 
«Хімічна технологія — основа для ство-
рення нових матеріалів з заданими 
властивостями подвійного призна-
чення», професор Д.О. Волонцевич 
(НТУ «ХПІ») «Перспективи розробки 
електромеханічних трансмісій для ві-
тчизняної бронетехніки» та ін.

На конференції працювали 28 сек-
цій, де вчені та спеціалісти мали мож-
ливість обговорити найактуальніші 
питання сучасної освіти та науки. Це, 
наприклад, «Інформаційні та управля-
ючі системи», «Математичне моделю-
вання в механіці і системах управлін-
ня», «Технологія та автоматизоване 
проектування в машинобудуванні», 
«Моделювання робочих процесів в те-
плотехнологічному, енергетичному 
обладнанні та проблеми енергозбе-
реження» та ін.

5 травня на Меморіалі 
слави НТУ «ХПІ»
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ТВОЯ ІСТОРІЯ, ХПІ 

КОНКУРСИ

18 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ 

Перший серед творців радіотелекерування Бережемо колективну пам’ять 
У травні 2017 року виповнюється 

160 років від дня народження відо-
мого українського фізика Миколи 
Дмитровича Пильчикова, засновника 
теорії аномалій земного магнетизму, 
дослідника в галузі рентгенівських 
променів, радіоактивності, оптики, ме-
теорології, одного із основоположників 
радіотелекерування.

У літературі з історії розвитку вітчиз-
няної автоматики ім’я М.Д. Пильчикова 
стоїть першим серед творців радіо-
телекерування. Його винаходи та ідеї 
у цій галузі здійснені раніше і незалеж-
но від Н. Тесли, є першими у світовій 
науці і техніці. Але винаходи Н. Тесли 
були запатентовані; за 40 патентів 
одержано 1 млн. американських дола-
рів, а Пильчикову ніхто не надавав ма-
теріальної підтримки для його дорогих 
дослідів. Архівні матеріали свідчать, 
що військове відомство залишило без 
належної уваги неодноразові звертан-
ня Пильчикова про надання невеликої 
суми для виготовлення обладнання 
і на досліди… Тоді як сформульовані 
ним ідеї радіокерування були вико-
ристані в нашому місті в роки Великої 
Вітчизняної війни. Великі господарчі 
об’єкти були заміновані, щоб фашис-
ти не могли ними скористуватися. 
Був замінований і будинок по вулиці 
Дзержинського, 17, в якому після оку-
пації Харкова розташувався командир 
68 дивізії, гітлерівський генерал фон 
Браун, начальник Харківського гарні-
зону. 14 листопада 1941 року передані 
з Воронезької радіостанції сигнали 
зробили свою справу. Могутній ви-
бух струсонув Харків. Генерал та його 
оточення загинули.

Микола Дмитрович Пильчиков 
із 1902 року працював професором 
ХТІ. Головною його турботою було 
поповнення фізичної лабораторії при-
ладами для поглиблення практич-
них занять студентів-технологів і для 
розгортання наукових досліджень. 
За часів роботи М.Д. Пильчикова 
лабораторія була чи не найкращою 
серед вузів Росії і була доступна ви-
кладачам вузів Харкова і учням гімна-
зій. У віданні Пильчикова перебувала 
і метеорологічна обсерваторія, за-
снована у 1892 р. Одним із важливих 
фактів у діяльності Миколи Дмитро-
вича стало заснування друкованого 
органу ХТІ «Известия Харьковского 
технологического института», перший 
том якого вийшов у 1905 р. Він же був 
і його редактором.

Наукові дослідження Пильчикова 
періоду роботи в ХТІ стосувались ра-
діотелеграфування спектральної по-
ляризації неба, іонізації повітря та ін. 
У 1904 р. він за власні кошти придбав 
автомобіль і обладнав на ньому пере-

сувну радіостанцію, проте дослідження 
припинилося через заборону їздити 
на автомобілі на території інституту. Але 
Микола Дмитрович продовжував до-
слідження, підтримував творчі зв’язки 
з О.С. Поповим. Фізлабораторія ХТІ 
стала першим осередком досліджень 
з радіофізики у Харкові. В ці роки він 
відвідує Францію, Бельгію, Німеччину, 
Швейцарію, Італію, Алжир, де зустріча-
ється з видатними вченими, продовжує 
наукову роботу. Бере участь у першому 
Міжнародному конгресі з іонізації та ра-
діології, який став важливим у розвитку 
вчення про радіоактивність і будову 
атома. Микола Дмитрович брав активну 
участь у підготовці і роботі Менделєєв-
ського з’їзду (1907 р.).

Окрема сторінка біографії Пильчи-
кова — його участь у громадському 
житті ХТІ, боротьба за демократизацію 
вищої школи. Особливо загострилась 
ситуація у 1904 р., коли на чолі ХТІ 
став професор М.М. Шіллер, тала-
новитий фізик, але ревний царський 
адміністратор. Пильчиков засудив так 
звану «Шіллерівську історію», суть якої 
полягала у відрахуванні 213 студентів 
за участь у масових заворушеннях, 
були також звільнені викладачі, ла-
боранти, які висловили письмовий 
протест проти сваволі адміністрації — 
всього 21 чоловік.

Микола Дмитрович боровся за по-
вернення звільнених. Його виступи 
за демократизацію вищої школи за-
кріпили за ним характеристику «вкрай 
лівого професора». Результатом його 
боротьби і боротьби прогресивних 
членів навчального комітету було 
повернення в Інститут звільнених 
студентів, викладачів і відставка про-
фесора М.М. Шіллера. Активну участь 
брав Пильчиков у розробці нового ста-
тусу ХТІ. Уже в той час вчений бачив 

його як політехнічний, доступний всім 
молодим людям.

Окремі факти свідчать, що він за-
ймався і літературною працею, писав 
вірші. У 1906 р. українською мовою 
була перекладена мініатюра І.С. Тур-
генєва «Поріг». Х.Д. Алчевська у листі 
до Пильчикова писала: «Усі присутні 
настільки пройнялися цією поезією, 
що кожен просив мене дозволити 
переписати Ваші вірші, та я не на-
важилася зробити цього без Вашого 
дозволу».

Він допомагав матеріально культур-
но-мистецьким закладам і окремим 
представникам творчої інтелігенції. Так, 
надавав допомогу хворому Г.М. Хот-
кевичу. У 1906 р. була арештована 
група студентів, серед них був студент 
Лихонін, хворий на туберкульоз. Пере-
бування у тюрмі для нього могло за-
кінчитися трагічно. Микола Дмитрович 
негайно вніс заставу 1000 р., і студента 
звільнили. На засіданнях навчального 
комітету Пильчиков завжди захищав 
інтереси студентів, часто допомагав 
їм матеріально.

Микола Дмитрович у свої 50 ро-
ків жив самотньо, сім’ї не створив. 
Давалися взнаки велике напружен-
ня, клопоти наукової, викладацької 
громадської роботи, цькування реак-
ціонерів усіх мастей. Здоров’я його 
погіршувалося.

4 травня 1908 р. Миколі Дмитровичу 
довелося лягти до однієї з лікарень 
Харкова. Лікар визнав його стан задо-
вільним. Але хворий мав вигляд вкрай 
стомленої людини. Ранком 6 (19) трав-
ня пролунав постріл. У палаті на ліжку 
лежав Пильчиков у закривавленій 
сорочці, а револьвер «бульдог» лежав 
на столі. Куля пройшла скрізь серце. 
Але як він міг після пострілу покласти 
на стіл револьвер? Це було самогуб-
ство чи вбивство?

На це питання відповіді немає. 
На смерть вченого відгукнулись всі то-
дішні російські фізичні журнали. В од-
ному з некрологів говорилось: «…Зі 
смертю М.Д. Пильчикова вчений світ 
втратив дуже велику наукову силу».

У його речах знайшли листа на ім’я 
директора П.М. Мухачова, в якому Ми-
кола Дмитрович просив «на випадок 
можливих у його житті подій» передати 
Харківському університету бібліотеку, 
а на його банківські кошти встанови-
ти премії за кращі дипломні роботи 
студентам-технологам. Даниною за-
слугам вченого було б відновлення 
в НТУ «ХПІ» премії імені Пильчикова 
за кращі дипломні роботи.

А. Ігнатченко, 
співробітник Музею історії 
НТУ «ХПІ» в 1990–2011 рр.

На честь Міжнародного Дня музе-
їв 18 травня в Музеї історії ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна відкрилася загально-
міська виставка експонатів вузівських 
музеїв Харкова. На знімку — екс-
позиція НТУ «ХПІ» на цій виставці, 
підготовлена співробітниками нашого 
музею.

Захід має за мету популяризацію 
музейного співробітництва в м. Харко-
ві, ця ідея знайшла підтримку Асоціації 
співробітників вузівських музеїв міста. 
З огляду на певну «закритість» вузів-
ських музеїв та орієнтацію їх роботи 
на власний студентський контингент, 
сподіваємось, що запланована ви-
ставка приверне увагу широкого за-
галу до розмаїття колекцій вузівських 
музеїв нашого міста. Це буде гідна 
рекламна акція не лише музеїв харків-
ських вишів, а й вищої школи м. Хар-
кова загалом, важливим засобом про-
форієнтаційної роботи серед молоді.

Час іде, змінюються пріоритети, 
з’являються нові напрямки науки з ви-
користанням новітніх технологій. Але 
відображення життя суспільства, його 
розвитку й досягнень залишаються 
у колекціях музеїв, які відіграють роль 
одного з найважливіших елементів 
колективної пам’яті.

Історія кожного вузу нашого міста 
унікальна по-своєму, але всі вони 
пов’язані один із одним. Їх об’єднують 
долі людей — вчених, професорів 
та викладачів, студентів та випускни-
ків, історія становлення і розвитку 
наукових шкіл та ін. Колекція Музею 
історії НТУ «ХПІ» складалася протягом 
понад 45 років зусиллями багатьох по-
колінь політехніків: вчених та їх родин, 
викладачів, випускників, співробітни-
ків, студентів, ентузіастів — людей 
різного віку, яких об’єднує головне: 
небайдуже ставлення до минулого 
Alma mater. Ми дуже вдячні всім, хто 

допомагав і допомагає поповнюва-
ти колекції музею унікальними (і не 
тільки) експонатами, створювати екс-
позиції, реалізовувати проекти, запо-
чатковані музеєм, допомагає консуль-
таціями з різноманітних питань. У цей 
складний час ми відчуваємо і високо 
цінуємо підтримку та допомогу рек-
торату, профспілкових комітетів, Ради 
ветеранів, факультетів (у тому числі 
ФВП імені Верховної Ради України) 
та кафедр, наукової бібліотеки, архі-
ву, газети «Політехнік» та пресслужби 
університету, підрозділів Дослідного 
заводу та інших. На честь Міжна-
родного Дня музеїв невеликий, але 
дружний колектив Музею НТУ «ХПІ» 
щиро вітає всіх політехніків. Зичимо 
гарного настрою, творчого натхнен-
ня, успіхів у навчанні та роботі, і всім 
нам — миру!

А. Бистріченко, директор Музею 
історії НТУ «ХПІ».

На знімку: під час мітингу-реквіє-
му до Музею історії НТУ «ХПІ» було 
передано унікальний експонат — 
прапор України із зони АТО з підпи-
сами політехніків —учасників АТО, 
випускників ФВП імені Верховної 
Ради України НТУ «ХПІ».

Фото І. Гаєвого |та В. Таємниць-
кого.

«Протягом уже 5 років механіко-
технологічний факультет впевнено 
тримає перше місце за показниками 
участі та перемог студентів у Всеукра-
їнському конкурсі студентських науко-
вих робіт, — говорить декан МТ фа-
культету, професор М.А. Погрібний. — 
Тільки у 2017 році його переможцями 
стали 20 студентів МТ факультету. Ви-
ступивши в конкурсі з різних напрямків 
та спеціальностей, наші студенти були 
нагороджені дипломами найвищого 
гатунку — 1 та 2 ступенів. Принципова 
позиція факультету — через залучення 
якомога більшої кількості студентів 
до науково-дослідницької роботи, зо-
крема, до участі у конкурсах та олімпі-
адах різних рівнів, забезпечити значне 
покращення якості навчання та під-
вищення рівня компетентності наших 
випускників. До речі, такий напрям 

у розвитку факультету знайшов пов-
ну підтримку у рішеннях Вченої ради 
університету, яка відбулася у квітні 
поточного року».

Зайвого досвіду не буває!

Дмитро Мариненко (МТ-21ам), 
який навчається на кафедрі ливар-
ного виробництва, отримав диплом 
1 ступеня. У конкурсі він брав участь 
вперше, до цього показував непогані 
результати на Всеукраїнських олім-
піадах. Тематикою своєї майбутньої 
магістерської роботи разом із магі-
стром Максимом Ступарем почав зай-
матися, ще навчаючись у бакалавраті. 
Науковим керівником хлопців була 
професор О.І. Пономаренко, яка дала 
студентам ідею наукової роботи, до-
помогла методичними матеріалами. 
Свої практичні дослідження Дмитро 
проводив у ТОВ «НПЦ Європейські 
технології машинобудування» (Харків), 
де він отримав необхідні навички.

«Моя наукова робота мала практич-
ний характер, всі матеріали для неї 
були отримані у виробничих умовах, — 
розповідає Дмитро. — Дякуючи науко-
вому керівникові, вдалося правильно 
поставити процес роботи, в нашій 
команді студентів беруть участь одно-
часно і старшокурсники, які поєднують 
написання дипломної з науковою 
роботою, а також ініціативні студенти 
молодших курсів. Це дає можливість 
краще ознайомитися з проблемою, 
обмінюватися досвідом. Таким чином 
у майбутніх інженерів з’являється гар-

на нагода вчасно вибрати напрямок 
трудової діяльності, а також закріпити 
всі теоретичні і практичні навички, 
отримані у навчанні. Як кажуть, зай-
вого досвіду не буває!».

Після закінчення магістратури Дми-
тро бажає продовжити навчання в ас-
пірантурі. Побажаємо йому здійснення 
всіх мрій!

Тематика, актуальна 
для майбутнього

Анастасія Шевченко (МТ-32ам) 
посіла І місце у Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт 
у секції «Матеріалознавство» за спе-
ціальністю «Машинознавство», який 
відбувся у Сумському державному 
університеті 28–30 березня.

«Підготовка до участі в конкурсі, мож-
на сказати, розпочалася ще на 4 кур-
сі, — розповідає Анастасія. — Я стала 
працювати над бакалаврською роботою 
на тему «Вплив розміру зерна на міц-
ність легованих конденсатів міді» під ке-
рівництвом доцента моєї рідної кафедри 
матеріалознавства Анатолія Івановича 
Зубкова. Комплексну роботу на конкурс 
за цією ж тематикою я виконувала разом 
із Анастасією Долею (МТ-32бм).

Я вперше взяла участь у конкурсі 
такого масштабу. Це дуже корисно для 
студентів, адже ми отримуємо багато 
нової інформації, яка далеко не за-
вжди може прозвучати на лекціях, 
дізнаємося багато нового, а також на-
буваємо життєвого досвіду. Я вважаю, 
що це головне, бо вчуся із великим 

задоволенням і у майбутньому планую 
працювати за спеціальністю. Найближ-
чим часом я розпочну працювати над 
магістерською роботою, яка, напевно, 
стане продовженням бакалаврської».

На знімку зліва направо Анастасія 
Доля та Анастасія Шевченко.

Перспектива цікавої роботи

А ось відмінниця навчання Олена 
Кужелєва (МТ-42с) стала перемож-
цем конкурсу з галузі науки «При-
кладна геометрія, інженерна графіка 
та ергономіка» зі спеціальності «Тех-
нічна естетика», що проходив у нашо-
му університеті. Дівчина представила 
тут свою роботу «Розробка алгоритмів 
створення візуальних ефектів шляхом 
деформації полігональної сітки».

« Н а д  ц і є ю  т е м о ю  я  п р а ц ю в а -
ла під керівництвом доцента кафе-
дри «Геометричне моделювання 
та комп’ютерна графіка» Ганни Ва-
леріївни Федченко, — розповідає 
Олена. — Мені вдалося створити сце-
нарій для подальшої оптимізації вико-
ристання даного візуального ефекту, 

завдяки якому користувачі зможуть 
швидко в спрощений спосіб створюва-
ти візуальні ефекти для відеороликів, 
комп’ютерних ігор і т. д.

Я вважаю, що участь у таких конкур-
сах впливає на розвиток особистості 
студента взагалі, додає нових знань, до-
свіду в обраній спеціальності… Це дуже 
приємно — відчувати, що в тебе є пер-
спективи знайти достойну і цікаву ро-
боту у майбутньому. До речі, я вже пра-
цюю з однією фірмою, виконую проекти 
з розробки 3D-моделей».

У червні  минулого року Олена 
на «відмінно» захистила бакалаврську 
роботу, яка була визнана кращою 
на факультеті, на тему «Розробка мо-
делей деталей та вузлів машинобудів-
них конструкцій з подальшою візуалі-
зацією та анімацією готових виробів». 
Її керівником була доцент кафедри на-
рисної геометрії та комп’ютерної гра-
фіки Олена Анатоліївна Глібко. Олена 
Кужелєва з І курсу бере участь у різних 
олімпіадах. Навчаючись на ІІІ та ІV кур-
сах, у співавторстві з О.А. Глібко, ді-
вчина опублікувала наукові статті, при-
свячені створенню візуальних ефектів 
та комп’ютерній графіці, у спеціальних 
виданнях. Талановита людина, як пра-
вило, проявляє себе в різних областях. 
Олена, наприклад, з самого малечку 
займається плаванням, вона майстер 
спорту України, захищає честь нашого 
університету та Харкова на Всеукраїн-
ських та міжнародних змаганнях!

П. Ніколенко, І. Гаєвий.

МТ факультет:
студентська наука
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ЕВРОПЕЙСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Computational Linguistics 
and Intelligent Systems» 
(CoLInS 2017) 

Комиссия DAAD высоко 
оценила достижения НТУ «ХПИ» 

Успешной интеграции НТУ «ХПИ» 
в европейское образовательное про-
странство способствовала деятель-
ность немецкого технического фа-
культета. С 2003 года факультет тесно 
сотрудничал с Магдебургским Отто 
фон Герике университетом (Германия) 
в рамках проекта «Немецкоязычное 
обучение», финансируемого немец-
кой службой академических обменов 
(DAAD). Экспертная комиссия DAAD, 
посетившая в апреле 2017 года наш 
университет, высоко оценила дости-
жения НТУ «ХПИ» в ходе выполнения 
проекта и перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

В летнем семестре 2016/2017 учеб-
ного года 20 студентов НТУ «ХПИ» 
находятся на включенном обучении 
в Магдебургском университете.

Возможности проведения экспери-
ментальных исследований в лабора-
ториях этого университета предостав-
ляются ученым НТУ «ХПИ». Сегодня 
сотрудники обоих университетов 
проводят совместные научные ис-
следования, такие как определение 
динамических свойств электромеха-
нических систем при фрикционных 
автоколебаниях (кафедра АЭМС — 
профессор В.Б. Клепиков, ст. препо-
даватели А.А. Ткаченко и А.В. Тимо-
щенко); моделирование электромеха-
нической системы грузоподъемного 
«шар-крана» (кафедра АЭМС — про-
фессор В.Н. Шамардина). Сотруд-
ники кафедры электрических машин 
(доцент А.М. Масленников и др.) раз-
рабатывают с немецкими коллегами 
электрические машины с поперечным 
полем; вопросами автоматизации 
добычи сланцевого газа занимают-
ся ученые кафедры добычи нефти, 
газа и конденсата (доцент М.И. Фык 
и др). Кафедра информационно-
измерительных технологий и систем 
(профессор Б.М. Горкунов, ст. пре-
подаватель А.В. Тищенко) ведет с не-
мецкими партнерами разработку 
первичных преобразователей в систе-
мах автоматизации технологических 
процессов.

Результаты общих научных иссле-
дований сотрудников НТУ «ХПИ» с их 
коллегами кафедр-партнеров не-
мецких вузов представлены в со-
вместных публикациях, докладах 
на международных конференциях. 
Магдебургский университет является 
соорганизатором ряда международ-
ных научно-технических конференций, 
проводимых кафедрами НТУ «ХПИ» 
(АЭМС, ИТМ), участвует в матери-
альном поощрении молодых ученых 
в рамках конкурсов докладов молодых 
ученых и т. п.

В составе экспертной комиссии 
DAAD НТУ «ХПИ» посетили профес-

сор Раль Клаус из Технического уни-
верситета Гамбург-Гарбург (Prof. 
Klaus Rall — TUHH), профессор Франк 
Гольчевский из Гамбург Университета 
(Prof. Frank Golczewski-Uni Hamburg), 
лектор DAAD Рандольф Обершмидт 
(Dr. Randolf Oberschmidt). Они встре-
тились с ректором Е.И. Соколом, 
проректором Г.И. Хрипуновым, по-
сетили кафедру АЭМС (зав. кафе-
дрой В.Б. Клепиков), участвовали 
на кафедре иностранных языков в сту-
денческой конференции, проходившей 
на немецком языке («Wissenschaft von 
heute und morgen»), изучили систе-
му организации учебного процесса 

в группах немецкого технического фа-
культета, заслушали доклады сотруд-
ников НТУ «ХПИ» о результатах со-
вместных научных исследований, вы-
полненных на немецком и английском 
языках, хорошее владение которыми 
необходимо студентам, аспирантам 
и преподавателям для участия в про-
граммах академической мобильности.

Комиссию DAAD сопровождали 
наши коллеги из Магдебургского уни-
верситета: профессор Штефан Палис, 
аспирант Евгений Головин, инженер 
Александр Аман Александр, которые 
наметили программу дальнейшего 
сотрудничества с несколькими кафе-
драми НТУ «ХПИ».

Профессор В. Шамардина.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ:

В укреплении связей между уни-
верситетами особую роль сыграл 
профессор Франк Палис, Почетный 
доктор НТУ «ХПИ». Сегодня его 
дело продолжает сын — Штефан 
Палис, юнг, профессор Магде-
бургского университета им. Отто 
фон Герике:

«Я не в первый раз в Украине и в 
Харькове. Очень благодарен Харь-
ковскому политеху за теплый прием 
и дружескую атмосферу на конферен-
ции. Должен сказать, что сегодняшнее 
мероприятие очень важно и для Гер-
мании, и для Украины. В НТУ «ХПИ» 
сейчас проходит реструктуризация 
проекта немецкой службы академи-
ческих обменов DAAD для студентов, 
преподавателей и ученых. Это спо-
собствует дальнейшему установлению 
и укреплению плодотворных научных 
и академических связей между на-
шими университетами. Украинские 
студенты и молодые ученые доско-
нально изучают немецкий язык, по-
лучают возможность адаптироваться 
к двум разным системам и активно 
участвовать в дальнейшем развитии 
проекта. Его значение огромно для 
обеих сторон — это и обмен опытом 
разных научных школ, и опубликова-
ние статей в ведущих специализи-

рованных международных журналах. 
И наши ученые, и специалисты ХПИ 
пробуют свои возможности в раз-
ных областях — проектах, связанных 
с электроэнергетикой, электромеха-
никой, новыми технологиями добычи 
газа и т. д.»

Евгений Головин, аспирант 3-го 
года обучения Магдебургского 
университета им. Отто фон Герике 
(Германия):

«Я окончил Донецкий техниче-
ский университет. Будучи студентом 
кафедры «Системы программного 
управления» этого вуза, проходил 
включенное образование в Магде-
бургском университете по программе 
магистров. Два семестра отучился 
в Магдебурге и один в Донецке. Про-
фессор Магдебургского университета 
Штефан Палис был научным руково-
дителем моей магистерской работы, 
вместе с ним мы подали документы 
на получение стипендии и гранта 
для моего дальнейшего обучения 
в аспирантуре.

Сейчас я занимаюсь поддержкой 
и популяризацией программы немец-
кой службы академических обменов 
DAAD среди студентов технических 
вузов Украины. Речь идет о Донец-
ком национальном техническом уни-
верситете, который ныне находится 
в городе Покровск Донецкой области, 
Национальном техническом универ-
ситете «ХПИ» и Национальном техни-
ческом университете Украины «КПИ». 
Я консультирую ребят, подсказываю 
им, как быстрее адаптироваться в си-
стеме образования зарубежного вуза-
партнера, а лектор программы DAAD 
Седрик Райхель проводит языковую 
подготовку студентов. Стоит отметить, 
что отбор происходит очень серьез-
ный — учитываются успехи в учебе, 
знание немецкого языка и желание 
претендента.

Мне очень приятно, что моя работа 
была отмечена грамотами от пред-
ставителей программы DAAD.

Мы хотим, чтобы молодые ученые 
из Украины брали на себя больше от-
ветственности. У них есть огромный 
потенциал, стремление достигать 
целей, уверенность и понимание 
того, что программа DAAD предо-
ставляет уникальную возможность 
для самореализации. Аспиранты 
и молодые ученые, приезжающие 
в Германию, получают богатый опыт, 
который смогут реализовать у себя 
на родине».

Беседовали П. Николенко, 
И. Гаевой.

На снимках: комиссия DAAD в ла-
боратории кафедры АЭМС; А. Дунев
делает доклад о совместных на-
учных разработках.

Міжнародна конференція 
з такою назвою відбулася 
21 квітня в НТУ «ХПІ». Це був 
перший досвід проведення 
конференції такого рівня 
нашою кафедрою інтелекту-
альних комп’ютерних систем 
(ІКС). Але не перший досвід 
проведення конференцій 
взагалі. Вісім років ми були 
організаторами спочат-
ку Міжвузівської, а потім 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції для 
студентів, аспірантів, моло-
дих вчених «Інтелектуальні системи 
та прикладна лінгвістика».

Підготовка до першої міжнародної 
конференції розпочалася ще восени 
2016-го. З нашими партнерами — спі-
ворганізаторами конференції — кафе-
дрою програмної інженерії та інфор-
маційних технологій управління НТУ 
«ХПІ» і кафедрою інформаційних сис-
тем та мереж Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій На-
ціонального університету «Львівська 
політехніка» ми вирішували різнома-
нітні організаційні питання: форму-
вання програмного комітету, пошук 
рецензентів, спонсорів, створення 
сайту конференції, підготовка інфор-
маційних повідомлень, листів, вибір 
кейнот спікерів та багато інших. І ця 
злагоджена робота дала позитивний 
результат — почали надходити статті 
та тези доповідей. Напевно, найлег-
ше нам було визначитися з місцем 
проведення конференції. Ним стала 
Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ».

Нарешті 21 квітня відбулася довго-
очікувана подія. О 9 годині ранку вже 
всі на місцях: студентки 4 курсу К. Клі-
менкова, М. Чухненко, К. Юр’єва реє-
струють учасників, студентки 3 курсу 
Є. Нагорна та В. Чуйко зустрічають гос-
тей у холі бібліотеки та супроводжують 
їх до залу, доцент кафедри О.В. Ка-
ніщева — голова Оргкомітету — 
у конференц-залі готова до будь-яких 
несподіванок. Перший гість не змусив 
довго чекати на себе. О 9.15 заре-
єструвався один з кейнот спікерів 
конференції Дмитро Ланде. За ним 
прибули гості з Франції та Польщі: 
Тьєрі Хамон та Анжей Смоларц і Валь-
демар Войцик, учасники конференції 
з Києва, Херсона, Львова, доповідачі 
студентської секції, слухачі та інші гості 
конференції. О 10 годині розпочалося 
пленарне засідання. З привітаннями 
до учасників конференції звернулися 
проректор НТУ «ХПІ» Е.І. Велієв та го-
лова наглядової ради Kharkiv IT Cluster, 

головний виконавчий директор ком-
панії AltexSoft О. Медовой. Далі з ко-
роткою розповіддю про історію кон-
ференції виступила завідувач кафедри 
ІКС професор Н.В. Шаронова. Після 
неї свої доповіді представили четверо 
з восьми кейнот спікерів — представ-
ники академічного середовища та ІТ-
компаній, які займаються розробкою 
лінгвістичного програмного забезпе-
чення: Мар’яна Романишин (компанія 
Grammarly, м. Київ), Тарас Хнот (компа-
нія SoftServe, м. Львів), Дмитро Ланде 
(Інститут запису інформації НАН Укра-
їни, м. Київ), Тьєрі Хамон (LIMSI-CNRS 
& Université Paris 13, Париж, Франція). 
З 12 до 13.30 учасники та гості конфе-
ренції могли неформально поспілку-
ватися під час кави-брейку, відвідати 
Музей історії НТУ «ХПІ» та постерну 
секцію конференції, де представники 
ІТ-компаній SoftServe та DataArt зна-
йомили усіх бажаючих з власними роз-
робками в області автоматизованої об-
робки природної мови, дарували суве-
ніри, проводили конкурси та розіграш 

призів. З 13.30 розпочалася 
друга частина пленарного 
засідання, з доповідями ви-
ступили наступні четверо 
кейнот спікерів: Володимир 
Шалімов (компанія Fortifier, 
м. Харків), Вольфганг Кер-
стер (Institut für Logistik 
und Unternehmensführung, 
м. Гамбург, Німеччина), Вла-
дислав Колбасін (компанія 
Grid Dynamics, м. Харків), 
Ярослав Проценко (компанія 
Fortifier, м. Харків). А після 
ще однієї маленької перерви 
робота конференції почала-

ся у двох секціях: Paper Presentations 
та Student Section. Усі доповідачі пред-
ставляли результати власних дослі-
джень або власні унікальні розробки, 
ділилися своїм досвідом.

Сподіваємося, що участь у нашій 
конференції стала корисною для усіх 
учасників, слухачів та гостей! За-
прошуємо усіх зацікавлених взяти 
участь у CoLInS 2018, яка проходитиме 
у Львові. Усі подробиці шукайте на веб-
сторінці конференції www.colins.in.ua

Натхнення, творчої наснаги, успіхів 
усім нам!

Доценти кафедри ІКС 
Н. Борисова, О. Каніщева.

На знімку зліва: Тьєрі Хамон 
(LIMSI-CNRS & Université Paris 13, 
Париж, Франція); вгорі: професор 
Наталія Шаронова, доцент Ольга 
Каніщева, проректор Ельдар Велієв 
та Олександр Медовой (компанія 
AltexSoft).

ПОЛІТЕХНІКИ ДЛЯ РЕГІОНУ 

Ця обласна інформаційна сесія, 
що відбулася в квітні на базі нашо-
го університету, була організована 
й проведена Харківською обласною 
державною адміністрацією (Департа-
мент з підвищення конкурентоспро-
можності  рег іону та  Департамент 
економіки і міжнародних відносин), 
Громадською спілкою «Харківський 
університетський консорціум» та за 
участю ректорату, науково-дослідної 
частини й науково-педагогічних пра-
цівників НТУ «ХПІ».

Подія викликала значний інтерес з боку 
наукових кіл Харківщини. Загальна кіль-
кість учасників — 63, вони представляли 
17 вищих навчальних закладів регіону 
різних форм власності із багатовекторною 
спеціалізацією підготовки спеціалістів.

Серед учасників заходу були керівники 
регіональних бізнес-асоціацій, структурних 
підрозділів Харківської облдержадміністра-
ції, представники громадськості регіону.

Метою інформаційної сесії було інфор-
мування представників науки та бізнесу 
Харківської області про можливості цільо-

вого сценарію розвитку області за раху-
нок реалізації концепції розумної спеці-
алізації; про перспективи впровадження 
на Харківщині стратегії Smart спеціаліза-
ції як ефективного інструменту підвищен-
ня конкурентоспроможності економіки. 
Обговорювались також потенціал регіону, 
пріоритетні галузі його стратегічного роз-
витку як пілотного регіону для реалізації 
проекту Європейської Комісії «Розумні 
спеціалізації та організаційний розвиток 
для країн розширення та країн асоційова-
них до програми Горизонт 2020».

Під час інформаційної сесії відбулась 
відеоконференція за участі І. Єгорова, 
доктора економічних наук, старшого 
наукового співробітника відділу іннова-
ційної політики, економіки та організації 
високих технологій Державної установи 
«Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України».

Від НТУ «ХПІ» з доповідями виступи-
ли: Геннадій Семенович Хрипунов — 
д. т. н., професор, проректор з науково-
педагогічної роботи; Ігор Володимирович 
Кононенко — д. т. н., професор, зав. 
кафедри «Стратегічне управління»; Тарас 
Володимирович Данько — к. е. н., про-
фесор кафедри «Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності та фінансів»; 
Олена Петрівна Черних — к. ф.-м. н., 
доцент кафедри «Обчислювальна тех-

ніка та програмування»; Ольга Ігорівна 
Савченко — к. е. н., професор кафедри 
«Організація виробництва та управління 
персоналом».

Учасники сесії вирішили ініціювати 
утворення робочої групи, до функцій 
якої належатимуть ґрунтовне наукове 
дослідження статистичних показників 
соціально-економічного росту; визначен-
ня пріоритетних галузей промисловості, 
сфери послуг регіону з метою найбільш 
ефективного використання залучених 
обсягів прямих інвестицій підприємств 
реального сектору економіки Харків-
щини; формування пропозицій щодо 
впровадження на Харківщині концепції 
розумної спеціалізації та ін.

Є. Галкін, інженер НДЧ.

«Напрями підвищення конкурентоспроможності
підприємств регіону на зовнішніх ринках»
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ПАМ’ЯТЬ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Фестиваль 
«Недитячий час»

Із чого починається Батьківщина? Відповідь 
на це, здавалось би, риторичне, питання — 
одна: із історичної пам’яті. Її формуванням 
у сьогоднішньої молоді, вихованням не аб-
страктного, не «гаслового» патріотизму творчо, 
з великим ентузіазмом займаються в нашому 
університеті Етнографічний музей «Слобожанські 
скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» (директор 
доцент М.М. Красиков), факультет соціально-
гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» (декан про-
фесор А.В. Кіпенський), профспілковий комітет 
студентів за підтримки ректорату.

Виставка «Недитяче дитинство», проведена 
за результатами міського студентського кра-
єзнавчого конкурсу, була однією із складових 
фестивалю актуальної пам’яті «Недитячий час». 
Ця виставка — четверта й завершальна з циклу 
виставок Етнографічного музею «Слобожанські 
скарби», присвячених подіям Другої світової 
вій ни. Перша мала назву «Пам’ятники військової 
слави» і була присвячена радянській рецепції 
Великої Вітчизняної війни та втіленню цього 
концепту у монументальному мистецтві. Друга 
виставка називалася «Фотоісторія у родинному 
альбомі» і містила сімейні фото 1941–1945 рр. 
з розповідями про долі людей, які застигли 
перед фотооб’єктивом. Третя виставка — «Іс-
торія одного трикутничка» — представляла листи 
з фронту з коментарем харківських студентів — 
нащадків адресатів.

Виставці «Недитяче дитинство», як і двом 
іншим, передувала пошукова робота. Протягом 
року студенти знаходили людей, які були ді-
тьми під час війни, брали у них відеоінтерв’ю, 
переводили його у текстовий формат, перезні-
мали фото часів війни, оформлювали матеріал 
для експонування. На виставці представлено 
50 проектів, створених студентами 9 навчальних 
закладів: Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», Харківсько-
го національного університету ім. В.Н. Каразіна, 
Харківської національної академії культури, 
Харківського національного університету радіое-
лектроніки, Харківської гуманітарно-педагогічної 
академії, Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Ва-

силенка, Харківського національного педагогічно-
го університету ім. Г.С. Сковороди, Харківського 
національного економічного університету ім. 
С. Кузнеця, Обласного медичного коледжу. 
Виставка відбулася за підтримки ректорату 
та Профспілкового комітету студентів НТУ «ХПІ» 
та інших організацій. Вона не тільки знайомить 
з безпосередніми враженнями-спогадами «дітей 
війни», але й змушує замислитися над самим 
феноменом війни, який вперто не хоче сходити 
з історичної арени.

А загалом у програмі фестивалю актуальної 
пам’яті «Недитячий час» були й допрем’єрний 
показ документального фільму кіностудії ім. 
О. Довженка «Час недитячий» та зустріч із його 
режисером Ольгою Самолевською; демон-
страція документального фільму «Ночь длиной 
в 641 день» та зустріч із Валерієм Чернаєм, си-
ном Олени Чернай, за чиїми щоденниками фільм 
був знятий; і перегляд фільму Віталія Михайлова 
з циклу «Діти війни». Відбулися презентація 
книги «Фронтовики та їхні діти» (автор — про-
фесор І.О. Шудрик) і зустрічі з письменницями 
Елеонорою Булгаковою, Інною Мельницькою. 
У Театрально-концертному центрі ХНАТОБ 
відбувся концерт «Пам’ятаємо…», місцем про-
ведення багатьох заходів фестивалю були зал 
засідань Вченої ради нашого університету, 
Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ», а також 
Харківський історичний музей. Учасниками цих 
подій стали сотні студентів, викладачів, просто 
зацікавлених громадян.

Співорганізаторами фестивалю, крім згаданих 
вище, були Харківське відділення Українського 
етнологічного центру ІМФЕ НАН України, Акаде-
мія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, 
Центр краєзнавства ім. акад. П.Т. Тронька при 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Асоціація випускників, 
викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна, іс-
торичний факультет ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 
Харківська обласна бібліотека для дітей, Об-
ласний організаційно-методичний театрально-
концертний центр, Харківський історичний музей 
ім. М.Ф. Сумцова.

З. Мельник.

На знімках: перед прем’єрою фільму 
виступає кінорежисер Ольга Самолевська 

(Київ); М. Красиков вручає нагороди 
учаснику конкурсу «Недитяче дитинство» 

Кирилові Петренку, 
студенту групи КІТ-15а (внизу).

II военно-спортивные игры «Зарево»
Посвящаются 72-й годовщине

Великой Победы

В преддверии праздника Победы 25 апреля 
2017 года на базе факультета военной подготов-
ки НТУ «ХПИ» состоялись II военно-спортивные 
игры «Зарево» (Заграва), посвященные 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время, когда на территории 
страны происходят военные действия, а ее жи-
телям угрожает реальная опасность, проведение 
таких соревнований как никогда актуально, так 
как они способствуют воспитанию патриотизма 
у учащейся молодежи. К тому же это еще один 
повод вспомнить бессмертный подвиг наших 
дедов, победивших фашизм. В организации 
военно-спортивных игр «Зарево» активное уча-
стие принимали представители НТУ «ХПИ» — 
факультет военной подготовки (ФВП), факультет 
социально-гуманитарных технологий (СГТ), спор-
тивный клуб и общественная организация «Ака-
демия военно-исторических наук и казачества».

В общей сложности в соревнованиях при-
няли участие около ста студентов, курсантов 
и кадетов. За ходом состязаний наблюда-
ли не менее 150 болельщиков. По традиции 
спортивный праздник открывался парадом 
участников. В этом году ими стали команды 
факультета военной подготовки; студентов НТУ 
«ХПИ»; Государственной гимназии-интерната 
с усиленной военно-физической подготовкой 
«Кадетский корпус»; Харьковского компьютерно-
технологического колледжа НТУ «ХПИ».

II военно-спортивные игры «Зарево» открыл 
декан факультета социально-гуманитарных 
технологий НТУ «ХПИ», президент Академии 
военно-исторических наук и казачества Андрей 
Владимирович Кипенский. Он поздравил всех 
участников соревнований и гостей праздника 
с наступающим Днем Победы, отметил важность 
мероприятия, прочитал стихотворение о Дне 
Победы. С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился и заместитель 
начальника факультета военной подготовки, 
подполковник Александр Григорьевич Синько. 
Торжественную часть продолжило возложение 
цветов к памятнику Герою Советского Союза, 
генерал-лейтенанту танковых войск, начальнику 
Харьковского танкового училища в 1946–1950 гг. 
Владимиру Несторовичу Кашубе.

В программу военно-спортивных игр вошли 
соревнования по следующим видам: метание 
гранаты на дальность с автоматом в руке, 
разборка и сборка автомата, эстафетный бег 
4×400 м, бег на дистанцию 1000 м, подтягивание 

на перекладине, рывок гири 24 кг, перетягива-
ние каната. Подведение итогов происходило 
в личном и в командном первенствах. Хорошо 
показали себя студенты и курсанты НТУ «ХПИ» 
в отдельных видах программы.

Так в эстафетном беге 4×400 уверенную по-
беду одержала команда студентов НТУ «ХПИ» 
в составе Максима Десятерика, Андрея Васи-
ленко, Дениса Кучмы и Игоря Сыроеда. Вторыми 
стали курсанты ФВП Владислав Михайличенко, 
Дмитрий Дмитриев, Сергей Тур, Игорь Шведул.

Дальше всех метнули гранату студенты из ко-
манды НТУ «ХПИ» Андрей Кумов — первое место 
и Кирилл Шкрипинец — второе место, третье 
место занял курсант ФВП Владислав Михайли-
ченко. В рывке гири не было равных Виталию 
Трубицыну, студенту из команды НТУ «ХПИ». 
Первое место, подтянувшись на перекладине 
35 раз, занял курсант ФВП Александр Петров. 
Первым в разборке и сборке автомата на ско-
рость стал Зорян Дмитрук (ФВП), студент НТУ 
«ХПИ» Родион Минчук занял третье место.

В беге на 1000 метров первое место занял 
Алексей Погорелый (команда НТУ «ХПИ»), вто-
рым на финише был Олег Зимников (ФВП). В пе-
ретягивании каната убедительную победу одер-
жала команда ФВП в составе Андрея Орлыка, 
Артема Тищенко, Владимира Поколенко, Ильи 
Кучеренко, Виталия Тищенко, Андрея Матвея, 
Андрея Бондаренко, Олега Ожги. Второе место 
заняла команда НТУ «ХПИ»: Дмитрий Минин, Да-
нило Леонтьев, Сергей Твердохлеб, Владислав 
Крикун, Дмитрий Никитенко, Дмитрий Московка, 
Максим Растопира, Кирилл Шкрипинец.

В итоге в общекомандном первенстве военно-
спортивных игр «Зарево» «золото» завоевала 
команда факультета военной подготовки НТУ 
«ХПИ», а «серебро» досталось сборной команде 
студентов НТУ «ХПИ» (на снимках). В целом 
II военно-спортивные игры прошли организован-
но и нашли эмоциональный отклик у участников 
и гостей соревнований.

В финале праздника студентки-психологи 
факультета социально-гуманитарных технологий 
НТУ «ХПИ» Юлия Болобан и Алика Рыженкова 
поздравили победителей и призеров соревно-
ваний и исполнили несколько песен для всех 
присутствующих.

II военно-спортивные игры «Зарево» заверши-
лись, надеемся, что участникам соревнований 
доведется применять полученные в них навыки 
только в мирных целях!

В. Натарова, 
заместитель декана факультета СГТ.

«Украина и мир: 
гуманитарно-техническая элита 
и социальный прогресс»

60 лет 
кафедре философии 

Эта, традиционная для наше-
го университета, Международная 
научно-теоретическая конференция 
студентов и аспирантов собрала 
участников из разных вузов Харь-
кова, в докладах которых был пред-
ставлен широкий спектр интересов 
учащейся молодежи.

Своё обучение в стенах нашего 
вуза студент из Иордании Момен 
Алхатиб рассматривает как основу 
для реализации мечты сделать свой 
родной город экологически чистым, 
зелёным, способным получать энер-
гию из альтернативных источников, 
ведь экогорода — будущее нашей 
планеты.

Чтобы сделать мир совершеннее, 
необходимо полнее использовать 
эвристический потенциал химии — 
от современного автомобилестрое-
ния до продукции для детей, кото-
рая должна отвечать требованиям 
экологической безопастности, так 
считает аспирант кафедры фило-
софии Олеся Коломак.

Анализу лидерских качеств офи-
цера, их роли в укреплении боего-
товности, а также роли обучения 
в становлении молодых военнослу-
жащих было посвящено выступле-
ние курсанта факультета военной 

подготовки нашего вуза Александра 
Пазыненко.

Для оздоровления отечественной 
экономики следует изменить ва-
лютную политику, переорентировав 
её на фиксированную — считает 
аспирант Владислав Шпитальный, 
а для совершенствования работы 
предприятий необходимо усилить 
кадровую безопасность организа-
ций — отметила в своём выступле-
нии Елена Гераськина.

Результаты своего исследования 
сущности и противоречий форми-
рования военно-профессиональных 
качеств личности современного 
военнослужащего доложил сер-
жант Харьковского национального 
университета Воздушных Сил им. 
И. Кожедуба Денис Годованец.

В каждой третьей семье соверша-
ется физическое насилие. Сделать 
гуманным общество — защитить 
институт семьи, обеспечить защиту 
женских прав в рамках гендерной 
дискриминации — считает необхо-
димым Анна Бибченко.

Люди, живущие в обществе, 
должны хранить его историю, па-
мять о ветеранах Великой Оте-
чественной — это мнение Викто-
рии Дементьевой, которая рас-

сказала о трогательной истории 
фронтового письма. О развитии 
системы образованиия, реализации 
коммуникационно-интенционной 
модели, обеспечивающей актив-
ность и мотивацию обучаемых, 
говорила Дарья Кравченко. Если 
от роли старосты учебной группы 
зависит качество обучения в вузе, 
то необходимы исследования и ме-
тодики для совершенствования его 
работы — такое мнение выразила 
Александра Наконечная.

О ярком и неповторимом, талант-
ливом и трагическом нашем сооте-
чественнике Лесе Курбасе поведала 
Ирина Еремеева. О выдающемся 
ученом Харьковского технологиче-
ского института О.П. Лидове рас-
сказала Валентина Голова.

Каждое выступление участника 
конференции отличало стремление 
изменить мир, сделать его более 
цивилизованным, комфортным, 
безопасным и достойным для жизни 
человека, реализации его жизнен-
ных планов.

В. Мищенко, старший 
преподаватель кафедры 

философии.

20 апреля кафедра философии 
отметила свой юбилей. В этот день 
мы вспоминали всех её заведующих, 
которые вели, направляли, определя-
ли стратегию, исходя из духа эпохи, 
решали проблемы, одерживали по-
беды. Мы отдавали дань уважения 
многим поколениям преподавателей, 
напряжённый духовный поиск которых 
позволял завоевать любовь и вни-
мание студента в техническом вузе. 
Мы с благодарностью вспоминаем 
инженеров и лаборантов, благодаря 
усилиям которых кафедра работала 
стабильно, была «вторым родным 
домом».

Созданная в трудное послевоен-
ное время, она не только решала 
свою главную задачу — развитие 
интеллекта, совершенствование сти-
ля мышления будущих флагманов 
отечественной экономики. Кафедра 
и в наше сложное и противоречивое 
время социальных трансформаций 
направлена на человека, его пробле-
мы и надежды, формирует духовную 
стойкость, открытость миру, позитив-
ное мышление, жажду познания. Свой 
юбилейный год кафедра ознаменова-
ла восхождением к новому уровню — 
она стала готовить своих аспирантов, 
доля докторов наук составила треть 
профессорско-преподавательского 
состава. Растёт качество научных 
исследований, совершенствуется ме-
тодическое мастерство, расширяется 

спектр внеаудиторной работы со сту-
дентами. К традиционному семинару 
со студентами, который кафедра 
инициативно проводит дважды в год 
и собирает студентов разных вузов, 
добавился и ежегодный семинар. 
Он традиционно проводится в Между-
народный день философа. В этом году 
такой форум посвящён 60-летнему 
юбилею кафедры.

Мы стремимся выйти на качествен-
но новый уровень развития, укреплять 
международные связи, активизировать 
свою деятельность в европейском об-
разовательном пространстве. 60 лет 
применительно к возрасту человека — 
это период достижения мудрости, 
что для кафедры имеет не только 
символическое значение, хотя термин 
«философия» и переводится как «лю-
бовь к мудрости». Это важный рубеж 
в интеллектуальном развитии, в дости-
жении мастерства в различных сферах 
педагогической деятельности. Свой 
шестидесятилетний юбилей кафедра 
встречает как никогда дружной и спло-
чённой, нацеленной на творческий 
поиск. Сегодня, вспоминая тех, кто 
создавал и укреплял кафедру, мы при-
ветствуем всех нынешних ее сотрудни-
ков и говорим традиционное: «С Днём 
рождения, кафедра! Новых тебе побед 
и свершений»!

По поручению коллег, старший 
преподаватель В. Мищенко.
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Успіхів у праці й творчості! Будь здоров, декан!

«Дракон» — удача студенческого театра 

20 травня у бадьорому 
настрої зустріла ювілей ди-
ректор науково-технічної 
бібліотеки Лариса Петрівна 
Семененко.

37 років вона працює 
на ниві освіти, науки та куль-
тури, 28 років — є очільни-
ком бібліотек та ось май-
же 11 років керує роботою 
науково-технічної бібліотеки 
НТУ «ХПІ», яка стала однією 
з найкращих бібліотек вишів 
України.

Її енергійність, небай-
дужість,  працьовитість, 
відповідальність у роботі 
та доброзичливе ставлення 
до людей допомогли до-
сягнути не лише особистого 
визнання серед бібліотечної спільноти України 
як генератора ідей, а й високих результатів 
у діяльності бібліотеки, що підтверджено пере-
довими місцями у рейтингах бібліотек України 
та перемогами на конкурсах, де були пред-
ставлені наші проекти. Успішно реалізується 
концепція розвитку НТБ, яку запропонувала 
Лариса Петрівна ще у 2008 році; сьогодні 
розробляється нова концепція з урахуванням 
динамічних змін у сфері соціальних комунікацій 
та нових завдань, які постали перед бібліоте-
ками у сфері освіти і культури.

Якісно та швидко наповнювати інформаційні 
ресурси та надавати послуги користувачам до-
помагають сучасні технології й можливості, які 
впроваджені в новій будівлі бібліотеки. Під час 
будівництва бібліотеки та формування її інфра-
структури автори проекту споруди дослухали-
ся до слушних і виважених порад директора.

Хоча діяльність Лариси Петрівни й відзначе-
на Знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.), 
грамотами Міністерства освіти та науки (2006, 
2010 рр.), Головного управління освіти і науки 
ХОДА (2012 р.), Департаменту науки і освіти 
ХОДА (2014 р.), дипломами МОН та НАПН 
України (2014 р.), конкурсу «Освіта Харків-
щини. Кращі імена» (переможець у номінації 
«Директор бібліотеки» 2003 р.) та дипломант 

цього конкурсу — 2002, 
2004, 2005, 2008, 2010 рр., 
наш ювіляр дуже спокійно 
ставиться до різного роду 
відзнак. А весь час невтомно 
й продуктивно працює на бі-
бліотечній ниві — має 98 пу-
блікацій, з них: 71 наукових, 
19 науково-бібліографічних, 
8 нав чально-методичних.

Учні Лариси Петрівни — 
випускники Харківської дер-
жавної академії культури, 
де вона тривалий час з успі-
хом працювала старшим 
викладачем, — із вдячністю 
говорять про неї як про та-
лановитого педагога, чудо-
вого наставника, цікавого 
та приємного співрозмов-

ника.
Лариса Петрівна — людина з широким сві-

тоглядом та світом захоплень, нестандартним 
мисленням, креативним підходом до вирішен-
ня нагальних питань. Має справжню свідому 
громадянську позицію, підтримує волонтер-
ський рух, залишається активним донором 
(донька та син теж є донорами). Філософське 
ставлення до життя чітко прослідковується у її 
віршах, бесідах, справах.

Лариса Петрівна не лише професіонал 
та багатогранна особистість, а й любляча 
дружина, турботлива мама та бабуся, надійний 
друг. З палкою любов’ю і ніжністю розповідає 
директор бібліотеки про своїх рідних, родину 
у власних віршах.

З нагоди ювілею прийміть, Ларисо Петрів-
но, найщиріші побажання міцного здоров’я, 
особистого та родинного щастя, невичерп-
ної енергії та наснаги у всіх Ваших добрих 
справах. Нехай у домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а у справах — 
мудрість. Хай доля і надалі буде прихильною 
до Вас, даруючи радість життя, незрадливу 
удачу, вір них і надійних друзів!

Колектив науково-технічної 
бібліотеки НТУ «ХПІ».

70 лет исполняется 25 мая декану факультета 
компьютерных и информационных технологий, 
профессору кафедры вычислительной техни-
ки и программирования Н.И. Заполовскому. 
Большая часть его жизненного пути связана 
с Харьковским политехническим институтом. 
Cлужба в армии, учеба на факультете автоматики 
и приборостроения, работа в отраслевой научно-
исследовательской лаборатории электронного 
моделирования кафедры электронных вычисли-
тельных машин (ЭВМ). Инженер, старший научный 
сотрудник, он приобрел в эти годы колоссальный 
опыт инженерных разработок и научных исследо-
ваний, был ответственным исполнителем многих 
госбюджетных и хоздоговорных тем, в результате 
которых были созданы и внедрены в промышлен-
ность образцы систем автоматического управ-
ления асинхронными частотно-управляемыми 
тяговыми двигателями локомотивов. При его 
непосредственном участии в лаборатории был 
создан уникальный аналого-цифровой комплекс 
для моделирования и оптимизации электропере-
дач тепловозов.

Кандидат наук с 1989 года, Николай Иосифович 
стал известным специалистом в области примене-
ния компьютерных информационных технологий 
при создании оптимальных систем управления 
электроприводами железнодорожного транспор-
та, а также одним из основателей научной школы 
кафедры в области синтеза оптимальных систем 
управления электроприводами локомотивов, 
в рамках которой ведется подготовка магистров 
и аспирантов и в настоящее время.

Профессор Н.И. Заполовский в 2003 году воз-
главил новый факультет компьютерных и инфор-
мационных технологий (КИТ), основой которого 
стали его родная кафедра ВТП, кафедра систем 
информации, а также кафедра информатики и ин-
теллектуальной собственности, которые в свое 
время были образованы на основе кафедры 
ВТП. Он приложил огромные усилия для того, 
чтобы превратить факультет КИТ в один из самых 
больших и престижных в нашем университете, су-
мел создать дружный и работоспособный коллек-
тив деканата, который помогает ему эффективно 
решать задачи управления большим факультетом. 
В 2010 году за плодотворную педагогическую, 
организаторскую и научно-исследовательскую 
деятельность Николай Иосифович награжден По-
четной Грамотой Харьковского городского совета.

Сегодня в состав факультета входят уже 5 выпу-
скающих кафедр, которые обучают студентов самым 
передовым компьютерным технологиям. Общее 
количество преподавателей — 98. 20 из них — 
профессоры (в том числе 14 докторов технических 
наук), 53 — кандидаты технических наук, 43 — до-
центы. Общее количество студентов — 1245. Работе 
со студентами он уделяет особое внимание: прием 
по личным вопросам в любое время, встречи с ними 
в общежитии, организация вечеров факультета 
и спортивных мероприятий.

Но на этом активная деятельность Николая Ио-
сифовича не заканчивается — он является членом 
редакционного, методического и ученого советов 
университета, заместителем главы оргкомитета 
и руководителем секции ежегодной Междуна-
родной научно-технической конференции «Про-
блемы информатики и моделирования», а также 
членом оргкомитета ежегодной Международной 
научно-практической конференции «Информаци-
онные технологии: наука, техника, образование, 
здоровье».

Сотрудникам и студентам повезло с деканом! 
Он обладает талантом руководителя и организа-
тора, способностью, как никто другой, понимать 
людей, поддерживать словом и делом, замечать 
в каждом достоинства и корректно указывать 
на недостатки. Двери его кабинета, как и душа, 
всегда открыты. Поэтому он заслуженно пользу-
ется авторитетом и уважением, как среди сотруд-
ников, так и среди студентов.

Коллектив деканата и всего факультета КИТ 
поздравляет Николая Иосифовича с юбилеем, 
желает счастья, крепкого здоровья, творче-
ских успехов, неиссякаемой энергии и долгих 
лет плодотворной научной и педагогической 
деятельности!

Все мы что-то слышали о пьесе Швар-
ца «Дракон», написанной более 70 лет 
назад и запрещённой после генеральной 
репетиции в 1944-м году. Но настоящее 
произведение искусства рано или позд-
но находит своего читателя, слушателя, 
зрителя (фильм Марка Захарова, на-
пример).

Студенческий театр «Политехник» об-
ратился к знаменитой пьесе на втором 
году своего существования, это третья 
его постановка. Безусловно, очень 
смелый шаг молодого коллектива под 
руководством режиссёра Александры 
Одокиенко.

Премьера спектакля состоялась 26, 
27 марта 2017 г. Благодарности за-
служивают все актеры: Глеб Шестаков 
(МШ-11б), Светлана Белая, Анна Семья 
(Э-23а), Денис Квитковый, Евгения Со-
колова (Э-23а), Александр Шанидзе 
(СГТ-35а), Анна Солонская, Михаил Клы-
ша (КН-34г), Юлия Самарьян (ИТ-35б), 
Михаил Финьков (ТМ-33), Юлия Тыщук 
(СГТ-35а), Евгений Бутенко (БФ-75), 
Ирина Ионина, Дмитрий Колий (ТО-116), 
Мария Бородин (И-26б), Валентин За-
лесский (ЭМС-53б), Дарья Фаррахова, 
Виталий Седак (ЭМС-25у), Элина Шея-
нова (БФ-76Б).

На сцене — опутанная верёвочной 
паутиной стена, с которой смотрят три 
головы дракона. Гаснет свет, из тем-
ноты появляется Ланцелот (Глеб Ше-
стаков). Это одинокий, словно за-
блудившийся в сложной, непонятной 
жизни, человек. Хорошо поставленный, 
мужественный голос актёра, испол-
няющего главную роль, по-настоящему 
захватывает зал.

Постепенно зрители 
знакомятся с основными 
персонажами спектакля, 
узнают, что у архивариуса 
Шарлеманя (Александр 
Шанидзе) есть дочь Эль-
за (Светлана Белая, Анна 
Семья), которая на сле-
дующий день должна быть 
отдана дракону. Тради-
ция, когда красивейшие 
девушки города попадают 
к чудовищу в пещеру и по-
сле этого не возвращаются 
(говорят, что они умирают 
там от омерзения), существует уже 
400 лет. Горожане смирились с мер-
зостями дракона, уже не видят в этом 
ничего особенного и даже благодарны 
ему: «Единственный способ избавиться 
от драконов — это иметь своего соб-
ственного».

По ходу действия одно за другим 
проявляются обличия дракона. Его об-
раз воплощён на сцене тремя актёрами 
(Михаил Финьков, Евгений Бутенко, 
Дмитрий Колий). При первом появлении 
это солдафон, требующий от людей 
чётких ответов и перебрасывающийся 
с Ланцелотом яблоками и угрозами.

Ящер меняет свой облик, принимая 
вид обычных людей. Однако проблема 
в том, что город населён людьми с «про-
дажными, прожженными, мёртвыми, ды-
рявыми душами» и безликими масками. 
В этом и состоит страшный вред много-
ликого чудовища: оно губит души людей.

С таким-то монстром и вступил 
в схватку Ланцелот. Борьба осложне-
на бездушием горожан, их «помощь» 

свелась к показу герою 
справки о том, что «щита 
и рыцарских лат на складе 
не оказалось, а копьё в ре-
монте». Двуличный бурго-
мистр (Денис Квитковый), 
изображая сумасшедшего, 
разыгрывает целое куколь-
ное представление. Но, всё 
же, у героя нашлись друзья 
в городе, они снабдили его 
настоящим оружием.

Экономными сцениче-
скими средствами удачно 
решена сцена схватки Лан-

целота с драконом. С мечом, который 
передала служанка Шарлеманя (Анна Со-
лонская), рыцарь вступает в бой. Пред-
стающие перед ним отражения в зерка-
лах дают понять, что для спасения души 
нужно победить дракона внутри себя.

Ланцелот отрубил три головы дра-
кона. Падение каждой сопровождалось 
струёй красной крови, льющейся на сце-
ну. Голос сына бургомистра Генриха 
(Михаил Клыша), звучащий из репро-
дуктора после падения каждой голо-
вы, сообщает горожанам коммюнике 
о сложных манёврах. Бой завершен, 
дракон повержен, однако на этом исто-
рия не заканчивается.

Предстоит самое сложное. Нужно воз-
родить к жизни изуродованные ящером 
души людей, в которых живёт свой дракон.

Новшеством постановки явился образ 
Фурии, воплощённый несколькими актри-
сами (Евгения Соколова, Юлия Самарьян, 
Элина Шеянова, Ирина Ионина). Этот об-
раз стал своеобразным нервом спектакля. 
Являясь в моменты сомнений и душевных 
терзаний, Фурия, как часть внутреннего 
мира главных героев, требует от них прав-
ды, непростых решений и вместе с ними 
перерождается в светлый образ.

Финал спектакля внушает надежду. 
Паутина со сцены исчезает, актёры 
сбрасывают маски, перед зрителями 
предстают чистые, одухотворённые лица 
свободных людей.

Постановка — удача всего коллектива 
театра «Политехник»!

Дмитрий Черных,  зав. сектором 
НТБ НТУ «ХПИ».

Фото автора.

«Мальчишник» — команда КВН

Вы знакомы с ними? Это весе-
лые и находчивые ребята, они ценят 
искрометный юмор и сами умеют 
удачно пошутить. Это коллектив та-
лантливых, молодых и амбициозных, 
для них КВН — это не просто игра, 
а сама жизнь! Они сами говорят, что 
практически живут в нашем Дворце 
студентов на бесконечных репетициях, 
в постоянном творческом процессе!

В состав команды, которая суще-
ствует уже три года и представляет 
сборную НТУ «ХПИ», входят студен-
ты разных факультетов: ИТ, И, ТНР 
и ЭК. Это администратор команды 
Екатерина Карпутова, капитан Кирилл 
Побылица, авторы и актеры Владислав 
Сидоренко и Александр Громовой, 
актеры Андрей Писанка, Валерий 
Писанка (студент ХАДИ), Анастасия 
Белянинова (выпускница ХПИ), и, 
конечно, звукооператор Константин 
Писанка.

«На сегодня самая важная для нас 
победа, это то, что мы стали чемпио-
нами Молодежной Лиги, — говорят 
ребята. — В ней мы играли с самого 
начала существования команды — 
с осени 2014 года. После трех сезо-

нов мы наконец-то достигли своей 
цели!»

Итак, «Мальчишник» — счастливый 
обладатель таких значимых титулов: 
чемпион «Политехнической Лиги КВН» 
(2015 г.); вице-чемпион Главной Лиги 
КВН страны «Vostok.UA» (2016 г.); 
финалист «Слобожанской Лиги смеха» 
(2016 г.); чемпион Харьковской От-
крытой Городской Молодежной Лиги 
КВН (2017 г.)!

«Призываем всех активных студентов 
играть в Политехнической Лиге, — го-
ворит «Мальчишник»! — Мы хотим, что-
бы игра возрождалась и развивалась. 
Например, команды «Побег из пгт» 
и «Штанина» вышли в финал Харьков-
ской Открытой Городской Молодежной 
Лиги»! Куратором этих команд около 
двух лет был Владислав Сидоренко!

Давайте играть в КВН! Это уникаль-
ная возможность реализовать себя, 
продемонстрировать свой талант и, 
самое главное, поверить в себя!

Подготовила З. Мельник.
На снимке: с победой 

ребят поздравил ректор, 
профессор Е.И. Сокол.
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«СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА» В ГАЗЕТЕ 

«Бронза» Кубка мира, 
«золото» и «серебро» Универсиады

Цена европейской медали 

Плавание в ластах

2 1 – 2 3  а п р е л я  в  п о л ь с к о м  г о -
роде Ольштын 366 спортсменов-
подводников соревновались за награ-
ды III этапа Кубка мира по плаванию 
в ластах.

По итогам соревнований в активе 
украинской команды 27 наград — 
из них 14 высшей пробы, пять сере-
бряных и восемь бронзовых.

Свой вклад в копилку сборной Укра-
ины внес и студент НТУ «ХПИ» Евгений 
Золотов (СГТ-44), который завоевал 
бронзовую медаль в эстафетном пла-
вании 4×100 м.

Бадминтон

2–5 мая в спортивном комплек-
се «Политехник» НТУ «ХПИ» состоя-
лись соревнования по бадминтону 
по программе XIII летней Универсиа-
ды Украины. В состязаниях приняли 
участие 14 команд из Харьковской, 
Львовской, Хмельницкой, Одесской, 
Николаевской, Днепропетровской, 
Черновицкой, Сумской, Винницкой 
областей и города Киева.

Медали разыгрывались в одиночных 
и парных категориях среди мужчин 
и женщин, а также в парной смешан-
ной категории. Отлично показали себя 
харьковчане, заняв первое и второе 
места в командном первенстве среди 
областей.

За команду Харьковской обла-
сти-1 выступали Дарья Самарчанц 
(СГТ-42), Владислава Лесная (СГТ-43), 
Кирилл Нестеренко (выпускник фа-
культета информатики и управления), 
Геннадий Натаров. В состав команды 
Харьковской области-2 входили сту-
денты нашего университета Марина 
Ильинская (СГТ-46а), Анна Михаль-
кова (СГТ-44), Александр Шмундяк 
(СГТ-45), Владислав Стерин (СГТ-46а).

В личном первенстве «золото» за-
воевала Марина Ильинская, «сере-
бро» — Дарья Самарчанц, «бронзу» — 
Владислава Лесная. Среди мужчин 
победу одержал Александр Шмундяк.

В соревнованиях женских пар 
чемпионами стали Даша Самарчанц 
и Владислава Лесная, второй ре-
зультат показали Марина Ильинская 
и Анна Михалькова. По итогам турни-
ра среди смешанных пар на высшую 
ступеньку почетного пьедестала вновь 
поднялась Дарья Самарчанц, одержав 
победу вместе с Геннадием Натаро-
вым, второй в миксте стала пара Алек-
сандр Шмундяк и Анна Михалькова. 
На снимке слева команда наших 
бадминтонистов вместе с про-
фессором А.И. Любиевым, про-
ректором, профессором Ю.И. Зай-
цевым и заведующим кафедрой 
физвоспитания НТУ «ХПИ», доцен-
том А.В. Юшко.

Легкая атлетика

7–8 мая в Луцке состоялись сорев-
нования XIII летней Универсиады Укра-
ины по легкой атлетике. 28 команд 
из 19 областей и г. Киева сражались 
за медали в различных дисциплинах.

Отлично показала себя сборная 
НТУ «ХПИ», завоевав в общекоманд-
ном зачете 2 место, уступив лишь 
команде из Сум. В личном первен-
стве наши легкоатлеты завоевали 
8 золотых, 2 серебряные и 7 бронзо-
вых медалей.

Алина Калистратова (СГТ-46у) одер-
жала победу в трех видах: 100 м, 
200 м и эстафета 4×100 м, Окса-
на Мартынова (СГТ-45у) стала пер-
вой в прыжках в длину и эстафете 
4×100 м, в тройном прыжке не было 
равных Лиле Клинцовой (ИТ-44), по-
беду в женской эстафете 4×100 м 
также разделили со своими подругами 
по команде Жанна Ярушевская (СГТ-
42) и Алена Маляренко (СГТ-46у).

Две серебряные медали на длинных 
дистанциях 3000 м и 5000 м принесла 
нашей команде Марина Немченко 
(ИТ-53б), а Андрей Дещенко (ИТ-13а) 
стал третьим в беге на 3000 м с пре-
пятствиями. Две «бронзы» завоевала 
Ирина Рофе-Бекетова (ИТ-45) — в се-
миборье и толкании ядра.

На третью ступеньку почетного пье-
дестала поднялась мужская эстафетная 
команда 4×100 м в составе: Александр 
Устименко (СГТ-42), Анатолий Чорный 
(СГТ-46у), Ярослав Исаченков (ЭМС-
22а) и Владимир Кожуховский (ИТ-54а).

Поздравляем команду легкоатлетов, 
коллектив тренеров и главного трене-
ра сборной Валентину Исправникову 
(на снимке внизу) с успешным вы-
ступлением на Универсиаде Украины 
и желаем яркого спортивного сезона!

Самбо

5–6 мая в спорткомплексе Нацио-
нального юридического университета 
имени Ярослава Мудрого состоялись 
соревнования XIII летней Универсиады 
Украины по самбо. НТУ «ХПИ» был 
представлен тремя спортсменами, 
двое из которых принесли медали 
в копилку сборной Харьковской об-
ласти. Мастер спорта Роман Конта-
ровский (ИТ-12а) в весовой категории 
до 90 кг занял второе место, а Татьяна 
Михайловская (И-26б) стала третьей 
в весовой категории до 68 кг.

Поздравляем ребят с отличным 
результатом! Так держать!

Марафонцы из ХПИ — среди лучших!
Ярким спортивным событием в нашем городе стал 4-й 

Харьковский международный марафон, который стартовал 
30 апреля на главной площади Первой столицы.

Напомним, Харьковский ежегодный международный 
марафон внесен в Книгу рекордов Украины как самый 
массовый забег по количеству зарегистрированных участ-
ников. Его трасса проложена по центральным улицам 
Харькова и охватывает основные достопримечательности 
города.

В этом году в забегах приняли участие около 10 тысяч 
человек. В Харьков прибыли спортсмены из 15 стран мира, 
в частности, из Германии, Польши, Великобритании, Из-
раиля, Марокко, Казахстана, Австрии, США, Нидерландов 
и других. Любители бега и профессионалы соревнова-
лись в мини-марафоне на дистанции 4,2195 км, в забеге 
на 10 км, в эстафете (два круга по 21 км) и, конечно же, 
в марафонской дистанции на 42,195 км.

Как всегда, в этом, уже традиционном, легкоатлети-
ческом старте приняли активное участие спортсмены 
и просто любители бега из нашего университета, которые 
снова доказали, что Национальный технический универ-
ситет «Харьковский политехнический институт» является 
не отъемлемой частью спортивного Харькова.

В самом массовом забеге на дистанции 4,2195 км 
(мини-марафоне) в этом году участвовали почти 150 по-
литехников. Трое из них поднялись на пьедестал почета. 
Победителями в мини-марафоне стали наши студенты 
Алексей Погорелый (СГТ-41) и Лучана Науменко (КИТ-
14а). Серебряная медаль досталась Анне Михальковой 
(СГТ-44) — мастеру спорта по бадминтону, которая впер-
вые участвовала в подобном пробеге и уже добилась от-
личного результата.

В забеге на самой сложной, но и самой почетной дис-
танции 42,195 км бронзовую медаль завоевала Любовь Сыч 

(СГТ-41) — на снимке. Напомним, что ранее Люба стала 
второй в марафоне, проходившем в Одессе.

Поздравляем всех участников с прошедшим спортивным 
праздником и желаем им и в дальнейшем принимать актив-
ное участие в спортивной жизни нашего города!

Мария Долгарева.

Мы уже сообщали о том, что 
студентка нашего университета 
Марина Ильинская (СГТ-46а) заво-
евала серебряную медаль на чем-
пионате Европы по бадминтону 
среди юниоров до 19 лет, который 
состоялся в апреле во Франции. 
Мы еще раз поздравляем эту мо-
лодую, талантливую спортсменку 
с этим успехом и хотим поделить-
ся с нашими читателями яркими 
впечатлениями, эмоциями Марины 
об этом турнире.

Напомним, что первокурсница Ма-
рина Ильинская — мастер спорта 
Украины, ее тренирует Заслуженный 
тренер Украины, выпускник ХПИ Ми-
хаил Стерин. Ее лучшие спортивные 
достижения — серебряная медаль 
в смешанной парной и одиночной 
категориях на чемпионате Европы 
до 15 лет (Швейцария), «бронза» 
на чемпионате Европы в смешанной 
парной категории до 17 лет (Польша), 
«золото» в одиночной категории и «се-
ребро» в смешанной парной категории 
на Международном юниорском турни-
ре этапа Гран-при Европы в Польше. 
Марина — двукратный бронзовый 
призер Украины среди взрослых, не-
однократный победитель юниорских 
чемпионатов Украины.

«Медаль на чемпионате Европы 
не так уж и просто заработать, но это 
возможно при полной самоотдаче 
на тренировках, осознанности, вере 
в себя и позитивном настрое, ну и, 
конечно же, работе с тренером, — 
рассказывает Марина на сайте Харь-
ковского бадминтонного спортивного 
клуба kbsc.com.ua

…Вообще чемпионат Европы и лю-
бой другой важный турнир — это 
не только физическое, но и, в первую 
очередь, эмоциональное напряжение. 
Целый день сердце стучит как не-
нормальное, особенно это начинаешь 
замечать за два часа до своей игры; 
перед встречей — переживаешь, 
нервничаешь, и нередко во время 
игры начинается мандраж. И я к этому 
всему была готова, понимая, что это 
нормальное явление, и, что самое ин-
тересное, соперник испытывал такое 
же состояние, и я пыталась думать 
о его переживаниях, а не о своих. 
Страх постепенно рассеивался, при-
ходила уверенность, и я могла спокой-
но контролировать себя и ситуацию 
на площадке…

…Всю оставшуюся партию я думала 
о тех, кто сейчас смотрит и следит 

за мной, о том, что победа над такой 
датчанкой — это реально. И, навер-
ное, я бы не смогла так хорошо себя 
проявить, если бы не внутренняя сила, 
которая телепатически соединяла 
меня со своей командой, с тренера-
ми, с родителями, с теми, кто в меня 
верил, за что я им очень благодарна. 
Финал, к сожалению, не получил-
ся, хотя соперница была не сильнее 
предыдущей. Мне не хватило тер-
пения и эмоциональной выдержки, 
я нервничала и не видела в себе силы 
для уверенного сопротивления и до-
минирования над соперницей. Тем 
не менее, это послужило поводом 
для анализа, правильных выводов, 
тяжелой работы и стремления к даль-
нейшим целям»…

Читая эмоциональный рассказ Ма-
рины, адресованный всем ее почита-
телям и, в первую очередь, коллегам-
спортсменам, понимаешь, какой труд 
и сила воли вложены в нелегкий успех 
спортсменки.

«…Я ещё раз хочу сказать «спасибо» 
всем детям, которые тренируются 
в нашем клубе и их родителям, тре-
нерам и товарищам по команде за со-
переживание и веру в меня! Уверена, 
что всё возможно, если есть желание, 
готовность действовать, вера в свои 
силы и возможности, осознанность 
на тренировках. Искренне желаю каж-
дому спортсмену достичь весомого 
результата. Пусть поражение или 
неудача не становятся барьером для 
осуществления мечты, вера не отсту-
пает даже в самой критической си-
туации, а любая победа стимулирует 
на достижение большего!»

Мы еще раз поздравляем Марину 
и ее тренера Михаила Борисовича 
Стерина с отличным выступлением! 
Это далеко не предел возможностей, 
и сейчас как никогда важно трудиться 
и переходить на следующий уровень, 
несмотря на все сложности, которые 
встают на пути. Желаем им новых 
ярких побед уже во взрослом бад-
минтоне!

27 апреля состоялись соревнования на Кубок Профкома студентов ХПИ по на-
стольному теннису. Из многочисленных претендентов призовые места между 
собой разделили Татьяна Конюшенко (О-45а) — 1 место, Екатерина Стадни-
ченко (СГТ-26д) — 2-е, Вера Карнаух (КН-35г) — 3-е. Чемпионом Высшей лиги 
стал Сергей Грабчук (КИТ-22а), серебряную медаль завоевал Матвей Чебукин 
(КН-55г), бронзовую — Константин Синьков (КИТ-74).

В Первой лиге «золото» на счету Олега Ракитянского (АП-62), «серебро» — 
Артема Дмитрова (Э-64), «бронза» — Валерия Жупаненко (ЭМС-56б).

На снимке: участники соревнований.

Кубок 
студенческого профкома


