
На засіданні Вченої ради універси-
тету 2 червня ректор НТУ «ХПІ», 
професор Є.І. Сокол та голова 

Вченої ради, професор Л.Л. Товаж-
нянський вручили нагороди, яких удо-
стоєні вчені, викладачі, співробітники 
і студенти НТУ «ХПІ» на честь Дня на-
уки України, що відзначався 20 травня.

Переможцями традиційного конкур-
су «Кращий молодий науковець НТУ 
«ХПІ» 2017 року» стали: Костик Кате-
рина Олександрівна, Маліков Василь 
Володимирович, Носирєв Олександр 
Олександрович, Петрасова Світлана 
Валентинівна, Стисло Богдан Олексан-
дрович (на знімку).

Ректорською грамотою «За актив-
ну науково-освітню і громадську 
діяльність, плідне продовження 
наукових традицій харківських по-
літехніків та з нагоди Дня науки» 
нагороджені молоді вчені університету: 
Єремєєва Ірина Вікторівна, Маліков 
Василь Васильович, Меньшикова 
Світлана Іванівна, Радогуз Сергій 
Анатолійович.

Медаль та грамоту Міжнародного 
технологічного університету «Ми-
колаївська політехніка» за 3 місце 
у Всеукраїнському форумі наукових 
робіт студентів політехнічних універ-
ситетів у секції «Механіка та тран-
спорт» отримав студент КІТ факультету 
Харченко Артем (керівник роботи — 
вчений секретар Заковоротний Олек-
сандр Юрійович).

Грамотами Національного тех-
нічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» за доповіді на ХХ 
студентській науково-практичній кон-
ференції «Україна: історія, культура, 
пам’ять» нагороджені студенти: Да-
ниленко Віталій, Гордієнко Даніелла, 
Єремєєва Ірина, Марченко Ірина, Ми-
хайловська Тетяна, Мирошник Тетяна.

Грамоту за перемогу у номінації 
«Ораторське мистецтво» (англійська 
мова) у ІІ турі Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт зі спе-
ціальності «Переклад» отримала сту-
дентка ІІ курсу Ходжаніязова Каміла.

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської 
студентської олімпіади з англійської 
мови одержав студент І курсу Єгоров 
Ігор.

Дипломами Національного універ-
ситету харчових технологій нагоро-
джена команда НТУ «ХПІ» за участь 
у ІІ турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з біотехнології: Апальков 
Богдан, Кутько Поліна, Пилипенко 
Дар’я, Звягінцева Оксана Вікторівна, 
старший викладач кафедри біотех-
нології, біофізики та аналітичної хімії, 
а також колектив кафедри біотехноло-
гії, біофізики та аналітичної хімії.

Дипломом І ступеню Національ-
ної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки за кращу доповідь на ХХІ 
Міжнародній конференції молодих 
учених та спеціалістів «Історія освіти, 
науки і техніки в Україні» нагороджена 
Голова Валентина Вікторівна.

Дипломами нагороджені перемож-
ці ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки»: 
Данилюк Андрій (ІІ місце), Нго Мань 
Кионг (ІІІ місце), а також команда НТУ 
«ХПІ» (ІІ місце).

Дипломом ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з «Технічної 
електрохімії» нагороджений Фіноге-
нов Олексій (ІІІ місце).

Дипломами Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
за різними напрямками нагородже-
ні: Помєшкіна Ірина, Таранік Андрій, 
Приходько Марія, Доля Анастасія, 
Шевченко Анастасія, Васильєва Ксе-
нія, Гудков Дмитро, Романенко Віталій, 
Іванов Євгеній, Нікитенко Євгеній, 
Мариненко Дмитро, Верещак Дмитро, 
Джорубов Тохір, Самойленко Тетяна, 
Дейнега Микола, Панченко Олександр, 
Ситников Павло.

Дипломами Всеукраїнського кон-
курсу дипломних проектів зі спеці-
альності «Технологія машинобудуван-
ня» нагороджені: Синиця Юрій, Крикун 
Віталій, Ярошенко Дмитро.

Грамотою за активну участь 
у Всеукраїнській олімпіаді нагоро-
джена Набока Олена.

Сертифікат і заохочувальну пре-
мію за участь у 5 міжнародному конкур-
сі молодих вчених «Архетипіка і публічне 
управління» отримала Людмила Гарник, 
сертифікат — студентка Зозуля Вікторія.
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Рейтинги

НТУ «ХПІ» 
у п’ятірці кращих 
вузів України

Рейтинг вищих навчальних закладів 
«ТОП-200 Україна» визначається 
щорічно з 2006 року. Наш універ-

ситет вже другий рік поспіль посідає 
в ньому 2 місце серед харківських вишів 
і 4 — в Україні.

У 2017 році до першої п’ятірки наці-
онального рейтингу також увійшли такі 
визнані лідери української освіти: Наці-
ональний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені 
І. Сікорського» (1 місце), Київський на-
ціональний університет ім. Т. Шевченка 
(2 місце), Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна (3 місце), 

Національний університет «Львівська 
політехніка» (5 місце).

Рейтинг «ТОП-200 Україна» вра-
ховує важливі показники діяльності 
вузу. Це, насамперед, якість навчання 
та науково-педагогічного потенціалу, 
а також міжнародне визнання. Вихідні 
дані для визначення рейтингу були 
надані безпосередньо університетами 
та отримані з незалежних Web-ресурсів. 
Цей проект став першим і залишається 
на сьогодні єдиним акредитованим Між-
народною Експертною Групою з ранжи-
рування (IREG) академічним рейтингом 
в Україні.

День науки: перемоги і нагороди

Дипломи і відзнаки
Почесними грамотами Харківської 

обласної державної адміністрації 
за високі досягнення в організації на-
укової діяльності, отримання вагомих 
результатів при виконанні науково-
дослідних робіт та в зв’язку з Днем науки 
нагороджені:

Алексєєва Наталія Вікторівна, Ведь 
Валерій Євгенович, Ведь Марина Ві-
таліївна, Галкін Євген Вікторович, Гри-
горов Отто Володимирович, Дмитрієнко 
Валерій Дмитрович, Зінченко Марина 
Георгіївна, Зубарєв Євген Миколайович, 
Конотопська Тетяна Борисівна, Кривобок 
Руслан Вікторович, Лавинський Денис 
Володимирович, Ларін Олексій Олексан-
дрович, Погрібний Микола Андрійович, 
Пономаренко Ольга Іванівна, Ткачук Ми-
кола Анатолійович, Тульський Геннадій 
Георгійович, Туманцова Любов Іванівна, 
Єфімов Олександр В’ячеславович.

Почесними грамотами ректора 
НТУ «ХПІ», професора Сокола Є.І. 
нагороджені:

Білозеров Валерій Володимирович, 
Білоцерківський Олександр Борисович, 
Гуцаленко Юрій Григорович, Даніль-
ченко Дмитро Олексійович, Дунаєвська 
Ольга Ігорівна, Дорофєєв Юрій Іванович, 
Дюжев Віктор Геннадійович, Косенко 
Олександра Петрівна, Красіков Михай-

ло Михайлович, Краснокутська Наталія 
Станіславівна, Леонов Сергій Юрійович, 
Михайлов Антон Ігоревич, Попова Га-
лина Вікторівна, Остапенко Тетяна Ми-
хайлівна, Райко Валентина Федорівна, 
Черкашенко Михайло Володимирович, 
Шайда Віктор Петрович, Шутенко Олег 
Володимирович.

Дипломи доктора наук отримали: 
Бірюкова Марина Василівна, Гайдамака 
Анатолій Володимирович та Підбуцька 
Ніна Вікторівна.

Дипломи кандидата наук: Кєсса-
єв Олександр Геннадійович, Крюкова 
Тетяна Олександрівна, Радогуз Сергій 
Анатолійович, Самчук Володимир Воло-
димирович.

«Профспілкова звитяга» — таким 
нагрудним знаком Президія Федерації 
профспілок України нагородила Фоміна 
Анатолія Йосиповича — голову первин-
ної профспілкової організації НТУ «ХПІ» 
за багаторічну працю в профспілках, 
значний особистий вклад у захист трудо-
вих і соціально-економічних прав членів 
профспілки.

Подяку голови Харківської облас-
ної державної адміністрації за значні 
досягнення в галузі науки та високий 
професіоналізм отримала Авдєєва Олена 
Петрівна.

Ці знімки зроблені 24 травня – в 
день, коли в навчальних корпу-
сах У-1, У-2, ЕК діяли виборчі 

дільниці. Політех обирав студентське 
самоврядування. До урн для таємного 
голосування підходили студенти, отри-

СтудАльянс:
новий актив обрано

мували бюлетені і уважно їх вивчали. 
Голосували ж того дня за кандида-
тів на посаду голови Студентського 
альянсу НТУ «ХПІ», представників 
студентства у Вченій раді університе-
ту, делегатів конференції трудового 

колективу, а також голів факультет-
ського самоврядування і членів вчених 
рад факультетів.

Ось у корпусі У-2 двоє хлопців з 
фізтеху: Евгеній Бабкін та Олександр 
Романов (знімок справа). Вчаться 
вже на 4 курсі, на наше запитання: 
«Наскільки відчутною для вас була 
діяльність попереднього складу само-
врядування?» відповідають, що неба-
гато про неї знають, та вважають, що 
це їх власна провина, мовляв, більше 
дбали про навчання. «А от зараз, —
говорять хлопці, – голосуємо за своїх 
представників, яких добре знаємо, 
сподіваємось на їх активність».

На виборчій дільниці в корпусі У-1 
ми зустріли Дарину Майстро, старосту 
групи ЕК-15а (знімок у центрі). Вона 

знайома з діяльністю СтудАльянсу, 
спрямованою на захист соціальних 
інтересів студентів, сама брала участь 
у організованих ним квестах. Юля 
Луценко (БФ-25б) протягом минулого 
навчального року була членом само-
врядування на своєму факультеті, 
займалася організацією дозвілля, Ігор 
розуму, вирішенням проблем гурто-
житку та ін.

У результаті голосування головою 
СтудАльянсу НТУ «ХПІ» був обраний 
Станіслав Поливода (І-15а), 16 членів 

Вченої ради, 40 чоловік – до колегі-
ального органу студентського само-
врядування (конференція трудового 
колективу НТУ «ХПІ»), а також голови 
факультетського самоврядування і 
члени вчених рад факультетів.

Бажаємо всім, до кого студенти ви-
явили високе довір’я, виправдати його 
і внести конкретний вклад у вирішення 
спільних проблем усього колективу 
університету!

Фото І. Гаєвого.



2 Полiтехнiк

Выпускники

День науки 

У Вченій раді
Засідання Вченої ради університету 

2 червня розпочалося, за традицією, 
із вручення атестатів, грамот та ди-
пломів співробітникам університету 
(див. 1 стор).

Далі Вчена рада затвердила про-
позиції щодо складу Наглядової ради 
університету, про які доповів рек-
тор Є.І. Сокол та зміни у складі Вче-
ної ради НТУ «ХПІ», доповідач голова 
Вченої ради, професор Л.Л. Товаж-
нянський.

Із доповіддю «Аналіз складу та шля-
хи покращення наукового р івня 
професорсько-викладацького складу 
університету з метою підвищення 
якості вищої освіти» виступив ректор, 
професор Є.І. Сокол та від комісії — 
професор В.Б. Клепіков. Після обгово-
рення цього важливого питання Вчена 
рада прийняла відповідну постанову.

«Роль наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» 
в підвищенні якості наукової, навчаль-
ної і виховної роботи та визнанні уні-
верситету в світі» — такою була тема 
доповіді директора бібліотеки Л.П. Се-
мененко. Обговорили члени Вченої 
ради і доповідь С.П. Землянської 
«Значення газети «Політехнік» у по-
кращенні інформаційного поля уні-
верситету та виховної роботи серед 
студентів та викладачів» і прийняли 
постанову, з проектом якої виступив 
професор Я.В. Тарароєв.

Підтримала Вчена рада пропозиції 
проректора, професора А.П. Марчен-
ка про висунення роботи «Науково-
теоретичні, методичні та технологічні 
аспекти комплексної IT-підтримки 
діяльності інноваційного університету» 
(автори — науковці Вінницького на-
ціонального технічного університету) 
на здобуття Державної премії України 
в галузі освіти 2017 року в номінації 
«Вища освіта» та роботи «Навчально-
методичний комплекс «Теоретична 
електротехніка та метрологія» (Сум-
ський державний університет) на здо-
буття Державної премії України в галу-
зі освіти 2017 року в номінації «Вища 
освіта».

Голова профспілкової організації 
співробітників НТУ «ХПІ» А.Й. Фомін 
доповів про виконання первинною 
профспілковою організацією поста-
нови президії Харківської обласної 
організації профспілок працівників 
освіти та науки «Про дотримання за-
конодавства про освіту в частині нор-
мування та оплати праці працівників 
НТУ «ХПІ» та реалізацію прав і повно-
важень, наданих Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності».

Заслухані були на засіданні Вченої 
ради звіти голови спеціалізованої вче-

ної ради 64.050.17 (голова спецради 
професор А.В. Кіпенський), докторан-
та кафедри промислової та біомедич-
ної електроніки С.С. Лапти.

Схвалила Вчена рада питання про 
відкриття підготовки фахівців освіт-
нього ступеня бакалавр за спеціаль-
ністю «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» за спеціалі-
зацією «Комп’ютерні системи керу-
вання технологічними процесами» 
з 2017/2018 навчального року зі ско-
роченим терміном навчання (допо-
відач — завідувач кафедри «Ливарне 
виробництво» О.В. Акімов).

Були затверджені навчальні плани 
підготовки фахівців освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною 
програмою денної та заочної форм 
навчання (термін навчання 1 рік 4 мі-
сяці); навчальні плани підготовки 
фахівців освітнього ступеня «магістр» 
за освітньо-науковою програмою ден-
ної форми навчання (термін навчання 
1 рік 9 місяців) за усіма спеціальностя-
ми університету, освітньо-професійні 
програми першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (доповідач — на-
чальник навчального відділу В.Я. Борт-
ніков).

Вчена рада рекомендувала до друку 
наступні наукові видання: навчальний 
посібник «Лідерські якості професійної 
діяльності» автори: Романовський О.Г., 
Гура Т.В., Резник С.М., Панфілов Ю.І., 
Головешко Б.Р., Бондаренко В.В. 
із грифом Вченої ради НТУ «ХПІ»; 
монографія «Безпека та моніторинг 
енергосистем безпілотними літаль-
ними апаратами», автори: Є.І. Сокол, 
О.Г. Гриб, М.М. Резинкіна, Г.А. Сер-
дерович, С.В. Бабак, С.Ю. Шевченко, 
Д.А. Гапон, А.О. Зуєв, С.В. Швець, 
Т.С. Ієрусалімова; монографія «Учет 
и компенсация реактивной мощности 
при несимметричных режимах работы 
систем электроснабжения», автори: 
Е.И. Сокол, Ю.А. Сиротин, О.Г. Гриб, 
В.Г. Сыченко, Д.А. Босый, Д.А. Га-
пон, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, 
Р.Н. Лисиченко; навчальний посібник 
«Расчет релейной защиты и систем 
автоматики в электроэнергетике», 
а в т о р и :  Е . И .  С о к о л ,  О . Г .  Г р и б , 
В.Г. Сыченко, А.А. Данилов, В.Н. Ба-
женов, Ю.В. Владимиров, Д.А. Га-
пон, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, 
Н.В. Рудевич; вісник НТУ «ХПІ», серія 
«Інформатика та моделювання», 2017; 
журнал «Електротехніка і електроме-
ханіка»; журнал «Сучасні інформаційні 
системи» №1, 2017 р.

Затверджено також положення про 
табірну комісію НТУ «ХПІ» (допові-
дач — проректор, професор Ю.І. Зай-
цев).

Ученые, преподаватели, производственники

Встреча  
через 40 лет

Конкурс при поступлении в вузы в 1966 году был нешу-
точный, тогда первый и единственный раз заканчивали 
среднюю школу два выпуска, 10-й и 11-й классы — был 

такой очередной эксперимент в системе образования. Так 
что приемной комиссии ХПИ было из кого выбирать, на по-
токе неоргаников училось 147 медалистов. На первый курс 
факультета ТНВ поступили тогда 175 человек, ровно столько 
же получили в 1972 году дипломы Харьковского политехниче-
ского, а 121 выпускник стал обладателем диплома с отличием.

Разъехались наши однокурсники по всей огромной стра-
не — работали в Харькове, Киеве, Москве, Одессе, Дне-
пропетровске, Запорожье и других городах. Многие стали 
руководителями крупных промышленных предприятий, 
значительное число составляют и сейчас основу научных 
и производственных коллективов НИИОгнеупоров, НИИ 
Южгипроцемент, работают в ГИПРОСтали, институте «Моно-
кристаллы» и т. д. Среди них главный инженер НИИОгнеупо-
ров С.И. Рыщенко, директор сертификационного центра НИИ 
Южгипроцемент М.В. Бабич, начальник технологического 

цеха института огнеупоров А.Г. Моссур, генеральный ди-
ректор компании «Клинкер групп» Ю.В. Гордеев, директор 
научно-производственной фирмы «Огнеупорные материалы»,  
к. т. н. Л.В. Панова и другие.

А в НТУ «ХПИ» работают 9 выпускников этого года, 5 из 
них — профессоры, 2 — доценты, 2 научных сотрудника. Это 
зав. научно-исследовательской частью университета, декан 
факультета технологии органических веществ, зам. декана фа-
культета технологии неорганических веществ, зав. кафедрой 
физической химии и пр.

На встречу с выпускниками 20 мая пришел профес-
сор М.И. Рыщенко (на нижнем снимке в центре) — быв-
ший у нас тогда молодым преподавателем, ныне — д. т. н., 
Заслуженный работник образования Украины, заведующий 
кафедрой технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей 
НТУ «ХПИ».

Вспоминали участники встречи тех, кто не смог приехать: 
Людмилу Пищиту — комсорга лучшей студенческой группы 
страны (было такое соревнование), и дипломата, работавше-
го послом в разных странах А.Н. Корсуна, и многих других, 
высоко держащих марку выпускника Харьковского политех-
нического, на деле доказавших вес и значимость диплома, 
качественного образования, полученного в альма матер.

Ю. Трусова, ст. н. с. кафедры технологии керамики, 
огнеупоров, стекла и эмалей.

Национальный технический уни-
верситет «Харьковский политех-
нический институт» не изменяет 

своим традициям: каждый год в мае 
выпускники вуза встречаются на его 
территории со своими однокурсниками 
и преподавателями.

Так, 19 мая 2017 года выпускники 
кафедры динамики и прочности машин 
ХПИ встретились спустя 40 лет после 
окончания вуза. Родная альма-матер 
собрала 13 одногруппников из Харькова, 
Киева, Сум.

Выпускники 1977 года посетили род-
ную кафедру, встретились с профес-
сором Олегом Морачковским, который 
был их преподавателем 40 лет назад, а 
также ректором НТУ «ХПИ», профессо-

ром Евгением Соколом. Он рассказал 
о перспективах развития Политеха, 
работе Ассоциации выпускников ХПИ. В 
свою очередь, политехники поддержали 
инициативу ректора относительно ак-

тивного взаимодействия с Ассоциацией 
выпускников, что подтвердил один из 
руководителей корпорации «УПЭК», про-
фессор Э. А. Симсон – участник встречи 
выпускников.

Практикум: философия и жизенные реалии

Философский практикум, приу-
роченный ко Дню науки, состо-
ялся 17 мая в старинном хи-

мическом корпусе нашего универси-
тета. Его подготовили для студентов-
химиков деканат ТОВ факультета, 
кафедра философии и Музей истории 
НТУ «ХПИ». Проводил это интересное 
занятие старший преподаватель ка-
федры философии Виктор Иванович 
Мищенко.

Увлекательно рассказали ребятам 
о своем пути в профессии и науке 
специально приглашенные гости. 
Директор филиала Всеукраинского 
научно-исследовательского рестав-
рационного центра Украины (ВНИРЦ 
Украины) Тамара Александровна Ба-
кум отметила, что для восстановления 
старинных произведений искусства — 
картин, тканей, книг — необходимы 
отличные знания органической химии. 
Сотрудник филиала ВНИРЦ Украины, 
ученый-химик, выпускник НТУ «ХПИ» 
2003 г., к. т. н., доцент Дмитрий Нико-
лаевич Дейнека рассказал студентам, 
чем ему нравится его работа, под-
черкнул, что она творческая, что очень 
интересно участвовать в процессе 
экспертизы.

Познавательным для студентов 
было выступление А.Б. Григорова. 
Андрей Борисович — к. т. н., доцент, 
заместитель декана факультета по ра-
боте с иностранными студентами, 
выпускник ТОВ факультета НТУ «ХПИ» 

2005 года, специалист по химмото-
логии масел, смазок и сертификации 
нефтепродуктов. Ребята получили 
дельные советы из личного жизнен-
ного опыта ученого, например, как 
студенту химику-органику правильно 
расставить приоритеты, как опреде-
литься с выбором профессиональных 
интересов и т. д.

Много важной информации со-
общил студентам Олег Иванович 
Зеленский (на снимке) — дважды 
лауреат премий для молодых уче-
ных — премии Президента Украи-
ны и премии Кабинета Министров 
Украины, к. т. н., выпускник ТОВ 
факультета НТУ «ХПИ» 2006 г. Олег 
Иванович — заместитель начальника 
отдела Украинского государствен-
ного научно-исследовательского 
углехимического института (УХИН). 
Область научных интересов учено-
го — химия твердого топлива, угле-
родные наноструктуры, фуллерены. 
О.И. Зеленский не только увлека-
тельно рассказал студентам о своей 
работе, но и продемонстрировал 
опыт, наглядно показавший возмож-
ности нанотехнологий.

В интервью газете «Политехник» 
Олег Иванович ответил на несколько 
вопросов.

«Я выпускник кафедры технологии 
переработки нефти, газа и твердого 
топлива, как она тогда называлась. 
Моя научная работа началась с под-

готовки бакалаврской на тему «Ис-
следование углеродных наноструктур 
в окисленном пироуглероде» под 
руководством к. т. н. Павла Влади-
мировича Карножицкого. Магистер-
ская — «Изучение фуллереноподобных 
структур в твердых продуктах коксова-
ния угля» — стала основой кандидат-
ской диссертации, которую я защитил 
в 2011 году.

Таким образом, в УХИН меня при-
вел бакалаврский диплом. Сейчас 
я работаю над докторской диссерта-
цией. Она будет посвящена получению 
доменного кокса высокого качества 
путем модификации угольной шихты 
неорганическими микро- и наночасти-
цами. Это необходимо для повышения 
качества кокса для доменных печей 
с технологией вдувания пылеугольно-
го топлива.

С е г о д н я ш н и м  с т у д е н т а м -
политехникам я желаю успехов в уче-
бе и во всех начинаниях. Цените свои 
возможности — ведь образование, 
которое дает наш Политех, позволяет 
стать специалистом экстра-класса 
и широкого профиля, который сможет 
решать любые задачи!»

Студенты внимательно слушали го-
стей, задавали разные вопросы: какие 
у них в будущем есть возможности 
и перспективы, как в современных 
сложных условиях найти хорошую 
работу по специальности, как преодо-
левать трудности, возникающие в на-

чале трудовой деятельности, как и где 
можно получить опыт, необходимый 
для карьерного роста.

«Сегодня в этой аудитории собра-

лись представители большой семьи 
химиков-органиков нескольких поколе-
ний: и совсем юные студенты, и моло-
дые выпускники факультета. Хорошие 
знания, полученные в НТУ «ХПИ», труд 
и настойчивость помогли Д.Н. Дейне-
ке, А.Б. Григорову и О.И. Зеленскому 
уже многого достичь в жизни!» — от-
метила заместитель декана ТОВ фа-
культета, профессор И.О. Лаврова. 
От имени руководства факультета 
Инна Олеговна поблагодарила стар-
шего преподавателя В.И. Мищенко 
и Музей истории НТУ «ХПИ» за пре-
красную организацию и интересную 
форму проведения философского 
практикума. Особая благодарность 
гостям — выпускникам НТУ «ХПИ», 
ученым — за искренние и полезные 
советы и пожелания нынешним сту-
дентам химикам-органикам!

А. Быстриченко, П. Николенко.


