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17 листопада – Міжнародний день студента 

Хпі: події та новини 

конкурсы

Ректорат і Профком вітають зі святом!

Вшановують студентів 

Дорогі студенти! 
Вам пощастило навчатися в одному 

з найкращих вузів нашої країни і світу! 
У бурхливому вирі студентського життя 
головним є навчання. Тут ви отримуєте 
найсучаснішу освіту, яка неодмінно до-
зволить вам відбутися як спеціалістам 
найвищого рівня. В ХПІ кожен з вас 
має унікальну можливість розвиватись 
як яскрава особистість. На вас за-

вжди чекає Палац студентів зі своїми 
творчими колективами. Ви можете 
займатися спортом у кращому в нашо-
му місті спорткомплексі «Політехнік». 
А влітку приїжджайте оздоровлюватися 
до спортивно-оздоровчого табору «По-
літехнік» (Фігуровка)! Там ви отримаєте 
заряд позитивних емоцій та знайдете 
нових друзів. Свої лідерські якості 
ви зможете реалізувати у студентській 

профспілці, створюючи та організову-
ючи різноманітні заходи та проекти!

Щиро вітаємо студентів Політеху 
зі святом та бажаємо їм натхнення 
у здобутті нових знань, вмінь та до-
свіду!

На знімку І. Гаєвого — актив 
профспілкового комітету 

студентів, голови профбюро 
факультетів нашого університету.

16 листопада, напередодні студент-
ського свята, в НТУ «ХПІ відбудеться 
урочиста церемонія нагородження 
найкращих студентів нашого універ-
ситету. Ректор, професор Є.І. Сокол 
зустрінеться зі студентами, які прояви-
ли себе у різних сферах університет-
ського життя та вручить їм свідоцтва 
про присудження іменних стипендій 
та звань «Кращий учасник науково-
дослідної роботи», «Кращій активіст 
профспілки», «Кращий у самодіяльнос-
ті» та «Кращий спортсмен».

Іменні стипендії цього року отриму-
ватимуть:

Президента України
Дарина Майстро (ЕК-15а), Павло 

Трофімов (АП-32ам), Світлана Луцен-
ко (КН-22м), Василь Гречин (ЕМ-54), 
В’ячеслав Владимиров (КН-54г), Дар’я 
Главчева (КІТ-26).

Верховної Ради України
Катерина Ляш (ЕК-65), Сергій Мали-

шев (І-32м), Михайло Аджоєв (КІТ-24а).
Верховної Ради України (з числа 

сиріт)
Гліб Федорченко (КІТ-24а)
Кабінету Міністрів (з числа сту-

дентів з обмеженими фізичними 
можливостями)

Сергій Жук (АП-22м)
Обласної держадміністрації іме-

ні О.С. Масельського
Денис Волошин (КІТ-22м)
Обласної  держадміністрації 

(з числа сиріт)
Владислав Лі (ТМ-62м)
В.Л. Кирпичова
Дарина Коновалова (І-24б), Євгеній 

Доброневський (АП-14а), Дар’я Ми-
трофанова (ЕК-84), Омар Шихкерімов 
(КН-52ам), Сергій Грабчук (КІТ-22).

ТОВ «Васищевський завод рос-
линних олій»

Анастасія Заратуйко (О-44а), Вла-
дислав Бондаренко (О-43амп), Роман 
Давидкін (О-43амп), Віктор Сорочин-
ський (О-43амп), Вікторія Созоник 
(О-43амп).

Кращий учасник науково-дослід-
ної роботи

Олексій Фіногенов (Н-23), Артем 
Александров (Н-33), Наталя Шевченко 

(Н-14), Владислав Пономарьов (ЕК-
54), Катерина Карпутова (ЕК-15б), 
Дар`я Грибинюк (ЕК-54), Вікторія 
Кумпицька (О-42вм), Марія Бофанова 
(Н-45), Дар’я Пилипенко (О-62бм), Ві-
ктор Сорочинський (О-43амп), Олек-
сій Горносталь (КІТ-24а), Віктор Челак 
(КІТ-23), Артем Харченко (КІТ-23), 
Михайло Гайовий (ІТ-43), Вероніка 
Стадник (ІТ-22ам), Валерія Девицька 
(ІТ-33бм), Олександр Дорошенко 
(ЕМ-82), Антон Гулий (ЕМ-22), Андрій 
Сологуб (МШ-23), Юрій Синиця (МШ-
32б), Андрій Шило (І-22ам), Сергій 
Малишев (І-32м), Вадим Карпов (ТМ-
32м), Максим Шелестов (ТМ-42ам), 
Омар Шихкерімов (КН-52ам), Світ-
лана Луценко (КН-22м), В’ячеслав 
Владимиров (КН-54г), Владислав 
Пушкарьов (ЕМБ-13бм), Сергій Бата-
ченко (ЕМБ-42вм), Владислав Гонтар 
(ЕМБ-33ам), Микола Вязментинов 
(ЕМБ-23амн).

Кращий активіст профспілки
Лілія Шостак (АП-25у), Анна Лісов-

ська (ІТ-26), Мар’я Таранущенко (МШ-
24), Катерина Чуприна (Н-54у), Олена 
Сергієнко (Н-25), Анастасія Тараба-
нова (ЕМ-24), Аліна Лисиця (КІТ-54), 
Валерія Гузенко (КН-34в), Віталій Куз-
нецов (Е-14), Анастасія Малиновська 
(ЕМ-74), Дмитро Стрижак (Е-43мп), 
Віталія Швайдак (БФ-76б), Олександр 
Апанасенков (ЕМ-22с), Єлизавета 
Дротик (МШ-33а).

Кращий учасник художньої твор-
чості

Дар’я Главчева (КІТ-26а), Катерина 
Земцова (НТ-15м), Іван Корсун (КН-
36д), Владислава Куковська (0–54б), 
Поліна Кутько (О-52ам), Антон Офій 
(І-16а), Юлія Прилуцька (МТ-44), Ві-
талій Сідак (ЕМБ-25у), Вероніка Тара-
нова (О-14а), Хоу Чжи Вень (МШ-33а).

Кращий спортсмен
Євген Золотов (СГТ-44), Мари-

на Ільїнська (СГТ-46а), Олександр 
Шмундяк (СГТ-45), Дмитро Чалюк 
(ТМ-13мп), Дар’я Павліченко (СГТ-
42с), Лучана Науменко (КІТ-14а), Ірина 
Рофе-Бекетова (ІТ-45), Аліна Калі-
стратова (СГТ-46у), Владислава Лісна 
(СГТ-43), Анна Міхалькова (СГТ-44).

Студент из Ливана Али Шкейр (Ali 
Chkeir) из группы О-63вм стал участ-
ником Всеукраинского конкурса сту-
денческих научных работ в отрасли 
«Нефтяная и газовая промышленность» 
2016/2017 гг. в секции «Транспорт 
и хранение нефти и газа» (Ивано-
Франковский национальный техниче-
ский университет нефти и газа).

На конференции Али представлял 
свою первую научную работу на тему 

«Выбор методов очистки промыш-
ленных газопроводов в соответствии 
со структурой движения газожидкост-
ной смеси», которую выполнил под 
руководством доцента кафедры добычи 
нефти, газа и конденсата Михаила Ива-
новича Братаха.

Работа была отмечена дипломом 
ІІ степени и отобрана международ-
ным студенческим отделением Со-
юза нефтегазовых инженеров SPE 
(Society of Petroleum Engineers) при 
Ивано-Франковском национальном 
техническом университете нефти 
и газа для презентации на Междуна-
родном топливном конгрессе 2017 г. 
(International Fuel Congress), который 
состоялся в октябре.

Информацию о других студен-
тах — победителях Всеукраинского 
конкурса студенческих научных 
работ — читайте на 2 стр. этого 
выпуска.

На снимке слева направо:  
Али Шкейр и Дарси Спеди (Darcy 

Spady), президент Общества 
инженеров нефтегазовой 

промышленности SPE 2018.

Делегація з Магдебурга 
відібрала кращих студентів ХПІ 

для навчання в Німеччині
У рамках партнерського візиту з 18 по 

23 вересня ХПІ відвідали представники 
Магдебурзького університету ім. Отто 
фон Геріке (Німеччина) — професор 
Хольм Альтенбах (Holm Altenbach) і про-
фесор Костянтин Науменко. Цей вуз вже 
більше 50 років співпрацює з різними 
кафедрами і факультетами ХПІ, зокрема 
з кафедрою динаміки та міцності машин. 
Завдяки спільній роботі тільки за останні 
15 років більше 50 студентів спеціаль-
ності «Комп’ютерна механіка» отримали 

стипендію Леонарда Ейлера і пройшли 
місячне стажування в Німеччині. Цього 
разу партнери затвердили кандидатури 
18 студентів і аспірантів для навчання 
в Німеччині.

Ремонт у НТУ «ХПІ»
Останнім часом оновлено два блоки 

гуртожитку №10 для іноземних студентів 
(провулок Дизайнерський, 4), відремон-
товано кілька поверхів, на 5-му встанов-
лено пластикові вікна. Завершується ре-
монт у третьому блоці гуртожитку (один 
блок включає санвузол і дві кімнати). 
Роботи здійснюються за кошти Асоціації 
випускників НТУ «ХПІ».

Значно покращилися умови прожи-
вання студентів ЕМБ та ІТ факультетів  
у гуртожитку №13 (вул. Клочківська, 
218а). Підрядні організації встановили 
пластикові вікна в кухнях, відремонту-
вали душові, встановили припливно-
витяжну вентиляцію.

Ремонт триває і в гуртожитку «Гігант», 
будівлі підготовчого відділення для 
іноземних громадян (вул. Весніна, 5), 
ректорському корпусі. Здійснюється 
також поточний ремонт покрівель усіх 
корпусів НТУ «ХПІ».

За матеріалами 
прес-служби НТУ «ХПІ».

Засідання Вченої ради університету 27 жовтня розпо-
чалося зі знаменної події — ректор НТУ «ХПІ», професор 
Євген Сокол і генеральний директор ПАТ «Харківський 
тракторний завод» Андрій Коваль підписали договір, згід-
но з яким кафедра автомобіле- і тракторобудування буде 
здійснювати підготовку фахівців для підприємства-партнера 
у форматі дуального навчання (на знімку В. Таємницько-
го). Це перший проект із дуальної освіти у галузі машино-
будування в Україні.

«ХПІ та ХТЗ співпрацюють у науковій і освітній сферах 
понад 80 років, — підкреслив ректор, професор Євген Со-
кол. — Договір, який ми підписали, дуже важливий, адже 
від нього залежить якість підготовки наших фахівців, їхня 
затребуваність на ринку праці і наш внесок у розвиток 
економіки країни».

«Наше основне завдання — надати студентам, у яких 
є бажання вчитися і працювати, можливість проявити 
себе у реальних проектах. Важливо, щоб вони побачили 
реальну роботу. Використовуючи на практиці знання, які 
студенти отримали у ХПІ, і досвід, який є у співробітників 
ХТЗ, випускники Політеху зможуть стати першокласними 

фахівцями», — зазначив генеральний директор ПАТ «ХТЗ» 
Андрій Коваль.

Детальніше про зміст проекту дуальної освіти можна 
прочитати на сайті новин НТУ «ХПІ».

Підписано договір між ХПІ та ХТЗ

Научная работа — 
одна из лучших

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
запрошує на перший незвичайний 
День відкритих дверей, який відбу-
деться у неділю, 26 листопада у спор-
тивному комплексі «Політехнік».

Початок заходів о 10.00.
У День відкритих дверей ви зможете 

познайомитися з університетом. Про 
вуз вам розповість ректор НТУ «ХПІ», 
професор Євген Іванович Сокол, який 
відповість на всі ваші запитання. Тут 

також ви зможете прослухати лекції 
від приймальної комісії на теми: «Осо-
бливості вступної кампанії та умов 
прийому 2018» та «Робота над помил-
ками вступників 2017 року».

У спорткомплексі відбудеться зу-
стріч із викладачами та співробіт-
никами усіх кафедр та факультетів 
вузу, які представлять свої презен-
таційні стенди. Всі бажаючі зможуть 
побувати на мотиваційній лекції від 
випускників ХПІ «Як досягти успіху 

до 30 років» та взяти участь у дослідах 
та майстер-класах в лабораторно-
експериментальній зоні.

У програмі Дня відкритих дверей 
також виступи рок-гуртів Rebel Yell 
(Cover-band), ВЛ8 (Rock-band). Звук 
живий!

Довідки за телефоном:  
(057)707–66–34.

Адреса спорткомплексу НТУ «ХПІ»: 
вул. Алчевських, 50а.

Станція метро «Пушкінська».

Запрошуємо на День відкритих дверей!



2 Полiтехнiк

конкурси у раді МолодиХ вчениХ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
у галузі «Нафтова та газова промисловість» відбувся 
наприкінці березня в Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу. Перед 
учасниками науково-технічної конференції стояли 
складні завдання: продемонструвати творче мислення, 
індивідуальні здібності та дослідні навички. Тим біль-
ше, що обговорення тем відбувалося в процесі жвавої 
дискусії: кожен зі студентів-учасників представив своє 
зріле, ґрунтовне та актуальне дослідження.

За результатами виступів-презента цій на конфе-
ренції було представлено 27 призових місць, з яких 
7 — перших, 10 — других та 10 — третіх.

Серед переможців конкурсу — Сергій Химченко 
та Ілля Фик з групи О-63а.

Сергій Химченко (на знімку в центрі у верхньому 
рядку) став щасливим володарем диплома І ступеня. 
На конференції він представив роботу «Відповідність 
якості природного газу, що видобувається в Україні, ви-
могам європейських норм». Над цією темою він працював 
під керівництвом доцента кафедри видобутку нафти, газу 
та конденсату М.І. Братаха.

«Я глибоко вдячний Михайлу Івановичу за допомогу, — 
каже Сергій. — Він уважний і справедливий викладач, 
в нього завжди є час для студентів. Мета моєї роботи — 
гармонізація українських та європейських стандартів якості 
газу. На прикладі підрахунку метанового числа ми хотіли 
показати, що приведення українських та європейських 
стандартів якості до відповідності не є складним проце-
сом. А з переходом автомобілів на газ, як основне паливо, 
цей показник є дуже важливим для безпеки використання 
двигунів внутрішнього згоряння, хоча на даний час не нор-
мується в Україні».

Ілля Фик (на знімку другий справа на передньому 
плані) виступив на конференції з роботою «Підрахунок 
запасів газу по підвищенню пластового тиску» і одержав 
диплом ІІ ступеня.

«Я вперше був на конференції такого рівня, — розповідає 
Ілля, — і отримав від цього велике задоволення. Роботу 
я підготував під керівництвом свого діда — професора 
Іллі Михайловича Фика, завідувача кафедри видобування 
нафти, газу та конденсату. Ця тема дуже актуальна, тому 
що обраний нами метод підрахунку запасів газу дозволяє 
більш ефективно розробляти газоконденсатні родовища.  

І у разі підземного переміщення газу він дозволить про-
вести більш точний підрахунок запасів.

Моєю роботою, поки що теоретичною її частиною, за-
цікавилися на Куличихінському нафтогазоконденсатному 
родовищі, це теж дуже приємно!».

«Перед конференцією ми один день провели у Львові, — 
розповідають хлопці. — А вже потім в Івано-Франківську 
ми були цілий чудовий тиждень! Проїзд і проживання 
в готелі нам сплачував ХПІ. Разом з викладачами нашої 
кафедри — доцентами М.І. Братахом, Д.Ф. Донським, 
Д.Є. Добруновим, старшим викладачем В.В. Романо-
вою — гуляли прекрасним містом. Дуже сподобалася нам 
екскурсія у с. Надвірна, де починалася історія видобування 
нафти… Додому ми поверталися, сповнені нових вражень, 
планів на майбутнє…».

Герої цієї публікації на «відмінно» склали державний іс-
пит!

«Наша спеціальність перспективна, вчитися дуже цікаво, 
університет дає прекрасні академічні знання. Ми відчуває-
мо себе впевненими у своїх силах, мріємо стати справжні-
ми спеціалістами!» — посміхаються хлопці.

Підготувала О. Прошак,  
студентка ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

На знімку Ахмета Сабіта (на передньому плані) — 
студенти-учасники конференції разом із викладачем 

Вікторією Володимирівною Романовою.

Станемо справжніми спеціалістами!

Хто завтра прийде до вищих на-
вчальних закладів? Про що мріють 
завтрашні абітурієнти? Які цілі й прі-
оритети у фахівців 2025-го? Відповідь 
на ці питання можна знайти в есе, 
що їх написали школярі — учасники 
конкурсу, організованого Радою моло-
дих вчених НТУ «ХПІ». Слід зазначити, 
що нинішній склад Ради під керівниц-
твом Романа Томашевського, його 
заступниці Олени Авдєєвої, секретаря 
Сергія Радогуза працює творчо й не-
стандартно. Конкурси, відеоконфе-
ренції, робота з магістрами, участь 
у загальноінститутських заходах і ак-
ціях зі своїми свіжими ідеями — ось 
сьогоднішній день цього об’єднання 
молодих науковців.

Цього року вперше в історії універ-
ситету Рада молодих вчених провела 
серед випускників шкіл та технікумів 
конкурс есе. Тема для написання 
творчих робіт була проста і водночас 
надскладна: «Моя майбутня професія». 
Відгукнулося понад 50 майбутніх абіту-
рієнтів із більш як 30 шкіл та коледжів 
України. Географія конкурсу виявилася 
вражаючою: лише 10 відсотків робіт 
були виконані школярами із Харкова, 
всі інші — учнями з інших областей 
України. Однак розмаїття робіт на цьо-
му не закінчувалося, адже, за словами 
журі, роботи різко відрізнялися як за 
змістом, так і за описаними про-
фесіями. Незважаючи на це, всі есе 
перевірялися на присутність плагіату. 
Оцінювалася кожна робота мінімум 
трьома членами журі, до якого увійшли 
представники факультетів із числа 
членів Ради молодих вчених.

Що ж пишуть автори, роботи яких 
відзначено, як кращі?

«Обираючи професію, я дивився 
на роки вперед, — пише Іван Ар-
тюх із Полтавського політехнічного 
коледжу, — уявляв, яким буде світ 
через п’ять, десять, двадцять років, 
враховував ситуацію в нашій країні і в 
країнах-сусідах і прийшов до висновку, 
що потреба в таких спеціальностях 
і професіях, як електрик, інженер, 
монтажник-ремонтник не відпаде ніко-
ли… Зможу постійно покращувати свої 
вміння й навички, задовольняти свою, 
без перебільшень, «залежність» від 
знань. Хто знає, може, колись, одного 
дня, і я зроблю вагомий внесок у роз-
виток людства».

Ілона Голуб із Павлоградської за-
гальноосвітньої школи мріє працювати 
в банку, хоч і відзначає деякий над-
лишок пропозицій на цьому сегменті 
ринку праці. «Але справжні «про-
фі», як і раніше, в ціні, — вважає ді-
вчина. — Спеціальність «Банківська 
справа» — та спеціальність, де окрім 
економічного досвіду працівнику по-
трібно мати ті риси характеру, котрі 
я цінувала і намагалася розвинути 
протягом усього життя, а саме: ціле-
спрямованість, чесність та відвертість, 
організованість (працівник повинен 
чітко організовувати свій робочий час), 
комунікабельність, вміння торгувати, 
ощадливість та надійність. Професі-
оналізм і людяність — це дві головні 
ознаки моєї майбутньої професії».

Єва Калініна  з Мелітополя За-
порізької області хоче стати конди-
тером, вона так обґрунтовує свій 
вибір: «Багато хто вважає професію 
кондитера непрестижною. У наш час 
затребуваними вважають різного роду 
економічні та юридичні спеціальності. 
Однак сьогодні ринок праці починає 
відчувати надлишок таких спеціалістів. 
А справжній спеціаліст-кондитер має 
бути підготовлений у багатьох галузях 
науки, знати хімію, адже необхідно 
розбиратися в якості харчових про-
дуктів. Математику — щоб правильно 
розраховувати пропорції, а також умі-
ти приймати рішення в нестандартних 
ситуаціях і нести за них відповідаль-
ність. Такими якостями володіють 
багато хто з відомих кондитерів, які 
прославляють кондитерське мистец-
тво по всьому світу…».

«Бути журналістом дуже відпові-
дально, — пише Софія Савченко 
із Шосткинської загальноосвітньої 
школи, — тому що саме з уст жур-
налістів народ дізнається всю прав-
ду нашого світу. І ти маєш донести 

Конкурс  
«Моя майбутня професія» 

цю правду, не перекрутивши її та 
не зіпсувавши. Ще одна також дуже 
цікава професія — поліцейський. 
Ти маєш своїми вчинками покращу-
вати країну.

На сьогодні це дві мої найприва-
бливіші професії. Я їх обираю, не див-
лячись на всі складності, які будуть 
траплятися на моєму шляху. Можливо, 
це зовсім не мої професії, і я поки 
ще цього не розумію, але в них багато 
позитивних сторін».

Артур Семенов із Бердянська: 
«Масмедіа по всьому світу формує 
суспільну думку, необхідну керівництву 
тієї чи іншої країни, і громадянську 
позицію окремо взятої людини. Нами 
іноді маніпулюють, а ми й не проти. 
Мене вразили слова Джона Ірвінга: 
«Телебачення здобуло остаточну пере-
могу над людськими мізками: тепер 
мозок можна вбивати, навіть не зму-
шуючи жертву вставати зі стільця».

Отже, обираю професію теле-
журналіста для того, щоб доносити 
до людей правду про те, що діється 
в Україні».

Яна Стрельченко із Миколаївки 
Лозівського району Харківської області 
мріє стати вчителем: «Досконало зна-
ти рідну мову, історію свого народу, 
національні традиції, бути фахівцем 
у своїй галузі, володіти іноземними 
мовами, аби долучитись до світо-
вої культури та бути затребуваним 
не лише у свої державі, активна жит-
тєва позиція — ось що потрібно су-
часній молодій людині. Підвалини цих 
знань закладаються в школі. Я буду 
щаслива, якщо мої знання і мій досвід 
у майбутньому допоможуть Україні 
разом із її свідомими громадянами 
(до виховання яких долучилась і я) 
посісти гідне місце серед інших євро-
пейських країн.

Отож я з майбутньою професією 
вже визначилась. Я хочу бути вчите-
лем, і неодмінно ним стану!»

Соціальним працівником вирішила 
стати в майбутньому Катерина Шато-
хіна, яка навчається в коледжі Мико-
лаївського національного університету 
імені В. Сухомлинського: «Я ще не 
до кінця вивчилась, і мені ще багато 
належить пізнати, та я не сумніваюсь 
в одному: соціальні працівники — 
люди сильні і відважні, готові прийти 
на допомогу в будь-яку хвилину, яка б 
проблема не виникла. І я пишаюся 
тим, що вирішила піти саме цим шля-
хом назустріч труднощам».

Такі мрії і судження, хай подекуди 
наївні, та щирі і непересічні, викликала 
у школярів пропозиція молодих вчених 
із НТУ «ХПІ» написати есе.

Всі учасники — автори надісланих 
творів — отримали почесні грамоти 
НТУ «ХПІ», а переможці — пам’ятні 
сувеніри.

На знімку: Світлана Перлова, 
учениця 10 класу Харківської 

спеціалізованої школи №17 — 
переможниця конкурсу. Дівчина 

вирішила стати хіміком, 
ще й написала своє есе 

англійською мовою.

У 2016/17 навчальному році студенти кафедри електрич-
них машин змагалися зі студентами інших університетів 
Україні на олімпіаді та у трьох конкурсах наукових робіт.  
І, як і у попередні роки, привезли до рідного університету 
з різних міст вагому низку нагород.

Першим змаганням, де відзначилися наші студенти, був 
ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком 
«Електромеханіка» для спеціальності «Електричні машини 
та апарати». Олімпіада відбулася 14–16 березня на базі 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.

У напружених змаганнях журі визначило переможців, 
серед яких представники кафедри електричних машин НТУ 
«ХПІ»: Марія Ареф’єва в особистому заліку посіла 3 місце, 
а Іван Манукалов — 2 місце. У командному заліку команда 
кафедри посіла 1 місце. Керувала нашими «олімпійцями» 
доцент О.Ю. Юр’єва.

Другим був Всеукраїнський конкурс студентських на-
укових робіт (КСНР) за спеціальністю «Електричні машини 
та апарати», який відбувся 18–20 березня у тому ж КрНУ 
імені Михайла Остроградського.

Проаналізувавши конкурсні роботи та виступи учасників 
науково-практичної конференції, члени журі визначили пе-
реможців, серед яких три студенти кафедри електричних 
машин нашого університету. Дипломи І ступеня отримали 
роботи Світлани Ревуженко «Аналіз магнітного поля індук-
тора магнітного сепаратора на базі асинхронного двигуна 
в режимі неробочого ходу» та Богдана Ревякіна «Дослі-
дження електромагнітних і силових параметрів і процесів 
в турбогенераторі при несиметричному навантаженні»; 
диплом ІІ ступеня — робота Богдана Мирошниченка «По-
рівняльний аналіз проектів трифазного асинхронного дви-
гуна за двома методиками з оцінкою на основі чисельно-
польового розрахунку його електромагнітних параметрів». 
Ці роботи виконані під керівництвом професора В.І. Мілих.

Третім був Всеукраїнський КСНР за напрямком «Гірни-
цтво», який відбувся у Кривому Розі на базі Державного 
вищого закладу «Криворізький національний університет» 
22–23 березня.

Результатом участі у секції «Гірнича електротехніка 
та електромеханіка» цього конкурсу стали 1 місце Світла-
ни Ревуженко «Розробка індуктора магнітного сепаратора 
з обертовим магнітним полем та розрахунковий аналіз 
цього поля», а також два других місця Богдана Мирош-
ниченка «Аналіз адекватності двох методик проектування 
трифазних асинхронних двигунів з оцінкою результатів 
чисельно-польовим методом» та Дмитра Гриня «Досліджен-

ня шляхів підвищення потужності тягового двигуна ДТН-
45/27, призначеного для приводу рудничного контактного 
електровозу». У Світлани та Богдана науковим керівником 
був професор В.І. Мілих, а у Дмитра — доцент В.П. Шайда 
(переможці на знімку внизу).

Четвертим був Всеукраїнський конкурс студентських на-
укових робіт у галузі «Електротехніка та електромеханіка», 
який відбувся наприкінці березня у місті Каменське у Дні-
продзержинському державному технічному університеті.

Від кафедри електричних машин нашого університету 
в конкурсі взяли участь Євген Зубань та Владислав Пушка-
рьов, роботи яких «Поліпшення енергетичних характеристик 
електричних машин в авіації» та «Дослідження механічних 
характеристик двигуна з ротором, що котиться, при різних 
схемах з’єднання обмоток статора» посіли 2 та 3 місця, від-
повідно. Науковий керівник Євгена — професор В.В. Шев-
ченко, а Владислава — ст. викладач А.В. Єгоров.

Відзначимо, що наш магістрант Яна Куліш отримала ди-
плом ІІ ступеня за перемогу в XI Харківському регіональному 
конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Технічні 
науки», а підготував її до цього доцент В.П. Шайда.

Усі студенти-переможці заслуговують великої подяки. 
Але з усіх них виділімо Світлану Ревуженко. До попередніх 
диплома І ступеня в  олімпіаді та двох дипломів у КСНР 
у цьому році вона додала ще два дипломи І ступеня, і таким 
чином стала неперевершеним чемпіоном серед студентів 
кафедри електричних машин за усі роки. І це не межа, 
тому що дипломниця-магістрант Світлана зараз готується 
до участі у КСНР і у поточному навчальному році.

А загалом студенти кафедри за останні роки, починаючи 
з 2008-го, здобули у Всеукраїнських змаганнях у особисто-
му заліку 9 дипломів у олімпіадах і 55 дипломів переможців 
у КСНР, що можна вважати одним з найкращих результатів 
у нашому університеті. Заслуга в 9 перемогах наших «олім-
пійців» належить доценту О.Ю. Юр’євій. А ось чемпіоном 
у підготовці студентів до КСНР є завідувач кафедри про-
фесор В.І. Мілих — на його рахунку 26 переможців.

Отже, поздоровляємо студентів-переможців та їхніх 
наукових керівників і бажаємо усім подальших творчих 
досягнень, як у конкурсах, так і у навчанні та у теперішній 
і майбутній професійній діяльності!

В. Шайда, заступник декана ЕМБ факультету 
з наукової роботи, доцент кафедри  

електричних машин.

На знімку вгорі: доцент О.Ю. Юр’єва (зліва)  
та завідувач кафедри професор В.І. Мілих (в центрі)  

з командою переможців.

Перемоги всеукраїнського рівня
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наше інтерв’ю

ПеРшокУРсНикУ!   
В ТобІ Вже сьогоДНІ 

зацІкаВлеНІ ПРоВІДНІ 
коМП’юТеРНІ фІРМи!

На початку нового навчального 
року на факультеті комп’ютерних 
та інформаційних технологій (КІТ) від-
булася традиційна зустріч керівниц-
тва факультету (завідувачів кафедр, 
заступників декана, кураторів акаде-
мічних груп), представників відомих 
комп’ютерних фірм зі студентами 
першого курсу.

КІТ факультет співпрацює з такими 
відомими комп’ютерними фірмами, 
як EPAM Systems, NIX Solutions Ltd, 
TEAM International Services Inc, Zfort 
Group. Там наших студентів із задо-
воленням приймають і на стажування, 
і працевлаштовують. Декан факульте-
ту, професор Микола Йосипович Запо-
ловський розповів газеті «Політехнік» 
про підготовку і перспективи майбутніх 
фахівців.

режі); «Електроніка» (мультимедійні 
інформаційні технології і системи). 
Вони отримують фундаментальну 
математичну підготовку, а також до-
сконало опановують комп’ютерну 
та мікропроцесорну техніку, системне 
програмування та сучасні інформа-
ційні технології. Підготовку ведуть 
кафедри: «Обчислювальна техніка 
та програмування» (зав. кафедри про-
фесор С.Г. Семенов), «Системи інфор-
мації» (професор О.А. Сєрков), «Інфор-
матика та інтелектуальна власність» 
(професор М.М. Солощук), «Мультиме-
дійні інформаційні технології і системи» 
(професор С.М. Порошин), «Розпо-
ділені інформаційні системи і хмарні 
технології» (професор Л.Г. Раскін). 
Ми забезпечуємо можливість індивіду-
альної роботи кожного студента завдя-
ки застосуванню сучасних навчальних 
технологій, широкому впровадженню 
обчислювальної техніки, програмного 
забезпечення при використанні мов 
програмування різного рівня, застосу-

тестування студентів КІТ факультету, 
які потім мають можливість навчатися 
там за індивідуальними програмами 
та працювати.

На зустріч з першокурсниками цього 
року прийшли представник Resource 
Development Unit компанії «EPAM 
Systems» Євген Сакало; керівник тре-
нінгового центру компанії Zfort Group 
Тетяна Тумар; координатор навчаль-
ного центру компанії NIX Solutions Ltd. 
Євгенія Стрєлкова; керівник мережевої 
академії CISCO професор В.О. Кра-
вець, а також завідувачі кафедр фа-
культету, заступники декана, куратори 
груп, представники профспілкової ор-
ганізації, самоврядування, бібліотеки.

Євгенія Стрєлкова розповіла студен-
там, що компанія NIX Solutions існує 
з 1993 року та займається розробкою, 
тестуванням і підтримкою програмного 
забезпечення. Навчальний центр при 
компанії був створений для більш плід-
ної взаємодії з вузами та студентами. 
Зараз центр проводить регулярні на-
бори на навчальні програми з різних 
напрямків та допомагає студентам 
навчитися застосовувати теоретич-
ну базу, яку вони отримують у вузі, 
на практиці.

Співпраця факультету з фірмою EPAM 
Systems (генеральний директор О.І. Че-
ботар, директор філії в м. Харків Сергій 
Шкурупій, координатор співробітництва 
к. т. н., доцент М.В. Почебут) розпо-
чалась у 2012 році. Основний зміст 
діяльності цієї фірми — розробка сис-
темного програмного забезпечення, 
сучасних інформаційних корпоратив-
них систем, систем автоматизації до-
кументообігу, ERP систем із повним 
супроводом розробки робочого циклу: 
проектування, тестування, підтримка. 
Завдяки активній підтримці М. Почебута 
на кафедрі «ОТП» була створена сучас-
на комп’ютерна лабораторія на 20 ро-
бочих місць. У першій половині дня тут 
проходять заняття студентів, а в другій 
половині — співробітники фірми прово-
дять заняття зі студентами, які пройшли 
за конкурсом і претендують на роботу 
в філіях фірми. Згідно з договором 

Ласкаво просимо 
на територію ІТ!

Професор М.Й. Заполовський: 
« Ц ь о г о  р о к у  д о  К І Т  ф а к у л ь т е т у 
вступили 211 чоловік. 121 із них — 
на бюджетну форму навчання, 90 — 
на контрактну. Наші студенти ово-
лодівають такими спеціальностями: 
«Комп’ютерна інженерія» (комп’ютерні 
системи та мережі; системне програ-
мування; спеціалізовані комп’ютерні 
системи); «Комп’ютерні науки» (систе-
ми штучного інтелекту; інженерія даних 
та знань; програмне забезпечення 
інформаційних технологій Інтернету 
речей); «Телекомунікації та радіотехні-
ка» (телекомунікаційні системи та ме-

ванню сучасних математичних методів 
і пакетів прикладного програмного за-
безпечення і т. д.

Нам вдається готувати фахівців 
найвищого рівня, які відповідають сві-
товим стандартам. У цьому нам дуже 
допомагає співробітництво з провід-
ними комп’ютерними фірмами. Однією 
з перших фірм, із якою ми почали 
співпрацювати, була NIX Solutions Ltd. 
Її президент к. т. н. Ігор Брагінський, 
випускник кафедри обчислювальної 
техніки та програмування (ОТП). Згід-
но з договором про співробітництво 
компанія NIX Solutions проводить 

студенти проходять у фірмі виробничу 
практику, стажуються. Студенти і ви-
кладачі отримують там матеріали для 
написання наукових робіт, випускників 
фірма із задоволенням бере на роботу.

Представник Resource Development 
Unit компанії «EPAM Systems» Євген 
Сакало привітав першокурсників фа-
культету КІТ з важливою подією — 
початком отримання вищої освіти, 
та, як наслідок, спеціальності. «Ком-
панія EPAM надає великі можливості 
для професійного розвитку студентів 
у нашому корпоративному універ-
ситеті, — відзначив Є. Сакало. — 
Ми розраховуємо на вашу активність 
та цілеспрямованість у процесі на-
вчання та чекаємо на вас у якості 
учасників університетської програми 
EPAM за напрямками QA, Java, Net, 
FrontEng, DevOps». Подробиці на сайті 
www.training.epam.com.

Привітання та поздоровлення від 
ІТ компанії Zfort Group висловила 
керівник тренінгового центру Тетяна 
Тумар. Головна увага в роботі із спів-
робітниками компанії тут надається 
їх розвитку та самовдосконаленню. 
Розроблені та застосовуються чис-
ленні програми навчання за різними 
напрямками. Вже протягом двох років 
існує внутрішній навчальний проект 
Zfast Track — доповіді та майстер 
класи з обміну досвідом. Цього року 
розпочала свою роботу освітня плат-
форма Zdag із обміну досвідом серед 
ІТ-шників Харкова та України.

У 2011 р. на КІТ факультеті при 
кафедрі «Системи інформації» ство-
рено мережеву академію CISCO. На-
в ч а л ь н и й  к л а с  л а б о р а т о р і ї  м а є 
14 комп’ютерів та обладнання, при-
значене для підготовки фахівців у га-
лузі мережевих технологій. Очолює 
академію Заслужений працівник освіти 
України, академік Української техноло-
гічної академії, Почесний доктор Міш-
кольцського університету, Відмінник 
освіти України, професор В.О. Кра-
вець. Валерій Олексійович упродовж 
1998–2012 рр. був координатором 
19 проектів TEMPUS/TACIS та понад 

60 проектів різноманітних європей-
ських та світових програм.

Вітаючи першокурсників, профе-
сор В.О. Кравець розповів про мож-
ливості отримання на факультеті до-
даткових знань — і в академії CISCO, 
і в нещодавно відкритому центрі «Game 
Study». Індивідуальний підхід до кож-
ного слухача академії CISCO під час 
навчання за напрямом інфокомуніка-
ційних технологій за міжнародними 
програмами дозволяє у стислі терміни 
завершити обраний цикл навчання 
з отриманням відповідного сертифіка-
ту. Наявність такого сертифікату сут-
тєво підвищує конкурентоздатність ви-
пускників кафедр факультету у підпри-
ємців як в Україні, так і за кордоном. 
Зокрема випускники плідно працюють 
у філіалах компанії CISCO та спорід-
нених ІТ фірмах у Польщі, Німеччині, 
Австрії, Франції та США. Навчально-
науковий центр «Game Study», ство-
рений за сприяння гранту Євросоюзу 
«Erasmus», зосередив свою діяльність 
на розвитку гральної індустрії в Україні. 
Кооперація в провідних вузах України, 
Іспанії, Австрії та Польщі дозволяє 
дослідити та впровадити сучасні тен-
денції розвитку наукових напрямків 
у навчальні програми Центру. Це дає 
змогу розширити контингент слухачів 
та, окрім студентів вузів, залучити 
до навчання за розробленими програ-
мами інвалідів та ветеранів АТО.

Залишається додати, що підго-
товку майбутніх студентів, а згодом 
і фахівців провідних компаній, КІТ 
факультет розпочинає ще зі школярів. 
У 2016 році на кафедрі ОТП відкрилася 
комп’ютерна школа «KIDS-IT». Відві-
дувачі (6–10 класи загальноосвітньої 
школи) вивчають програмування, 
основи робототехніки, вчаться ство-
рювати сайти. Після 10 класу вже май-
бутні абітурієнти можуть продовжити 
навчання у елітарній школі «Політех-
нік», яка допоможе їм підготуватися 
до зовнішнього тестування».

Підготувала З. Мельник.
Фото І. Гаєвого.

Такой квест провели в конце сен-
тября студенты физико-технического 
факультета.

Ребятам понадобились не только 
общие знания и логическое мышле-
ние, но и скорость принятия решений. 
Выполнять интересные задания нужно 
было максимально оперативно, а 
это требовало от участников умения 
ориентироваться на обширной терри-
тории ХПИ! Они должны были знать не 
только где находятся разные учебные 
корпуса, но и где расположен Музей 

«HELLO Phys.Tech.»

Не изменяем традициям!

истории НТУ «ХПИ», или, к примеру, 
Scientific Underground Co-Working

Выполняя задания, студенты по-
лучали части кода. Собрав все со-
ставляющие и отсканировав QR код, 
ребята увидели видеозагадки, кото-
рые подготовили для них заведующие 
кафедрами и декан ФТ факультета. 
Скорость нахождения правильного 
ответа на последнее задание опреде-
лила победителей квеста. Первое мес-
то заняла команда студентов группы 
ФТ-46!!! Поздравляем ребят и желаем 
дальнейших успехов и высоких дости-
жений в учебе!

Большую благодарность за помощь 
в организации мероприятия выражаем 
Сергею Николаевичу Мастерному, гла-
ве ППОС, декану ФТ факультета Дми-
трию Анатольевичу Кудию, сотрудни-
кам и директору Музея истории НТУ 
«ХПИ» Анне Валентиновне Быстри-
ченко, а также студентам-активистам, 
занимавшимся организацией квеста. 

Это Алиса Харина (ФТ-56), Александр 
Чалый (ФТ-45), Данил Киселев (ФТ-
36у), Роман Михеев (ФТ-45), Артур 
Бабаевский (ФТ-45), Олег Чудный 
(ФТ-53).

А вот как отзываются о квесте сами 
студенты-участники:

Виктория Матвейчук (ФТ-47):
«До этого никогда не участвовала 

в подобных мероприятиях! Квест 
мне очень понравился! Все локации 
были по-своему интересны. Самым 

В конце сентября, уже в который 
раз, АПешники побывали в своей 
любимой Фигуровке. Вместе со сту-
дентами в наш лагерь «Политехник» 
ездили декан А.И. Гапон и его заме-
ститель С.И. Рымарь.

В Фигуровке мы очень хорошо про-
вели время, у нас подобралась весе-
лая и душевная компания. Сплочённы-
ми и трудолюбивыми показали себя 
и первокурсники. Они сумели проя-
вить все свои таланты в баттле. С ан-
глийского это слово переводится как 
битва, бой, сражение. В современном 
сленге «баттл» употребляется вместо 

слов соревнование, состязание. Так 
вот, в нашем случае сражение проис-
ходило между активистами факультета 
и студентами 1 курса. В итоге победу 
праздновали более опытные ребята.

А закончили этот вечер песнями 
под гитару у костра. Мы не изменяем 
своим традициям!

Спасибо всем, кто организовал эту 
поездку, активу и нашему первому 
курсу! Ребята, вы молодцы!

Юлия Корыткина, 
студентка группы АП-25у.

необычным, на мой взгляд, было за-
дание со спичками! Мы столкнулись 
с необходимостью включить свою 
логику и заставить мозг напряженно 
работать. Было и сложно и интересно 
одновременно. И, конечно же, хочется 
когда-нибудь еще поучаствовать в 
других квестах!»

Роман Михеев (ФТ-45):
«Всё было прекрасно на квесте,
Все были готовы и на своём месте,
Как же найти эти самые здания,

Чтобы пройти заготовленные за-
дания?!

Понравилось очень, было инте-
ресно,

Организовано было просто чудесно!
Куча студентов было там,
Скажем «спасибо» ФТшникам!»
Данил Киселев (ФТ-36у):
«Во время проведения квеста я на-

ходился в Музее истории НТУ «ХПИ» 
и вместе с директором Анной Вален-
тиновной Быстриченко давал зада-
ния участникам. В Музее было очень 
интересно, там я узнал много нового 
об истории Политехнического универ-
ситета и Харькове.

Все участники успешно справи-
лись с заданиями и получили в Му-
зее памятные сувениры. Пройдя все 
контрольные точки, веселой гурьбой 
отправились в деканат, где получили 
вкусные, сладкие призы! А потом 
состоялась церемония награждения 
победителей!».

Н. Веселова, заместитель  
декана ФТ факультета.
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Внимание! Стань участником 
фестиваля-конкурса «Старт дает Политех»!

Начало каждого нового учебного года 
для нас — руководителей творческих 
коллективов Дворца студентов НТУ 
«ХПИ» — наполнено приятными ожи-
даниями. Ведь в университет пришло 
очередное пополнение, а значит — но-
вые таланты, энтузиасты, открытия! Вот 
и первокурсники-2017 уже встречались 
с участниками и руководителями наших 
коллективов, побывали на концерте, 
им посвященном. А сейчас наступи-
ло самое интересное — фестиваль-
конкурс «Старт дает Политех».

Ежегодное анкетирование перво-
курсников, которое проводит профком 
студентов, выявляет сотни талант-
ливых ребят, желающих участвовать 

в творческих коллективах Дворца 
студентов, развивать художественную 
самодеятельность на факультетах.

Дворец студентов приглашает всех 
желающих петь, играть, танцевать, 
выступать в разговорном и других 
жанрах: приходите к нам

20 ноября. Здесь с 11.00 вас будут 
встречать сотрудники Дворца студен-
тов, окажут техническую помощь, по-
могут порепетировать на сцене.

24 ноября с 11.00 состоится про-
смотр-конкурс выступлений. Жюри, 
состоящее из специалистов Двор-
ца студентов и членов культурно-
массовой комиссии профкома, будет 
решать, кто же выйдет на сцену гран-

диозного Гала-концерта конкурса 
«Старт дает Политех».

29 ноября в 17.00 приглашаем всех 
на Гала-концерт! Его участниками-
испол нителями станут победители 
конкурса первокурсников, а зрителя-
ми — студенты всех курсов, препо-
даватели, родители.

Приходите зажигать и открывать 
будущие звезды!

П. Смирнов, зам. директора 
Дворца студентов НТУ «ХПИ».

По всем вопросам обращаться 
в профком студентов  

и по тел. ДС: 704-16-29;  
704-16-33.

В конце октября в нашей библиоте-
ке состоялась встреча, посвященная 
юбилею киностудии «ХПИ-фильм». 
Студийцы разных лет делились свои-
ми воспоминаниями, были показаны 
лучшие фильмы минувших десятиле-
тий, а также картины, посвященные 

сегодняшней жизни ХПИ. Киностудия 
продолжает творить, созидать, обу-
чать молодежь и проводить интерес-
ные встречи, на которых политехники 
знакомятся с шедеврами украинского 
и мирового кинематографа.

Нелегкие победы в легкой атлетике
Беседуя с нашими именитыми 

спортсменами-студентами, лишний 
раз убеждаешься, что эти ребята, 
по сути — вчерашние школьники, бла-
годаря усердию, трудолюбию и целеу-
стремленности, уже успели достичь 
в жизни немалых результатов. Это 
касается не только спорта — многие 
из них уже становились призерами 
чемпионатов Европы и мира, но и уче-
бы в вузе. Ведь после окончания 
нашего университета они получают 
не только великолепную спортивную 
закалку, но и престижные дипломы 
инженера, ІТ-специалиста, экономиста 
и психолога.

Мастер спорта Украины по легкой 
атлетике, член национальной сборной 
Украины Алина Калистратова (СГТ-
46у) пока еще учится на 3 курсе ка-
федры физвоспитания, но за ее пле-
чами уже есть победы на чемпионате 
Украины, участие в финале командно-
го чемпионата Европы и чемпионате 
мира в Лондоне (Великобритания). 
Коронные дистанции Алины — сприн-
терские забеги на 100, 200 м и эста-
фета 4x100 м.

«Все начиналось еще в школе, — 
вспоминает девушка, — на уроках 
физкультуры я бегала быстрее всех 
в классе. Учитель посоветовал мне 
принять участие в районных соревно-
ваниях. На одном из них меня заметил 
тренер Николай Анатольевич Юрченко, 
который вел секцию легкой атлетики. 
Под его руководством я «доросла» 
до областных турниров, где испытала 
и радость побед, и горечь поражений. 
В 9 классе поступила в Харьковский 
республиканский лицей-интернат 
спортивного профиля, где проучилась 
год. Затем узнала, что преподаватель 
Харьковского государственного выс-
шего училища физической культуры 
№1, Заслуженный тренер Украины, 
мастер спорта международного клас-
са, в прошлом именитая спортсменка 
Надежда Дмитриевна Бодрова на-
бирает ребят в свою группу. В итоге 
я не только нашла высококлассного 
тренера, но и, проучившись в училище 
4 года, получила диплом младшего 
специалиста. Это позволило мне уже 
в ХПИ за год освоить программу сразу 
двух курсов».

У Алины Калистратовой есть много-
численная группа поддержки. Это 
ее друзья в группе, такие же спор-
тсмены, как и она, и, конечно же, ро-
дители. Все они радовались участию 
Алины в юношеском чемпионате мира 
в Донецке, успешному выступлению 

на международной матчевой встре-
че в Беларуси, где она завоевала 
«серебро» на 60-метровке, «бронзу» 
на 200-метровке и «золото» в швед-
ской эстафете. Надолго запомнится 
талантливой спортсменке и победа 
на международной матчевой встрече 
в Румынии, где она завоевала золотую 
медаль в забеге на 200 м и выполнила 
норматив мастера спорта Украины. 
На этих же соревнованиях Алине вру-
чили кубок как лучшей спортсменке 
турнира. Неплохо наша спортсменка 
выступила на чемпионате Европы сре-
ди юниоров (Швеция), где стала полу-
финалисткой в забеге на 100 и 200 м.

Удачно сложился для Алины ухо-
дящий год. Она участвовала в ко-
мандном чемпионате Европы среди 
взрослых (Франция), где заняла 7 ме-
сто на 200-метровке; в чемпионате 
Европы среди молодежи (Польша) — 
9 место на 200-метровке; в чемпиона-
те мира (Великобритания) — 11 место 
в эстафете 4x100 м; в международных 
соревнованиях «Деканейшн 2017» 
во Франции — «бронза» на 200-ме-
тровке.

«Политех мне стал родным, — го-
ворит Алина, — мне нравится, что 
учебные корпуса, спорткомплекс 
и общежитие «Гигант», где я живу, 
расположены компактно, меньше 
времени тратишь на дорогу. Я благо-
дарна преподавателям, которые меня 
поддерживают, идут навстречу. Летом 
я тренируюсь в спорткомплексе «Ди-
намо», а зимой — в прекрасном Двор-
це спорта ХПИ. Сейчас я готовлюсь  

к летнему сезону–2018, в частности, 
к чемпионату Европы в Берлине (Гер-
мания). Надеюсь, что этот старт станет 
для меня еще одним шагом к достиже-
нию цели — стать участницей Олим-
пийских игр — 2020! После окончания 
вуза планирую продолжать выступать 
на турнирах, возможно, вести детскую 
секцию легкой атлетики. Хочу также 
остаться жить в Харькове, красивом 
европейском городе!»

Заслуженный тренер Украи-
ны Н.Д. Бодрова:

«Алина Калистратова — трудолюби-
вая, талантливая, целеустремленная 
спортсменка. В свое время мне уда-
лось раскрыть ее способности, все-
лить в нее уверенность в собственные 
силы. Теперь вместе с Заслуженным 
тренером Украины, Заслуженным ра-
ботником физической культуры Вале-
рием Васильевичем Бодровым мы по-
могаем ей развиваться, достигать 
новых высот в спорте. Надеемся, что 
она станет участницей Олимпийских 
игр — 2020 в Японии. Мы занимаем-
ся с ней по индивидуальному плану, 
который есть у каждого спортсмена, 
входящего в основной состав нацио-
нальной сборной Украины по легкой 
атлетике. Нам приятно, что наша вос-
питанница удостоилась чести нести 
знамя ХПИ на празднике «Посвящение 
в студенты — 2017». Я благодарна 
руководству вуза, кафедры физво-
спитания и спортклуба за прекрасные 
условия для тренировок на манеже 
спорткомплекса НТУ «ХПИ», за предо-
ставленную спортсменам возможность 
бесплатного питания!

Я с большим удовольствием сотруд-
ничаю с ХПИ, всем своим воспитан-
никам рекомендую поступать именно 
в этот вуз. В свое время его окончили 
мастера спорта Украины междуна-
родного класса по легкой атлетике, 
участники Олимпийских игр, чемпионы 
и призеры Всемирной Универсиа-
ды Игорь Бодров, Галина Тонковид, 
Руслан Перестюк, Анна Плотицына, 
Виктория Войнова.

Сейчас им на смену пришли моло-
дые талантливые спортсмены, кото-
рые защищают честь ХПИ, например, 
победители и призеры чемпионата 
Украины Елена Маляренко, Анатолий 
Черный, Александр Устименко, Вла-
димир Кожуховский и др. Я желаю 
ребятам не останавливаться на до-
стигнутом и стремиться к покорению 
новых спортивных вершин!».

И. Гаевой.

Осенние каникулы с пользой

«Кубок М.Ф. Семко»  
по футболу — у органиков! 

провели более 500 школьников Харь-
ковщины, посетив Центр «Арсенал 
идей Украина», открытый в нашем 
университете 7 сентября. Ребята 
встретились здесь с лучшими лекто-
рами 5 ведущих музеев Харькова и Чу-
гуева, а также с креативными молоды-
ми учеными и профессорами нашего 
вуза, организаторами Детской АРТ-
площадки, СтудАльянсом НТУ «ХПИ». 
Для школьников были организованы 
24 интересные и полезные встречи, 
мастер-классы, лекции, практические 
занятия. Они с удовольствием включи-
лись в игры — деловую, развивающую 
навыки принятия рациональных реше-
ний (руководитель доцент П.В. Бринь) 
и интерактивную — «Keep Cool», обу-
чающую командной работе на благо 
сохранения экосистемы страны (до-
цент О.Н. Филенко). Ученики младших 
классов увлеченно создавали карты 
Вселенной после лекции о тайнах ми-
роздания (доцент М.В. Гутник).

Активное участие ребята приняли 
в мастер-классе «Креативная жур-
налистика» (тренер Е.Д. Зинченко); 
узнали о происхождении смайликов, 
хештегов и других символов соцсетей 
(О. Чаремская); на интерактивной лек-
ции доцента Т.С. Тихомировой нахо-
дили решения проблемы утилизации 
отходов в стране и их вторичного ис-
пользования. Под руководством асси-
стента К.А. Минаковой и доцента ХНУ 
им. В.Н. Каразина А.Р. Казачкова дети 
разгадывали тайны киматики и прове-
ли ряд интересных исследований Фи-
гур Хладни. Доцент В.В. Лебедев по-
знакомил слушателей с удивительны-
ми свойствами полимеров, а старший 

преподаватель С.А. Радогуз рассказал 
о секретах успеха IT-технологий.

Любители технических новинок 
прослушали научно-популярные лек-
ции «История отечественного танко-
строения» (профессор Д.О. Волон-
цевич), «Достижения и возможности 
мехатронных систем» (профессо-
ры П.М. Гладкий, Г.А. Крутиков) и «Со-
временные технологии переработки 
горючих ископаемых» (профессо-
ры И.О. Лаврова, И.В. Сенкевич). 
Надолго запомнятся ребятам лекции 
о создании жевательной резинки 
и мастер-классы по приготовлению 
мармелада (доценты С.А. Петров, 
А.П. Белинская). Школьники узнали, 
как раскрыть лидерский потенциал 
(доцент О.Н. Яценко), на лекции-
практикуме познакомились с «тан-
цующим страусом» и другими ав-
тономными мобильными роботами 
(доцент А.А. Ткаченко).

Завершились каникулы в ХПИ по-
казом классической комедии «Назад 
в будущее», который организовал 
СтудАльянс нашего вуза.

О. Корякина, сотрудник Музея 
истории НТУ «ХПИ».

В течение уже многих лет в осеннем 
семестре в нашем университете в со-
ревнованиях по футболу разыгрывает-
ся «Кубок М.Ф. Семко». В этом году 
в финале сошлись команды факуль-
тета технологии органических веществ 
и Института танковых войск ХПИ. 
В упорной борьбе со счетом 2:1 верх 
одержали органики. Стоит отметить, 
что в текущем году студенты этого 
факультета праздновали тройную по-
беду. Весной они завоевали золотые 
медали чемпионата ХПИ по футбо-
лу, в сентябре «взяли» Суперкубок 
по футболу, обыграв команду Инсти-
тута танковых войск, и 26 октября 
на стадионе спорткомплекса нашего 
университета стали обладателями 
Кубка М.Ф. Семко! Этой победой 
органики гарантировали себе участие 
в финале соревнований за «Суперку-
бок по футболу — 2018».

Напомним, что все эти футболь-
ные турниры проводятся при актив-
ной поддержке профкома студентов 
ХПИ.

Капитан команды О факультета 
и сборной ХПИ по футболу, студент 
кафедры технологии переработки неф-
ти, газа и твердого топлива Алексей 
Герасименко (О-34): «Победу в матче 
за Кубок М.Ф. Семко мы вырвали на по-
следней добавленной минуте: играли 
в жестких погодных условиях, шел снег, 
но мы до конца верили в успех!

В этом сезоне наша факультет-
ская команда завоевала сразу три 
кубка, сделав, таким образом, требл 
(золотой хет-трик), такого в истории 
института еще не было! Мы долго 
шли к этой победе. На первом курсе 
мы формировали команду, «при-
тирались» друг к другу, с каждым 
годом били футбольные рекорды на-
шего факультета. Уже через год нам 
удалось выйти из группы и сыграть 
в 1/8 чемпионата ХПИ.

В нашей команде есть футболисты, 
которые выступают на более высоком 
уровне, участвуют в чемпионате Харь-
ковской области. Студент из Камеруна 
Ален Гаитен играет за «Энергетик» 
(Солоницевка), а я — за футбольный 
клуб «Двуречная».

Сейчас у нас очень дружная коман-
да, состоящая из студентов разных 
курсов О факультета. Я горжусь, что 
являюсь капитаном такого целеу-
стремленного коллектива единомыш-
ленников!»

На снимке: футбольная команда 
органиков вместе с заместителем 

декана О факультета, 
доцентом Е.Н. Пивень.


