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Абітурієнт! Харківський політехнічний чекає на тебе!

у новому форматі відбудеться 25 лю-
того.

Ректор університету Євген Іванович 
Сокол та представники приймальної 
комісії університету ознайомлять 
абітурієнтів та їх батьків з особли-
востями вступної кампанії — 2018, 
розкажуть, як уникнути помилок при 
вступі до вишу. Гості ХПІ прослуха-
ють лекції: «Особливості вступної 
кампанії та умов прийому 2018 року» 
та «Робота над помилками вступни-
ків 2017 року». Майбутні абітурієнти 

зможуть особисто поспілкуватися 
з керівниками та представниками 
інститутів, факультетів та кафедр на-
шого університету.

Школярі також відвідають робозо-
ну, візьмуть участь у цікавих дослі-
дах та пізнавальних майстер-класах 
у лабораторно-експериментальній 
зоні,  прослухають мотиваційні 
та науково-пізнавальні лекції від 
випускників Політеху та побувають 
на виступах рок-гуртів Rebel Yell 
(Cover-band), ВЛ8 (Rock-band)!

НТУ «ХПІ» у першій десятці 
українських вишів

Наш університет посів у січні 2018 
ро ку сьоме місце за активністю в Ін-
тернеті серед вишів України за між-
народним рейтингом Webometrics 
Ranking of World Universities, який 
був опублікований на сайті Ranking 
Web of Universities. До нього увійшло 
близько 12 тисяч університетів світу, 
з них 327 — ВНЗ України.

Очолює першу десятку українських 
вузів Київський національний універси-
тет ім. Т. Шевченка. НТУУ «Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорсько-
го» зайняв друге місце. Третє посів 
Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна, четверте — Сум-
ський державний університет, п’яте — 
Львівський національний університет 
ім. І. Франка.

Webometrics — один з найавто-
ритетніших рейтингів, його резуль-

тати використовують інші рейтингові 
агентства: QS (рейтинг універси-
тетів країн Європи і Центральної 
Азії), SCImago, Центр «Євроосвіта» 
(рейтинг «Топ-200 Україна»), освіт-
ній проект «Osvita.ua» (консолідова-
ний рейтинг вишів України) та інші. 
Це один з рейтингів університетів сві-
ту, за яким аналізують ступінь пред-
ставлення діяльності ВНЗ в Інтернеті. 
Його складають з 2004 року і публі-
кують два рази на рік (у червні–липні 
та січні). Найбільшу вагу в рейтингу 
(приблизно 80%) займають показники 
цитованості вишів у мережі Інтер-
нет та базі даних Scopus. Він також 
враховує рівень впровадження в уні-
верситеті політики відкритого доступу 
до результатів наукових досліджень, 
навчальних матеріалів, нормативної 
бази тощо.

День 14 лютого відзначають як свято всіх 
закоханих. У цей день дарують квіти, цукерки, 
«валентинки». Та в багатьох країнах, і в Укра-
їні теж, на День святого Валентина вітають 
не тільки коханих, а й усіх друзів та близьких. 
І ми вирішили привітати і познайомити наших 
читачів із двома людьми, що носять це ім’я. 
Обидва вже чимало встигли зробити в своєму 
житті і цим заслужили любов і повагу близь-
ких. Отже, вітаємо Валентину й Валентина!

Мене назвали Валентиною на честь 
моєї бабусі, вчительки географії Вален-
тини Михайлівни. Я хочу розповісти про 
долю, яка пов’язала мене із Політехом. 
Ще у 2006 р., навчаючись у гімназії, 
я почула від свого тренера з легкої ат-
летики про дистанційні підготовчі курси 
у НТУ «ХПІ», що давали змогу отримати 
додаткові бали при вступі до інституту. 
Згодом, я знайшла буклет НТУ «ХПІ» 
та дізналася, що інститут має потужний 
хімічний факультет. Успішно закінчивши 
курси, склала всі необхідні екзамени 
на «відмінно» та вступила на факультет 
технології органічних речовин на кафе-
дру «Біотехнологія та аналітична хімія». 
Окрім навчальних занять, я професійно 
займалася легкою атлетикою під керів-
ництвом тренера В.М. Ісправникової 
та виступала на змаганнях за інститут. 
Протягом навчання проходила виробничу 
практику на молочноконсервному заводі 
«Заречье», а наукову практику — в Інсти-
туті рослинництва ім. Юрьєва. Обидва 
дипломи — і бакалавра, і спеціаліста 
я отримала «з відзнакою».

Останні два роки мого навчання я заці-
кавилася прізвищами науковців, фундато-
рів хімічного факультету вже рідного мені 
НТУ «ХПІ». Особливу увагу привернула 
постать Олександра Павловича Лідова, 
а саме — його внесок у розвиток хіміч-
ної науки у Харківському технологічному 
інституті (зараз ХПІ). Тобто, переді мною 
постала дилема, я хотіла вивчати техноло-

гію хімічної промисловості, та більш мене 
зацікавив науковий доробок О.П. Лідова. 
До вступу в аспірантуру я попрацювала 
диспетчером у деканаті КІТ факультету 
під керівництвом професора М.Й. За-
половського, де й зараз працюю за су-
місництвом. У 2013 р. я стала аспірант-
кою, готувала дисертаційну роботу під 
керівництвом завідувача кафедри історії 
науки і техніки професора В.М. Скляра. 
Закінчивши аспірантуру, працюю на по-
саді викладача-стажиста.

За весь час моєї наукової діяльності 
я опублікувала 21 роботу, сім серед 
яких — одноосібні статті у фахових ви-
даннях. У квітні 2017 р. виступала на пле-
нарному засіданні конференції «Україна 
і світ» із доповіддю «Співпраця професо-
ра Харківського технологічного інститу-
ту О.П. Лідова з Д.І. Менделеєвим». А вже 
19 травня 2017 р. здобула перемогу 
та І місце на ХІІ Міжнародній конференції 
молодих учених та спеціалістів, присвя-
ченій 100-річчю від дня створення ННСГБ 
НААН у м. Києві. Тема моєї доповіді була 
«Особисті записи професора О.П. Лі-
дова щодо дослідження рослинного 
сере довища та продуктів харчування». 
У лютому–березні 2018 р. я представляю 

на обговорення кафедри дисертаційну 
роботу «Науковий та освітній доробок 
професора ХТІ О.П. Лідова у галузі хімії 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.».

На початку мого наукового пошуку 
я багато разів чула від свого керівни-
ка цікаве ствердження: «Всі пошукачі, 
що писали роботу про провідних вчених, 
згодом захоплювалися їхніми особистос-
тями». Спочатку я це сприймала, як жарт. 
Але згодом, після знайдення особистого 
архіву О П. Лідова у Відділі Інституту 
рукописів Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В.І. Вернадського та прочитавши 
його записні книжки, я зрозуміла усю 
серйозність цього висловлювання. Мене 
вразила кількість наукових робіт вченого, 
тільки в енциклопедії Брокгауза і Ефрона 
він опублікував близько трьохсот статей. 
Варто зауважити, що професор був дру-
гим автором за кількістю хімічних статей 
після Д.І. Менделеєва, про що свідчить 
їхнє особисте листування. Олександр 
Лідов мав численну кількість підручни-
ків, керівництв, монографій, а також 
закордонних публікацій. Після захисту 
я планую продовжити свою викладацьку 
діяльність та у подальшому опублікувати 
монографію про особистість Олександра 
Павловича Лідова.

Окрім наукової роботи я маю хобі, яке 
також частково стосується викладан-
ня та має волонтерське направлення. 
На вихідних я працюю волонтером у 
м. Куп’янськ Харківської обл. та про-
воджу майстер-класи й заняття із ма-
лювання для дітей учасників АТО, ВПО, 
дітей-сиріт та з інвалідністю.

Валентина Голова,  
викладач-стажист кафедри «Історія 

науки і техніки».

Захоплення — 
особистість 
видатного вченого

професор Мехмет Караджа, ректор НТУ «ХПІ» професор 
Євген Сокол, представники вишів-партнерів та освітньої 
і наукової громадськості Харківського регіону.

Учасники відзначили, що головне завдання Центру — при-
скорити процес комерціалізації наукових розробок. Ректор 
İTÜ Мехмет Караджа підкреслив, що відкриття Центру — 
лише початок співпраці у науковій і технологічній сферах. 
За словами директора Центру, проректора НТУ «ХПІ» Ель-
дара Велієва, підписання Договору про створення такого 
Центру і проведення спільних наукових досліджень стало 
першим кроком в об’єднанні наукових потенціалів двох країн.

Ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол подякував керівництву 
Харківської облдержадміністрації та безпосередньо гу-
бернатору Юлії Світличній за підтримку такого важливого 
для регіону проекту. За словами заступника директора 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації Олександра Труша, відкриття Центру — по-
чаток великої співпраці, яка принесе користь як ХПІ і вищій 
школі держави, так і загалом Україні і Туреччині.

Підписаний договір про співпрацю між НТУ «ХПІ» та İTÜ 
передбачає проведення спільних наукових досліджень 
і розробок інноваційних технологій у галузі електроніки, 
машинобудування, космосу, авіації та інших. ХПІ та İTÜ бу-
дуть працювати у галузях розробки двигунів внутрішнього 
згоряння, систем передачі, електронних блоків управління 
і матеріалів.

За матеріалами пресслужби НТУ «ХПІ».

Україно-турецький центр 
і  великомасштабний договір

Відкриття Україно-турецького координаційного цен-
тру науково-технічних досліджень і підписання дого-
вору про співпрацю між НТУ «ХПІ» та Стамбульським 
технічним університетом İTÜ (Туреччина) відбулося в на-
шому університеті 1 лютого. В урочистій церемонії взяли 
участь: ректор Стамбульського технічного університету 

XV Міжнародна методична школа-семінар з такою назвою 
відбулася в НТУ «ХПІ» 31 січня — 2 лютого. Її організаторами 
виступили Міністерство освіти і науки України, Національна ака-
демія педагогічних наук України, НТУ «ХПІ», Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем 
виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центр сучасних 
педагогічних технологій НТУ «ХПІ», методичний відділ НТУ «ХПІ».

У семінарі працювало понад 20 педагогічних майстерень 
та майстер-класів, таких як «Принципи і методи формуван-
ня харизматичного лідера. Секрети харизматичного лідера. 
10 принципів сугестії» (керівник — професор О.Г. Романов-
ський); «Методичні аспекти активізації навчально-виховного 
процесу» (професор О.В. Горілий); «Компетентність викладача 
у мережеву епоху» (професор В.М. Кухаренко) та інші. В роботі 
конференції брали участь 1075 слухачів з НТУ «ХПІ», інших вузів 
Харкова, різних міст країни та зарубіжжя.

Школа-семінар, яка вже традиційно відбувається в нашому 
університеті, завжди викликає великий інтерес. Головними 
вимогами, які стоять перед викладачами вузів, залишаються: 
перетворення процесу навчання у самонавчання студентів, 

його інтенсифікація та інформатизація, створення мотивації 
до навчання протягом усього життя, виховання духовності 
і відповідальності студентів. Працівники вищої школи мають 
забезпечити високу інтелектуальну і соціальну мобільність 
особистості, постійно і наполегливо працювати над педа-
гогічною майстерністю, своєчасно оновлювати педагогічні 
технології. І наш НТУ «ХПІ» завжди ділиться з колегами-
освітянами як інноваційним досвідом методики викладання, 
так і новими освітніми технологіями, що впроваджуються 
у навчальний процес.

Детальний звіт про роботу ХV школи-семінару чи-
тайте в наступних випусках газети.

Сучасні педагогічні 
технології  в освіті 

Знакомьтесь: 
Валентин Ковшик 

Сотрудник пресс-службы НТУ «ХПИ» 
Валентин Ковшик воистину украшает 
свое имя. «Валентин» — от латинского 
«сила». Ему еще нет 30, а за плечами: 
«красный» диплом выпускника БФ фа-
культета, аспирантура и успешная 
защита кандидатской диссертации.

Его настоящее — труд, напори-
стость, талант, а будущее сложно 
предсказать, ведь «сила» ума этого 
человека может покорить любую вер-
шину и привести к высоким достиже-
ниям. Валентин все делает на «отлич-
но»: от фотографирования, написания 
статей, дизайна, инфографики до при-
готовления шашлыка и даже ремонта 
шкафа в кабинете. Его созидательный 
мозг ученого-исследователя позволяет 
команде пресс-центра решать самые 
сложные задачи. Валентин автома-
тизировал наш труд — теперь, тратя 
минимум времени, мы уменьшаем фо-
тографии для того, чтобы они «поме-
щались» на сайте либо с высочайшей 
скоростью печатаем поздравительные 
открытки. А сэкономив время здесь, 

мы сможем его освободить для других 
приоритетных задач, которые стоят 
перед пресс-службой университета.

Рутина не для нашего коллеги. 
«Сила» творчества — еще один «ко-
нек» Валика. Он может «с нуля» при-
думать контент для сайта либо соз-
дать креативную афишу или плакат. 
А фотографии в его обработке на-
чинают жить новой жизнью. И если 
вы думаете, что круг деятельности 
Валентина ограничен только пресс-
службой, вы глубоко ошибаетесь. Уже 
больше года он преподает, причем 
не на украинском и даже не на рус-
ском языках, а на английском! Любые 
сложные, тернистые пути Валентину 
по плечу. И здесь можно преклоняться 
перед «силой» его духа.

Не может оставить равнодушным 
и способность Валентина постоянно 
учиться, осваивать что-то новое, ин-
тересное, и неустанно делиться этой 
информацией с нами. Он заряжает 
«силой» знаний с наивысшими пока-
зателями усваивания.

Нам повезло, что Валентин ра-
ботает в пресс-службе, он отлич-
ный профессионал и верный друг. 
Мы слышим, видим, понимаем друг 
друга и работаем слаженной коман-
дой. У нас общие цели и они, при 
его поддержке, однозначно будут 
достигнуты!

Елена Розова, 
Екатерина Сапожникова.



2 Полiтехнiк

У вченій раді преМия президента Украины 

конференції 

26 січня 
відбулося чергове 
засідання Вченої 
ради університету
під головуванням голови Вченої ради, про-
фесора Л.Л. Товажнянського та за участі 
проректора, професора А.П. Марченка.

Атестати професорів НТУ «ХПІ» було 
вручено І.Ю. Адашевській, А.О. Ларіну, 
В.А. Ткаченку, А.І. Ценциперу, О.Г. Ющенку.

Про напрями роботи юридичного від-
ділу з захисту інтересів університету 
та його співробітників членам Вченої 
ради доповіла начальник юридичного від-
ділу Ю.Ю. Молчанова.

Вчена рада підтримала представлення 
до звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» 
ректора Стамбульського технічного універ-
ситету Мехмета Караджі. Члени Вченої ради 
підтримали представлення до вчених 
звань професора О.П. Косенко (кафедра 
економіки та маркетингу); професора НТУ 
«ХПІ» Я.А. Максименко (загальної еконо-
мічної теорії); доцента С.М. Безродної 
(економічних дисциплін Чернівецького 
факультету НТУ «ХПІ»), Р.О. Гамзаєва (про-
грамної інженерії та інформаційних техно-
логій), І.І. Марченка (системного аналізу 
та інформаційно-аналітичних технологій).

Конкурс на заміщення вакантних по-
сад. Вчена рада підтримала призначення 
на посаду завідувача кафедри гідравлічних 
машин д. т. н., проф. М.В. Черкашенка, 
на посаду професора кафедри автомо-
біле- і тракторобудування — д. т. н., доц. 
А.І. Бондаренка, на посаду професора 
кафедри технології жирів та продуктів 
бродіння — д. т. н., проф. П.О. Некрасова.

Вчена рада підтримала кандидатури 
на здобуття стипендії Кабінету Міні-
стрів України для молодих вчених д. т.  н., 
вченого секретаря НТУ «ХПІ» О.Ю. Заково-
ротного, к. г. н., доцента кафедри менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності 
та фінансів О.О. Носирєва.

Вчена рада ухвалила рішення предста-
вити на здобуття щорічної премії Пре-
зидента України для молодих вчених 
за 2018 рік роботи «Ефективне вико-
ристання окисненого вугілля для вироб-
ництва доменного коксу» (д. т. н., с. н. с., 
завідувач кафедри технологій переробки 
нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ» 
Д.В. Мірошниченко); «Структурна інженерія 
композитних матеріалів на різних рівнях ор-
ганізації» (к. т. н., доцент О.О. Водка, н. с. 
А.О. Мейлехов, аспірант Г.О. Постельник, 
студентка М. Жадько); «Створення нових 
функціональних матеріалів для надвисо-
кочастотної техніки» (м. н. с. А.В. Захаров; 
в. о. наукового співробітника Інституту за-
гальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернад-
ського НАН України Ю.Ю. Шлапа, інженер 
Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка А.Л. Нікитенко, інженер 
технологічної лабораторії КГНПП «Кварсит» 
А.О. Зайлер). Доповідь з цього приводу 
зробив проректор А.П. Марченко.

Вчена рада також підтримала висунен-
ня кандидатур кількох відомих вчених 
та керівників наукових установ України 
для обрання їх академіками, членами-
кореспондентами НАН України.

Була підтримана пропозиція проректо-
ра Ю.І. Зайцева про призначення сти-
пендій студентам університету — Пре-
зидента України: Дарині Майстро, Павлу 
Трофімову, Світлані Луценко, Василю Гре-
чину, В’ячеславу Владимирову, Дар’ї Глав-
чевій; Кабінету Міністрів України (для 
студентів з інвалідністю) Сергію Жуку.

Були затверджені теми докторських 
дисертацій к. т. н., доцента кафедри 
хімічної техніки та промислової еколо-
гії О.В. Шестопалова «Теоретичні і мето-
дологічні основи агрегації твердої фази 
при очистці та зневодненні полідисперсних 
шламів» та призначення науковим кон-
сультантом д. т. н., професора М.А. Цейт-
ліна; доцента кафедри політичної істо-
рії А.В. Харченка «Єврейська громада 
в просторі імперського міста (друга поло-
вина XIX — перша чверть XX ст.): традиція, 
адаптація, модернізація» та призначен-
ня науковим консультантом професора 
Північно-західного університету Чикаго, 
Почесного професора Києво-Могилянської 
академії Йоханана Петровського-Штерна.

Право наукового керівництва ас-
пірантами надано  доценту кафедри 
гідравлічних машин к. т. н. Є.С. Крупі 
за спеціальністю 133 «Галузеве машино-
будування»; доценту кафедри економіки 
і маркетингу к. е. н. С.В. Глуховій за спе-
ціальністю 051 «Економіка». Доповідь 
з цього приводу зробив завідувач НДЧ, 
професор Г.В. Лісачук.

Вчена рада рекомендувала до друку 
цілу низку наукових видань науковців на-
шого університету.

Послужить 
отечественной науке

З прем’єрою!

В предыдущем выпуске «Политех-
ника» (№1–2 от 25 января 2018 г.) 
мы поздравляли лауреатов Премии 
Президента Украины для молодых 
ученых. Ими стали научные сотруд-
ники кафедры физики — кандидаты 
физико-математических наук Светла-
на Меньшикова и Александр Будник, 
младшие научные сотрудники Анна 
Дорошенко и Дарья Орлова.

Мы встретились со Светланой 
Меньшиковой, еще раз поздравили 
в ее лице коллектив молодых лауреа-
тов Премии Президента Украины.

На вопрос, почему Светлана и ее 
коллеги, выпускники физтеха, вы-
брали занятие наукой, она ответила: 
«Это, в первую очередь, очень ин-
тересно: узнавать новое, постоянно 
быть в динамике. От создания новых 
материалов во многом зависит про-
гресс человечества. Сейчас мы не 
можем представить свою жизнь без 
мобильного телефона или компьюте-
ра, даже не задумываемся над тем, 
что эти вещи были бы невозможными, 
если бы ученые не разрабатывали 
и не исследовали новые материалы 
и наноразмерные структуры (тонкие 
пленки, квантовые провода и точки).

Мы принимаем участие в фунда-
ментальных исследованиях, веду-
щихся в лаборатории физики полу-
проводников и полупроводникового 
материаловедения под руководством 
профессора Елены Ивановны Рогаче-
вой. Работаем над созданием новых 
термоэлектрических элементов с вы-
сокой эффективностью. Они являются 
экологически чистыми и безопас-
ными, применяются для генерации 
энергии и охлаждения в различных 
устройствах — от автомобильных хо-
лодильников до спутников. В работе, 

поданной нами на соискание премии, 
объединены и обобщены результаты 
исследований, выполненных каждым 
из нас в этом направлении.

Надо отметить, что такую же вы-
сокую награду получила сотрудница 
нашей лаборатории, к. ф.-м. н. Анна 
Дроздова в 2011 году. Вместе со сво-
им мужем, научным сотрудником 
кафедры физики металлов и полупро-
водников, к. ф.-м. н. Антоном Дроздо-
вым, они выполнили работу по созда-
нию новых перспективных материалов 
для практического использования 
в твердотельных охладителях. Что 
касается будущего, то мы планируем 
не останавливаться, продолжать от-
крывать и создавать новое. Наш руко-
водитель, ученый с мировым именем, 
Елена Ивановна Рогачева, кроме того, 
что каждому подсказала идею и дала 
толчок к проведению современнейших 
исследований, постоянно поддержи-
вает советами, всячески помогает.

Однако хотелось бы иметь адекват-
ную поддержку в профессиональном 
развитии на всех уровнях украинской 
науки. Это даст нам возможность 
на полную силу послужить отечествен-
ной науке и своему университету».

Беседовала Светлана Землянская.

На снимке слева направо: Анна 
Дорошенко, Светлана Меньшикова 
и Дарья Орлова.

Термоэлектрические 
(ТЭ) генераторы и хо-
л о д и л ь н и к и  ш и р о к о 
используются в самых 
различных областях нау-
ки и техники и перспек-
тивы их практических 
применений огромны. 
На сегодняшний день, 
в век нанотехнологий, 
в  Т Э  э н е р г е т и к е  в с е 
шире используются на-
ноустройства. Известно, 
что когда размеры об-
разцов уменьшаются до нанометро-
вых, свойства начинают зависеть 
от размера и описываться законами 
квантовой механики. Поэтому одно 
из основных научных направлений 
лаборатории физики полупроводни-
ков и термоэлектричества на кафед-
ре физики — изучение квантовых 
эффектов, в том числе размерных, 
проявляющихся в ТЭ явлениях. В по-
следнее десятилетие зарубежными 
учеными были предсказаны и уже 
экспериментально открыты новые 
уникальные объекты квантовой фи-
зики, которым предсказывают много-
численные применения, — топологи-
ческие изоляторы (ТИ), представляю-
щие собой диэлектрики, покрытые 
тонким металлическим нанослоем. 
По неясным пока причинам, извест-
ные на сегодняшний день ТИ отно-
сятся к числу лучших ТЭ материалов. 
Это стимулирует проведение иссле-
дований по выявлению связи между 
топологическими и ТЭ свойствами. 
Поэтому тематика работы наших мо-
лодых ученых, получивших премию 
Президента, связанная с выявлением 
влияния топологического слоя на раз-
мерные эффекты в тонких пленках 

Открыли новые физические эффекты
лучших ТЭ материалов, 
безусловно, актуальна.

Р е б я т а  в ы п о л н и л и 
очень большую по объе-
му и очень трудоемкую 
работу, проявляя тру-
долюбие и творческий 
энтузиазм. Проделано 
огромное количество 
экспериментов, связан-
ных с приготовлением 
очень большого коли-
чества полупроводни-
ковых кристаллов раз-

личного состава и тонких пленок 
различной толщины, исследовани-
ем их кристаллической структуры, 
ТЭ и других свойств. Для корректного 
анализа полученных результатов 
нужно было выйти на современ-
нейший научный уровень в области 
нано-физики, физики полупрово-
дников, топологических изоляторов, 
термо-электричества. В процессе 
выполнения работы был открыт ряд 
новых физических эффектов. На-
пример, впервые было обнаружено, 
что в пленках теллурида висмута 
ТЭ свойства осциллируют при изме-
нении толщины пленок и показано, 
что амплитуда осцилляций велика 
и практически не изменяется с тол-
щиной в интервале толщин до при-
мерно 100 нанометров, что связы-
валось с наличием топологического 
слоя. Полученные результаты имеют 
не только большое фундаментальное 
значение для физики твердого тела, 
но и, несомненно, практическое зна-
чение при прогнозировании свойств 
нанослоев ТЭ материалов.

Профессор 
Елена Рогачева.

7 грудня 2017 року вже всьоме від-
булося пленарне засідання науково-
технічної конференції «Актуальні про-
блеми автоматики та приладобуду-
вання», яка проводилася вже в статусі 
міжнародної (перші три роки вона 
мала статус конференції регіональ-
ного рівня, потім три роки — все-
української). Вона була започаткована 
на факультеті автоматики та при-
ладобудування за ініціативи декана 
професора А.І. Гапона. Пізніше до АП 
факультету долучилися електромаши-
нобудівний та електроенергетичний 
факультети.

Робота конференції відбувалася 
за науковими напрямками, пред-
ставленими 6 секціями. Було подано 
118 тез доповідей, географія учас-
ників: Україна, Бєларусь, Болгарія, 

Польща, Казахстан, Франція, США, 
Велика Британія.

На пленарному засіданні конферен-
ції виступили ректор НТУ «ХПІ», член-
кор. НАНУ, д. т. н., професор Є.І. Со-
кол; д. т. н., с. н. с., генеральний 
директор ННЦ «Інститут метрології», 
віце-президент міжнародної організа-
ції COOMET П.І. Неєжмаков; д. т. н., 
с. н. с., зав. кафедри ТОЭ М.М. Ре-
зинкіна та к. т. н., доцент, голова Ради 
молодих вчених НТУ «ХПІ» Р.С. Тома-
шевський.

Доповідь П.І. Неєжмакова стала 
справжньою сенсацією. Вона була 
присвячена питанням переходу Міжна-
родної системи одиниць фізичних ве-
личин SI до нової квантової SI. І якщо 
ще два роки тому говорили тільки про 
те, що стара SI, яка ґрунтується на ме-
ханічних вимірюваннях і еталонах, по-
дібних до платино-іридієвого еталона 
метра, поступово відходить у минуле, 

то П.І. Неєжмаков у своєму виступі 
назвав ключові дати «революції» в ме-
трології. У 2018 р. планується прийняти 
нову редакцію Міжнародної системи 
одиниць SI, а 20 травня 2019 року ста-
ра SI припинить своє існування.

Як вчений секретар конференції 
хочу відзначити взірцеву роботу секції 
д. т. н., професора А.В. Кіпенського, 
яка не просто є постійним лідером 
за кількістю доповідей, а ще й при-
кладом гарячих наукових дискусій, 
що відбуваються на засіданнях секції. 
Дуже сумлінно ставляться до вико-
нання своїх обов’язків секретарі всіх 
секцій конференції. Завжди готова 

допомогти і порадою, і ділом член 
Оргкомітету конференції, професор 
кафедри ІВТС О.Є. Тверитникова. 
Ну і, звичайно, без творчої ініціативи 
доцента кафедри ІВТС І.І. Тополова 
та дуже відповідального ставлення 
до своєї роботи асистента кафедри 
АУТС О.М. Євсєєнко не було б збірни-
ка праць конференції, художня цінність 
якого не поступається науковій.

Хочу подякувати керівництву та від-
ділу міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ» 
за підтримку у вирішенні питань щодо 
організації конференції.

Тетяна Чуніхіна, к. т. н., доцент, 
учений секретар оргкомітету 

конференції.

На знімках: (угорі) пленарне 
засідання конференції. Зліва на-
право: заступник декана АП фа-
культету професор І.В. Григоренко; 
к. т. н., доцент Р.С. Томашевський; 
д. т. н., с. н. с. М.М. Резинкіна; 
ректор НТУ «ХПІ», д. т. н., про-
фесор Є.І. Сокол; д. т. н., с. н. с. 
П.І. Неєжмаков. Внизу: к. т. н., 
доцент Р.С. Томашевський; к. т. н., 
доцент Т.В. Чуніхіна; д. т.  н., 
професор, проректор НТУ «ХПІ» 
Р.П. Мигущенко.

Говорят  участники
М.М. Резинкина — д. т. н., 

с. н. с., зав. кафедрой ТОЭ: «Я уча-
ствую в работе конференции ежегод-
но с 2014 г. Два раза делала доклады 
на пленарных заседаниях, в этом году 
вела секцию «Электромагнитные про-
цессы в электрических и электронных 
устройствах». Конференция мне нра-
вится по ряду причин. Это и хорошая 
организация пленарных и секцион-
ных заседаний. Это и оперативное 
и деловое проведение приема, экс-
пертизы и публикации присылаемых 
тезисов докладов. Конференция 
уже завоевала авторитет в научных 
и вузовских кругах, о чем свидетель-
ствует постоянно расширяющаяся 
география участников. Надеюсь, что 
в дальнейшем ныне уже междуна-
родная конференция «Актуальные 
проблемы автоматики и приборо-
строения» станет одной из наиболее 
успешных в данной области».

Р.С. Томашевский — к. т. н., 
доцент, председатель Сове-
та молодых ученых НТУ «ХПИ»: 
 «Я участвую в работе конферен-
ции уже третий раз. Не перестаю 
удивляться динамичному росту 
уровня конференции — в этом 
году она уже приобрела статус 
международной. Каждый год радует 
качество докладов, а самое глав-
ное, практическая направленность 
работ. Среди участников большое 
количество молодых ученых, для 
научного роста которых жизненно 
необходимо наличие таких площа-
док апробации своих работ — здесь 
они могут получить ценный совет 
и услышать компетентное мнение. 
В целом хотелось бы поблагода-
рить организаторов за отличную 
инициативу и проделанную работу, 
а также пожелать долгих лет жизни 
конференции!».



26 января руководство универси-
тета, друзья, коллеги и многочислен-
ные ученики поздравляли с 65-летием 
заведующего кафедрой педагогики 
и психологии управления социальными 
системами имени академика И.А. Зязю-
на, лауреата Государственной премии 
Украины, члена-корреспондента Нацио-
нальной Академии педагогических наук 
Украины, доктора педагогических наук, 
профессора Александра Георгиевича 
Романовского.

В Харьковский политехнический ин-
ститут пришел 28-летний Александр 
Романовский на пост проректора по ка-
питальному строительству. Его опыт 
профессионала (несмотря на молодой 
тогда возраст), талант организатора, 
кипучая энергия послужили в те годы 
бурному развертыванию строитель-
ства в институте. В 1991 году вступил 
в строй уникальный спортивный ком-
плекс, отмеченный Государственной 
премией Украины. Творческий труд, 
высочайшая ответственность Алек-
сандра Георгиевича, любовь к нашему 
вузу послужили возведению новых 

студенческих общежитий, учебных 
корпусов, многоквартирного дома для 
сотрудников и других зданий и соору-
жений. Много сделал А.Г. Романовский, 
как проректор по административно-
хозяйственной работе.

Александр Георгиевич, занимаясь 
этой напряженной деятельностью, 
много внимания уделял собственному 
самосовершенствованию, защитил дис-
сертацию и получил степень кандидата 
технических наук. В своей многопла-
новой работе он столкнулся с тем, что 
выпускникам ХПИ, даже при высоком 
уровне профессиональной подготовки, 
недостает знаний и умений в вопросах 
управленческой деятельности, которые 
можно приобрести, изучая педагогику 
и психологию управления различными 
трудовыми коллективами. Став докто-
ром педагогических наук, известным 
в Украине специалистом по проблемам 
педагогики высшей школы и психологии 
управления социальными системами, 
он создал первую и единственную 
в технических вузах Украины кафедру 
педагогики и психологии управления 

социальными си-
стемами. Кафедра 
ведет успешную 
подготовку по та-
к и м  с п е ц и а л ь -
н о с т я м  к а к  а д -
министративный 
менеджмент, пе-
дагогика высшей школы и психология.

А л е к с а н д р  Г е о р г и е в и ч  Р о м а -
новский — автор ряда поэтических 
сборников, редактор литературно-
художественного журнала «Славянин», 
Почетный член Харьковской областной 
организации Союза писателей Украины, 
лауреат литературных премий. Он на-
гражден орденом «Почетный Крест Укра-
инской православной церкви» и другими 
почетными наградами и грамотами.

Коллектив кафедры педагоги-
ки и психологии управления соци-
альными системами им. академи-
ка И.А. Зязюна поздравляет Алек-
сандра Георгиевича Романовского 
с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, новых творческих свер-
шений и неиссякаемого оптимизма!

3Полiтехнiк

колонка ювіляра

оліМпіади

У військовоМУ інститУті танкових військ нтУ «хпі»

У Військовому інституті танкових 
військ Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний 
інститут» 29 січня 2018 року розпо-
чалась атестація курсантів четвертих 
курсів за освітнім ступенем «бакалавр» 
зі спеціальностей «Озброєння та вій-
ськова техніка» й «Озброєння і засоби 
військ РХБ захисту та екологічна без-
пека», яка триватиме впродовж трьох 
тижнів.

Цього року екзаменаційну комісію 
очолює ТВО начальника управління за-
безпечення Центрального бронетанко-
вого управління Збройних Сил України 
Озброєння Збройних Сил України пол-
ковник Василь Миколайович Шевчен-
ко. Члени екзаменаційної комісії пере-
вірять та оцінять теоретичні знання і 
практичні навички курсантів. Під час 
атестації четвертокурсники повинні 
будуть скласти комплексні екзамени 

за циклом професійної підготовки та 
з іноземної мови.

Проведення атестації в навчальному 
закладі розпочалось з організаційно-
го засідання та відрекомендування 
керівного складу інституту голові ек-
заменаційної комісії. Було проведено 
також стройовий огляд особового 
складу, який залучається до складання 
екзаменів, представлення членів екза-
менаційної комісії та огляд готовності 
матеріально-технічної бази інституту 
до атестації.

Полковник Василь Шевченко від-
значив якісну підготовку матеріально-
технічної бази інституту та високу 
мотивацію курсантів на успішне скла-
дання екзаменів.

Старший офіцер відділення 
морально-психологічного 

забезпечення майор Олег Карлов.

Святе Водохреща
Щороку в січні право-

славні християни і греко-
католики відзначають Хре-
щення Господнє. Свято 
Хрещення було встановле-
но на згадку про хрещення 
Ісуса Христа в річці Йордан. 
В Україні Водохреща має 
свої звичаї і традиції. Бого-
явлення вважається днем, 
коли у всіх водоймах вода 
набуває цілющих власти-
востей, тому на Водохреща 
заведено святити воду й за-
нурюватися в ополонку.

19 січня на території Вій-
ськового інституту танко-
вих військ НТУ «ХПІ» у храмі 

Святого Великомученика 
Іоанна Воїна відбулася Бо-
жественна Літургія, яку від-
служив настоятель храму 
отець Олексій.

Після служби він освятив 
особовий склад навчаль-
ного закладу та парафіян 
(на знімку), привітав усіх 
зі святом, побажав святої 
Божої благодаті, закликав 
бути в душевній чистоті, лю-
бити та вміти терпіти й про-
щати один одного, і тоді Гос-
подь завжди буде з нами.

Свято Водохреща зали-
шило в серцях особового 
складу інституту особливу 

радість бо, як відомо, той, 
хто омитий святою водою 
в цей день, набуває міц-
ного здоров’я та душевної 
рівноваги.

Офіцер відділення 
морально-психологічного 

забезпечення капітан 
Тетяна Кучерява.

24 січня представники Збройних Сил 
Литовської Республіки під керівниц-
твом начальника Військової академії 
Збройних Сил Литовської Республіки 
бригадного генерала Альгіса Вайчелю-

наса завітали до Військового інституту 
танкових військ НТУ «ХПІ».

Метою візиту іноземної делегації 
було ознайомлення з організацією 
та системою освіти в інституті.

Гості відвідали музей Бойової слави 
навчального закладу, де ознайомили-
ся зі сторінками його історії, оглянули 
об’єкти сучасної матеріально-технічної 
бази, зразки бронетанкового озброєн-
ня та військової техніки, які вивчають 
майбутні офіцери.

Під час брифінгу сторони обго-
ворювали питання з розвитку вій-
ськової  освіти,  зокрема у сфері 
започаткування освітніх проектів 

на двосторонній основі та подальшій 
співпраці.

На завершення зустрічі начальник 
Військової академії ЗС Литовської Рес-
публіки бригадний генерал Альгіс Вай-
челюнас (на знімку справа) та викону-
ючий обов’язки начальника Військового 
інституту танкових військ НТУ «ХПІ» пол-
ковник Олександр Серпухов обмінялись 
сувенірами на згадку про зустріч.

ТВО заступника начальника 
інституту з морально-

психологічного забезпечення – 
начальник відділення 

підполковник Олександр Сінько.

Обмін досвідом  з литовськими колегами

Атестація майбутніх фахівців

7 лютого виповнилося 80 років до-
центові кафедри електричних машин, 
кандидату технічних наук Л.П. Галайко.

Після закінчення у 1960 році Хар-
ківського політехнічного інституту 
Лідія Петрівна назавжди зв’язала 
свою наукову та трудову діяльність 
з рідним вузом. Тут вона подолала 
всі етапи становлення висококлас-
ного спеціаліста й педагога — від 
інженера, асистента, наукового спів-
робітника, аспіранта і після захисту 
кандидатської дисертації — до до-
цента кафедри.

Доцент Л.П. Галайко бере актив-
ну участь у наукових конференціях 
та семінарах, а всі новітні досяг-
нення у науці втілює на практиці. 
Вона є автором багатьох методичних 

посібників та на-
у к о в и х  с т а т е й . 
Під ї ї  керівниц-
твом розроблені 
нові курси лекцій 
з перспективних 
напрямків теорії 
і практики елек-
тричних машин.

Лідія Петрівна 
Галайко користується заслуженим ав-
торитетом у співробітників і викладачів 
кафедри електричних машин та ЕМБ 
факультету, а студенти поважають 
її за глибокі професійні знання та ви-
могливість.

Лідія Петрівна є прикладом здоро-
вого способу життя, активно займа-
ється спортом — бігом улітку, а взимку 
лижами.

Колектив кафедри електричних 
машин НТУ «ХПІ» щиро вітає Лідію 
Петрівну із знаменною датою і ба-
жає їй міцного здоров’я, подальших 
досягнень в професійній діяльності, 
творчого натхнення, благополуччя, 
невичерпної енергії і духовних сил! 

Доброго  
здоров’я 
та подальших   
успіхів!

Новых творческих свершений! 

Міжнародним фіналом фінішувала 
в 2017 році ювілейна Х Міжнародна 
студентська олімпіада в галузі інфор-
маційних технологій «IT — Planet».

На дошці пошани офіційного сайту 
олімпіади (http://world-it-planet.org) 
оголошені підсумкові результати, згід-
но з якими серед навчальних закладів 
вищої професійної освіти переможцем 
в статусі Чемпіона України вчетверте 
(!) став Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний 
інститут». Цю перемогу забезпечили 
своїми успішними виступами студенти 
нашого університету, які брали участь 
у відбіркових етапах змагань олімпіади.

Гідно представив наш університет 
на цій олімпіаді студент академічної 
групи І-22 бм Микола Коновалов, який 
здобув 2 місце в Україні в конкурсі «Ад-
міністрування Linux». Він є магістран-
том кафедри «Комп’ютерне моделю-
вання процесів та систем» (науковий 
керівник — завідувач кафедри, д. т. н., 
професор Дмитро Васильович Брес-
лавський) І факультету (декан про-
фесор Валерій Миколайович Конкін).

Особливо треба відзначити успіш-
ний виступ на олімпіаді студентів 
кафедри «Обчислювальна техніка 
та програмування» (завідувач — 

д. т. н. Сергій Геннадійович Семенов) 
КІТ факультету (декан професор Мико-
ла Йосипович Заполовський).

Команда нашого університету 
в складі студентів академічної групи 
КІТ-22м Дениса Волошина та Павла 
Білоусова виборола 1 місце в Україні 
в номінації «Виріб» конкурсу вільної 
робототехніки «Робофабрика» та була 
запрошена до участі в Міжнародному 
фіналі олімпіади.

Студент академічної групи КІТ-24а 
Марко Груздов здобув 1 місце в Укра-
їні в конкурсі «Адміністрування Linux» 
та був запрошений на Міжнародний 
фінал олімпіади.

Студент академічної групи КІТ-12м 
Олексій Мельников виборов 2 місце 
в Україні в конкурсі «Розробка мобіль-
них застосунків» та був запрошений 
на Міжнародний фінал олімпіади.

Студент академічної групи КІТ-22м 
Сергій Стасюк посів 3 місце в Україні 
в конкурсі «Розробка мобільних за-
стосунків».

Студент академічої групи КІТ-12м 
Роман Ковтун здобув 3 місце в Україні 
в конкурсі компанії Cisco «Технології 
передавання даних в локальних та гло-
бальних мережах».

Офіційним представником універ-
ситету, відповідальним за організацію 
успішної участі наших студентів у цій 
олімпіаді, був старший викладач ка-
федри «Обчислювальна техніка та про-
грамування» Сергій Геннадійович 
Межерицький.

26 січня 2018 року на урочистому 
засіданні Вченої ради університету 

Почесний ректор і голова Вченої ради 
Леонід Леонідович Товажнянський 
та проректор з науково-педагогічної 
роботи Андрій Петрович Марченко 
в присутності поважних членів ради 
вручили переможцям медалі та дип-
ломи і Кубок Чемпіона України, по-
дякували їм за гідні здобутки та поба-
жали успіхів у наступних студентських 
олімпіадних змаганнях для підвищення 
рейтингу нашого університету у вітчиз-
няному та міжнародному освітньому 
просторі.

На знімку В. Таємницького (зліва 
направо): Роман Ковтун, Павло Біло-
усов, Денис Волошин, старший ви-
кладач Сергій Межерицький, Мико-
ла Коновалов, Олексій Мельников, 
Марко Груздов та Сергій Стасюк.

IT – Planet. 
НТУ «ХПІ» — 
вчетверте Чемпіон

Олімпійський командний успіх 
політехніків 

У Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остро-
градського в 2017 році відбувся ІІ 
етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади в галузі знань 0501 «Інфор-
матика та обчислювальна техніка» з 
напряму «Комп’ютерна інженерія» для 
спеціальності «Комп’ютерні системи 
та мережі».

Команда Національного технічного 
університету «Харківський політех-
нічний інститут» у складі студента 
групи КІТ-12м Романа Ковтуна та 
супроводжуючого його представника 
університету і тренера Сергія Генна-

дійовича Межерицького, старшого 
викладача кафедри «Обчислювальна 
техніка та програмування», виборола 2 
місце у командному заліку та здобула 
диплом і кубок. Крім того, наш студент 
отримав грамоту за детальність опису 
розв’язання задач.

26 січня 2018 року на урочистому 
засіданні Вченої ради університету 
їм також були вручені кубок, диплом і 
грамота переможців.

Вітаємо обидві команди та бажа-
ємо їм нових перемог та подальшо-
го професійного зростання!



Человек 
из «безлюдного» 
фонда

Прошла страшная для всего 
Мира война, и люди начали стро-
ить мирную жизнь. Но прав был 
Э. Ремарк: «Не так страшна вой-
на, как страшно послевоенное 
похмелье». Мало кто знает, что до войны 
в безмерном увлечении поиском так 
называемых «врагов народа» людям 
дворянского происхождения не раз-
решалось заканчивать даже 10 классов 
средней школы. Таких людей называли 
«лишенцами», т. е. лишенными всех 
гражданских прав. Они не имели права 
жить, а после войны, если такой человек 
оставался в оккупации, ему присваивали 
еще один «титул» — «немецкая овчарка». 
Эти два клейма делали невозможным 
выживание, но выжить было необходи-
мо, ибо у героя нашего рассказа были 
на руках двое детей и старушка мать. 
Ко всем бедам этот человек был, а вер-
нее, была красивой женщиной с чудным 
голосом, прекрасно игравшей на рояле 
и, самое главное, талантливой журна-
листкой. Профессор Художественного 
института П.М. Супонин написал в свое 
время два портрета нашей героини.

В 1946 г. Елена Чернай поступила 
в Харьковский театральный институт 
на журналистское отделение; на потоке 
их было 12 человек, а на актерском, 
включая будущую настоящую звезду ки-
нематографа Леонида Быкова, училось 
всего 9 человек. Окончив театраль-
ный институт в 1951 г., наша героиня 
устроилась на работу в редакцию газеты 
«Ленинские кадры» (ныне «Политех-
ник») Харьковского политехнического 
института. Какое надо было иметь ре-
дакторское мужество, чтобы взять на ра-
боту в идеологический центр, кузницу 
лучших инженеров страны, «лишенку», 
классового врага, да еще и «немецкую 
овчарку». Но знал Елену Александровну 
редактор Иван Демьянович Прокопченко 
очень хорошо, знал, что она талантлива, 
умеет так подать материал, что «много-
тиражкой» зачитывались не только по-
литехники. В свое время она брала 
интервью у людей знаменитых, именами 
которых называли улицы в Харькове, 
Киеве и др. городах Украины: Ландау, 
Мещанинов, Вальтер, Шалимов и многие 
другие. Работая в ХПИ, Елена Алексан-
дровна не считалась его сотрудником, 
ей платили зарплату из так называемого 
«безлюдного фонда». А на руках у нее 

было двое мальчишек 
и старушка мама, вла-
девшая, между про-
чим, тремя иностран-
ными языками. Го-
лодали мы страшно, 
а тут еще ввели плату 
за обучение в школе, 
правда, ненадолго. 
Как выжила семья — 
до сих пор непонятно.

Контингент студен-
тов в ХПИ после войны был специфи-
чен — в основном, ребята в линялых гим-
настерках, впрочем, как и преподаватели. 
Но было весело, так весело, ведь радова-
лись всему — что остались живы, что есть 
гороховый суп, а самое главное, что мож-
но вдосталь учиться. Учились все, в том 
числе будущие преподаватели. Юрий 
Игнатьевич Погорелов, много лет воз-
главлявший научно-исследовательскую 
часть (НИЧ) ХПИ, вспоминал, как свою 
первую работу в институте, навешивание 
сорванных взрывом дверей. Наша герои-
ня писала о людях, работавших в ХПИ, ко-
торые рвались к знаниям, ведь контингент 
был, в основном, деревенский, а надо 
было быстро выходить на мировые рубе-
жи современной науки. С этой задачей 
Политех справился.

В этот период Елена Александровна 
работала очень плодотворно: писала 
повести, рассказы, очерки об интерес-
ных людях, подмечая в них интересные 
черты, невидные на первый взгляд. Впо-
следствии, во время работы на харьков-
ском телевидении, ей удалось сделать 

несколько передач об интересных лич-
ностях Украины.

Одна из последних ее работ — по-
весть об оккупации немцами Харькова 
в 1941–1943 гг. «Ночь в 641 день», на-
писанная по собственным дневникам 
военного времени. Режиссер Д. Лав-
риненко, кстати, бывший политехник, 
снял по этой повести замечательный 
фильм, который стал лауреатом 12 ки-
нематографических конкурсов, имеет 
множество наград, как отечественных, 
так и зарубежных. Фильм очень полю-
бился зрителям, которые смотрят его 
уже более 10 лет и благодарны авторам 
за правду о жутких военных подробно-
стях жизни наших харьковчан.

Наш родной ХПИ и по сей день яв-
ляется замечательной «кузницей кад-
ров», средоточием талантливых людей, 
несмотря ни на какие общественно-
политические перемены и потрясения. 
Елена Александровна Чернай, внучка 
первого профессора НТУ «ХПИ», 
химика Николая Александровича 
Черная, всегда смеялась над своими 
«негараздами», мужеством своим за-
ражая всех окружающих.

Такой помнит ее бывший многолетний 
редактор газеты университета Л.А. Бе-
лякова, с которой крепко дружила Елена 
Александровна долгие годы, и другие 
харьковские журналисты.

Светлая ей память!
Валерий Чернай, сын Е.А. Чернай.
Редакция «Политехника» посвящает 

эту публикацию журналистам, делавшим 
газету на заре ее истории.

«Саме знаходячись у космосі, я осо-
бливо гостро усвідомив, яке недоско-
нале людське суспільство, і що голо-
вне завдання людства не винаходити 
способи переселення на інші планети, 
а, перш за все, зберігати прекрасну 
блакитну планету Земля для при-
йдешніх поколінь», — ці слова Леоніда 
Каденюка запали в душу кожного по-
літехніка, хто був учасником знаменної 
зустрічі в нашому університеті, при-
свяченої 55-річчю першого польоту 
людини в Космос.

І сьогодні політехніки глибоко суму-
ють з приводу смерті чудової людини, 
яка стільки звершила для прогресу 
людства — першого космонавта і Ге-
роя України, радника Прем’єр-міністра 
України з питань авіації і космонавти-
ки, великого друга нашого університе-
ту і члена Наглядової ради НТУ «ХПІ».

Він надавав величезну підтримку 
Політеху, відкриваючи в університеті 
сучасні наукові лабораторії і презенту-
ючи свої нові книги. Брав участь у кон-
ференціях, зустрічався з професорами 
й студентами, навіть перший бал, 
організований молодими вченими НТУ 
«ХПІ», відкривав саме Леонід Каденюк.

З о в с і м  н е д а в н о ,  у  в е р е с н і 
2017 року, Леонід Каденюк вже у скла-
ді Наглядової ради НТУ «ХПІ» (при-
йнятий до Наглядової ради у липні 
2017 року рішенням Вченої ради уні-
верситету) на першому засіданні взяв 
участь у розробці концепції розвитку 
Харківського політеху на найближчі 
два роки. Також за сприяння Леоніда 
Каденюка у фізичному корпусі НТУ 
«ХПІ» було відкрито комп’ютерний 
центр колективного користування ім. 
професора А.В. Дабагяна.

Можна продовжити перелік подій 
у нашому університеті, учасником 
яких був Леонід Каденюк — людина, 
яка довгі роки йшла дорогою нелегких 
випробувань до своєї мети и здій-
снила свою мрію. У 1995 році він був 
відібраний до групи космонавтів Наці-
онального космічного агентства Украї-
ни. Пройшов підготовку до космічного 
польоту в NASA і в 1997 році здійснив 
космічний політ у американському 
космічному кораблі-шаттлі «Колумбія».

Свою нову книгу «Місія — Космос» 
про цей політ він також презентував 
у нашому університеті, подарував 
Музею історії ХПІ. У ній і опис етапів 
польоту, і портрети учасників, і роз-
думи автора про Всесвіт, місце у ньо-
му Землі і відповідальність людини 
за майбутнє нашої планети.

Він стверджував: прогрес без кос-
мосу неможливий. Адже саме праг-
нення людства дослідити космос сти-
мулює розвиток високих технологій, 
які вирішують завдання зв’язку, раді-
омовлення, телебачення, сільського 
господарства, топографії, екології, 
метеорології, навігації і так далі.

Говорив: на нашій планеті немає 
нічого неможливого, якщо вже свою 
мрію стати космонавтом зумів втіли-
ти в життя звичайний буковинський 
хлопчик. Перший космонавт залишив 
у книзі відгуків Музею історії НТУ 
«ХПІ» свої побажання: «Студентам 
та майбутнім абітурієнтам з побажан-
нями щасливої життєвої дороги и хай 
ваші мрії збудуться!». Світлу пам’ять 
збережуть політехніки про нього — 
Героя, подвижника і, водночас, теплу, 
товариську, по земному зрозумілу 
й близьку Людину.

Україна і світ понесли непоправну 
втрату. Колектив НТУ «ХПІ» висловлює 
глибокі співчуття рідним і близьким 
видатної людини — Леоніда Каденюка.

Біографічні дані про Леоніда Каде-
нюка ви знайдете на сайті новин НТУ 
«ХПІ».

Багато світлин можна подивитися 
в альбомі його пам’яті на сторінці 
прес-служби у Facebook.

Можна також подивитися відео ві-
зиту Леоніда Каденюка до ХПІ за по-
силанням: https://www.youtube.com/
watch?v=ZqdpZ8cA1f8

Газета «Політехнік» виходить 1 раз на 2 тижні
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Дворцу 
студентов – 55!

Покоритель трасс  
из семейства Лифшицев 

Пам’яті Леоніда Каденюка

Обращение к руководителям 
и участникам коллективов Дворца 
студентов НТУ «ХПИ» всех времен 
и поколений!

Всем, всем, всем!!!
ДСовцы, коллеги, соратники, дру-

зья, родные! Все, кто помнит и любит 
ДС — к нам!!! У нас снова ЮБИЛЕЙ! 
УРА!

С 13 марта по 12 апреля 2018 года 
мы вместе с вами устраиваем гранди-
озное, эпохальное, беспрецедентное 
ПРАЗДНОВАНИЕ 55-летия Дворца 
студентов, которое начинается тор-
жественным открытием фестиваля 
и презентацией книги-альбома «Дом, 
где зажигаются сердца».

Дорогие политехники! Вы все 
обязательно должны быть с нами! 
Мы предлагаем вам стать не толь-
ко зрителями, но и участниками 
этого великолепного фестиваля!

Вам необходимо:
- вступить в срочную прямую твор-

ческую связь с ОРГКОМИТЕТОМ  
путем вайбер — мейл — мобильных 
контактов;

- объединиться всем «коллективным 
родственникам», дабы явить свое 
нетленное мастерство в номерах, кон-

цертных программах, вечерах, срочно 
заявив ОРГКОМИТЕТУ формат и дату 
вашего показа;

- обязательно посещать вместе 
с друзьями, семьей, соседями и др. 
лицами абсолютно все праздники, 
концерты и вечера фестиваля!!!

Контакты:
А.М. Иванов: 
почта: records2.kharkov@gmail.com,
моб. тел: 0669646803
ДС — представитель: 
В.Б. Кабашный: 
почта: ds2010@i.uа, 
моб. тел: 0509848233
И.А. Белых: 
моб. тел: 0979056038
Р.S. Читайте новую информацию 

о юбилее в следующем номере!

спорт

дс – дс – дс 

из истории нашей газеты 

Студент 2 курса кафедры парогене-
раторостроения Петр Лифшиц человек 
не робкого десятка. Он — чемпион 
Украины по кантри-кроссу! Эти внедо-
рожные гонки стремительно набирают 
популярность у любителей активного 
и спортивного отдыха на колесах 
во всем мире, в том числе и в нашей 
стране. Свой бойцовский характер 
Петр унаследовал от своих выдаю-
щихся предков — прадедушек Евгения 
Михайловича и Ильи Михайловича 
Лифшицев. Братья Лифшицы были 
известными учеными-физиками, ака-
демиками АН СССР, лауреатами пре-
стижных научных премий, а Евгений 
Михайлович был учеником лауреата 
Нобелевской премии Л.Д. Ландау. 
Оба они окончили ХММИ (ныне — 
НТУ «ХПИ») и внесли огромный вклад 
в развитие советской и украинской 
науки.

Их потомок Петр Лифшиц прослав-
ляет свою известную фамилию на со-
всем другой стезе, спортивной. «В 
детстве я занимался гимнастикой, — 
вспоминает Петр, — а в Харьковском 
лицее искусств №133, где учился 
на художественном отделении, увлек-
ся современными танцами, конным 
спортом и автоспортом. В 2016 году 
стал чемпионом Украины по кантри-
кроссу, где среди участников были 
даже мастера спорта международного 
класса, а год спустя подтвердил это 
почетное звание».

Петр Лифшиц выступает за харь-
ковскую команду Offroad Group, в про-
шлом году он приобрел вторую, более 
мощную, машину (багги). На них герой 
этой публикации вместе со своим 
штурманом Анастасией Майоровой  
(оба на снимке) планирует участво-
вать в этом году в 9 гонках по кантри-
кроссу, а также в соревнованиях 

по ралли или ралли-рейду, которые 
имеют статус чемпионатов мира и Ев-
ропы. Отметим, что ближайшие такие 
состязания пройдут в Херсоне.

Любовь к машинам Петру привил 
его отец Владимир Давидович, вы-
пускник кафедры парогенераторо-
строения ХПИ, как и его мама Лариса 
Анатольевна. Она увлекается фотогра-
фией, часто приходит на соревнова-
ния поболеть за сына, и ее красочные 
снимки помещают специализирован-
ные спортивные журналы.

Безусловно, родители Петра могут 
гордиться своим сыном, который на-
равне со взрослыми опытными спорт-
сменами покоряет трудные трассы. 
Радуется успехам своего воспитанни-
ка и тренер Алексей Овчаров.

И хотя Петр Лифшиц занимается 
очень опасным видом спорта (ранее 
он стойко перенес перелом пальцев 
на руке и сотрясение мозга — Авт.), 
где необходимо проявлять мужество 
и часто идти на риск, у него с лихвой 
хватает теплых чувств к еще одно-
му своему четвероногому другу — 
19-летнему русскому рысаку по кличке 
Конфликт. «Мы приобрели его 4 года 
назад, — продолжает беседу Петр, — 
раньше он выступал на Харьковском 
ипподроме и занимал призовые места 
в заездах. Я каждые выходные на-
вещаю Конфликта в конюшне и заря-
жаюсь от него позитивной энергией!».

Петр Лифшиц благодарен за под-
держку своим родителям, руководству 
кафедры физвоспитания, спортклуба 
ХПИ и приглашает всех на сорев-
нования по автоспорту. Ближайший 
турнир — этап чемпионата Украины 
по кантри-кроссу — состоится в Харь-
кове 19 мая.

Игорь Гаевой.

У «Арт-просторі» НТУ «ХПІ»
У рамках запланованої ректором НТУ «ХПІ» події 

«Канікули з Політехом» у приміщенні «Арт-простору» 
нашого вузу 9 січня відбулася лекція на тему «Роль 
нафти в сучасному житті». Організована вона була 
кафедрою технології переробки нафти, газу та твер-
дого палива, після лекції був проведений майстер-
клас з виготовлення свічок з використанням вто-
ринних продуктів переробки нафти – парафіну та 
стеарину.

Кафедру на цьому заході представили професори 
Інна Олегівна Лаврова та Ірина Валеріївна Сінкевич. 
Слід зазначити, що школярі були настільки захоплені 
лекцією та цікавим майстер-класом, що зустріч із 
ними тривала значно довше відведеного часу. Діти 
ставили багато цікавих питань та із задоволенням 
брали участь у виготовленні різдвяних свічок. Така 
реакція, без сумніву, дає стимул для організації 

подібних заходів у майбутньому. Основна мета – це формування у дитини певних 
захоплень ще у ранньому шкільному віці, що, в свою чергу, значно допоможе у 
виборі майбутньої спеціальності та професії.

Денис Мирошниченко, д. т. н., завідувач кафедри ТПНГ та ТП.


