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Інноваційний кампус 
створять у НТУ «ХПІ»

Презентація цього унікального про-
екту відбулася в Харківському полі-
технічному 13 квітня за участі голови 
Харківської обласної державної адміні-
страції (ХОДА) Юлії Світличної, першого 
віце-президента Українського союзу 
промисловців і підприємців, голови На-
глядової ради НТУ «ХПІ» Василя Хмель-
ницького, ректора НТУ «ХПІ», професо-
ра, члена-кореспондента НАН України 
Євгена Сокола, засновника IT-компанії 
Харкова «NIX Solutions» Ігоря Брагінсько-
го, керівника Школи малого і середнього 
підприємництва Лідії Пащук, керівника 
інноваційного навчального закладу UNIT.
Factory Валерії Заболотної.

Університетський простір, який роз-
почне працювати наприкінці 2018-го, 

об’єднає IT-навчання, школу підпри-
ємництва та коворкінг. За задумом 
ініціаторів — НТУ «ХПІ» та проекту UNIT.
City — інноваційний кампус (innovations 
campus) повинен створити в Харкові 
оптимальні умови для того, щоб талано-
виті IT-фахівці, студенти, автори стар-
тапів та підприємці мали повноцінний 
доступ до знань і ресурсів і розвивали 
свій бізнес в Україні.

Детальніше про цю подію читайте 
на сайті прес-служби НТУ «ХПІ» http://
blogs.kpi.kharkov.ua/press/

На знімку: ректор НТУ «ХПІ» Євген 
Сокол, голова ХОДА Юлія Світлична 
та її заступник Анатолій Бабічев.

Фото В. Таємницького.

Багатьох років творчого життя
і нових звершень!

Величезний вклад у розвиток нашого 
університету і вищої школи України в ці-
лому зробив Почесний ректор НТУ «ХПІ», 
професор Леонід Леонідович Товажнян-
ський, якого ми вітаємо з 85-річчям! Він 
належить до плеяди політехніків, чиє зрос-
тання, розвиток і здобуття досвіду були 
свого часу підтримані і направлені мудрим 
керівником нашого вузу, відомим діячем 
освіти Михайлом Федоровичем Семком.

Сфері освіти взагалі притаманні спад-
ковість, неперервність традицій, не-
розривний зв’язок поколінь. Саме цим 
принципом керувався мудрий Учитель, 
увівши до складу керівництва крупні-
шого в країні вишу 34-річного Леоніда 
Товажнянського, який з того часу понад 
30 років працював на посаді проректора, 
а згодом 15 років — ректора. Цю тради-
цію Леонід Леонідович продовжив, ви-
суваючи молодь на керівні посади у вузі.

Ім’я професора Л.Л. Товажнянського 
широко відоме не лише серед освітян — 
ректора НТУ «ХПІ» знають, поважають 
і люблять вчені, політики, творча інтеліген-
ція і, звичайно ж, десятки тисяч фахівців 
у різних галузях людської діяльності — ви-
пускників ХПІ. Такий авторитет він заслу-
жив своїм талантом, десятиріччями плід-
ної праці, натхненним служінням Освіті.

Одним із аспектів цього служіння 
є великий практичний вклад професо-
ра Л.Л. Товажнянського у приєднання 
вітчизняної освіти до європейського 
і світового освітнього простору. Під його 
керівництвом, спираючись на власний 
багатий досвід та вивчивши європей-
ський і світовий, педагоги та науковці 
Харківського політехнічного одними 
з перших в Україні розробили мето-
дичну документацію для впровадження 
принципів Болонського процесу. Ця ме-
тодична база, створена в НТУ «ХПІ», 
за рекомендацією Міністерства освіти 
і науки України впроваджувалася всіма 
університетами нашої держави.

Професор Л.Л. Товажнянський є також 
видатним організатором науки, будучи 
сам відомим вченим, продовжувачем 
в університеті традицій наукових шкіл 
із важливих фундаментальних проблем 
хімічної технології, каталітичних процесів 
і реакторів.

Мені довелося працювати під його 
керівництвом і поряд із ним багато років, 
і я хотів би відзначити одну з вражаючих 
рис його особистості — надзвичайну 
мудрість. Як-то кажуть, розумний зна-
йде вихід із будь-якої ситуації, а мудрий 
до неї просто не потрапить. Дипломатич-
ний талант Леоніда Леонідовича на всіх 
етапах його діяльності допомагав вирі-
шувати найскладніші питання на користь 
університету. У багатогранному процесі 
діяльності вищої школи дуже важливим 
є особистий приклад — тут не всьо-
му можна навчитися за підручниками. 
Ректор Л.Л. Товажнянський називав 
себе диригентом, у нього можна було 
повчитися вмінню підбирати, розстав-
ляти кадри і створювати злагоджений 
«оркестр».

Так само злагоджено працюють сьо-
годні дві «гілки влади» в університеті. 
НТУ «ХПІ» є поки що єдиним в Україні 
вищим навчальним закладом, у якому 
розділені повноваження ректора (вико-
навча влада) і Вченої ради (законодав-
ча). Вчена рада під головуванням про-
фесора Л.Л. Товажнянського визначає 
напрямки розвитку університету, виро-
бляє і затверджує їх основні положення. 
І в нас не виникає жодної конфронтації, 
навіть розходжень. Саме завдяки цьому 
університет працює спокійно, невпинно 
розвивається, про що свідчать численні 
високі рейтинги, нові наукові зв’язки, 
напрямки міжнародної співпраці тощо.

Саме такий стиль роботи завжди був 
притаманний професору Леоніду Товаж-
нянському на всіх посадах його плідної, 
самовідданої діяльності в НТУ «ХПІ». 
І сьогодні Почесний ректор університету 
в нашому «строю», віддає всі сили нашій 
альма матер, працює так само творчо, 
вчить молодь і заряджає її своєю над-
звичайною енергією.

Дорогий Леоніде Леонідовичу! Від іме-
ні всього колективу університету щиро 
вітаю Вас із ювілеєм і бажаю багатьох 
років творчого життя, нових звершень 
на благо України, рідного Національного 
технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут»!

Євген Сокол.

Служіння освіті — сенс його життя
Сьогодні щирі вітання з ювілеєм прий-

має Леонід Леонідович Товажнянський — 
Почесний ректор Національного технічно-
го університету «Харківський політехніч-
ний інститут», доктор технічних наук, про-
фесор, член-кореспондент Національної 
академії наук України, Заслужений діяч 
науки і техніки України, Заслужений 
працівник вищої школи Української РСР, 
лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, Почесний академік 
Академії педагогічних наук України.

Своє 85-річчя професор Л.Л. Товаж-
нянський зустрічає поважаною в суспіль-
стві людиною, знаною як видатний діяч 
вітчизняної освіти, патріот, громадянин, 
лідер. Харківському політехнічному юві-
ляр присвятив усе своє життя. Із нашим 
університетом його пов’язують уже 
64 роки навчання і праці. Тут він отримав 
вищу освіту, тут розвинувся його талант 
вченого, організатора науки, керівника, 
лідера. Прийшовши до нашого вузу 
студентом, він подолав нелегкий шлях 
становлення особистості, здобув вели-
чезний авторитет, довір’я колективу. 
Протягом 45 років Леонід Леонідович 
Товажнянський займав керівні посади 
в університеті — був проректором понад 
30 років та 15 років працював ректором 
НТУ «ХПІ». І всі діяння Леоніда Товажнян-
ського на благо рідного вузу свідчать, 
що мета його життя — самовіддане 
служіння рідному Університетові.

Вражаюча працездатність, могутня 
творча енергетика, внутрішня дисци-
плінованість і наполегливість, здібність 
концентруватися на найважливішому 
дозволяють йому досягати поставленої 
мети, успіху в будь-якій справі. Саме 
під керівництвом ректора Л.Л. Товаж-
нянського наш ХПІ здобув великих до-
сягнень — став національним вузом, 
суттєво розширив спектр спеціальнос-
тей, як і сьогодні впевнено опановував 
новітні освітні технології, поширював 
плідні міжнародні зв’язки, успішно роз-
вивав науку, крокував в авангарді ба-
гатьох найсучасніших і перспективних 
наукових напрямків.

Саме в ті роки наш ХПІ прийнято 
до таких міжнародних організацій, 
як Асоціація європейських університе-
тів, Альянс університетів за демократію, 
Мережа університетів країн Чорного 
моря та ін.

Метою ректора Л.Л. Товажнянського 
від самого початку його діяльності було 
спрямування НТУ «ХПІ» по інноваційному 
шляху розвитку, забезпечення його ви-
пускникам можливості стати учасниками 
побудови суспільства ХХІ століття — сус-
пільства знань. Професор Л.Л. Товаж-
нянський, підписавши у 2005 році Велику 
Хартію Університетів, зробив значний 
внесок у впровадження вимог Болон-
ського процесу та створення нового 
переліку спеціальностей, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України у 2006 році. 

Як видатний організатор вищої школи, 
професор Л.Л. Товажнянський зробив 
значний внесок у справу входження 
вітчизняної освітньої системи в Бо-
лонський процес, а НТУ «ХПІ» є одним 
з лідерів цього руху серед вузів України.

Одним із перших українських універ-
ситетів НТУ «ХПІ» в 1996 році розпочав 
підготовку бакалаврів і магістрів, за роки 
перебування Л.Л. Товажнянського на по-
стах проректора і ректора у нашому 
університеті вдвічі зросла кількість спе-

ціальностей, створені нові факультети 
й кафедри. Ректор брав особисту участь 
у їх відкритті, а ще раніше — у створенні 
на базі ХПІ нових вузів: Сумського дер-
жавного університету та Кременчуцького 
політехнічного інституту.

Розмаїття міжнародних контактів Хар-
ківського політехнічного, його авторитет 
у світовій спільноті величезною мірою 
обумовлені особистістю ректора, його 
комунікабельністю, щирістю, диплома-
тичним даром. НТУ «ХПІ» під керівниц-
твом Л.Л. Товажнянського підтримував 
і розвивав стосунки з 64 вищими на-
вчальними закладами й фірмами світу, 
в університеті виконувались 35 міжна-
родних проектів на суму 3,9 млн. дол., 
керівництво 4-х із них здійснював ректор 
особисто.

Значний внесок зробив Л.Л. Товаж-
нянський у побудову інформаційного 
суспільства. У 1997 році університет 
було визначено базовою установою 
Північно-Східного регіонального вузла 
науково-освітньої комп’ютерної мережі 
України URAN.

Зростання потенціалу НТУ «ХПІ» і його 
постійний рух вперед невіддільні від са-
мовідданої праці, постійного піклування 
про рідний університет ректора Л.Л. То-
важнянського. Протягом багатьох років 
він брав активну участь у заснуванні 
та розвитку структурних підрозділів 
університету: науково-дослідних інсти-
тутів «Молнія» та «Іоносфера», наукової 
лабораторії «Турбінобудування», які ви-
знані національним надбанням України; 
Гвардійського Інституту танкових військ 
імені Верховної Ради України.

За цими здобутками — невтомна праця 
ректора, його організаційна діяльність, 
вміння відповідати на вимоги часу, здат-
ність бачити на багато кроків уперед, пра-
цювати на перспективу. Як видатний ор-
ганізатор науки, він зробив значний вклад 
у розбудову цих установ та розвиток 
наукових досліджень. Експериментальні 
установки НДІ «Молнія», які не мають ана-
логів у Європі, увійшли до Міжнародного 
реєстру випробувального обладнання, 
є базовими для виконання досліджень 
зі створення зразків сучасного озбро-
єння, а також захисту військової техніки 
та атомних електростанцій від електро-
магнітної зброї. В інституті «Іоносфера» 
розвиваються дослідження з проблем 

управління параметрами окремих ді-
лянок космічного простору, створення 
іоносферної моделі для використання 
загоризонтної радіолокації.

І колеги, і тисячі випускників ХПІ, крім 
освіти високого рівня, отримали в на-
шому вузі дуже багато від спілкування 
з Леонідом Леонідовичем Товажнян-
ським — яскравою, творчою, мудрою 
особистістю. Сам він із вдячністю і вели-
кою пошаною згадує своїх попередників, 
Учителів і успішно розвиває закладені 
ними традиції. Прийшовши до керів-
ництва університетом у 1999 році, він 
поступово формував ректорат, корпус 
деканів, не боячись доручати важливі ді-
лянки порівняно молодим людям. І, вод-
ночас, шанобливо ставився до старшого 
покоління керівників, зберігаючи для 
університету їх досвід і мудрість. Всі, хто 
працює разом із ним, мають можливість 
переймати унікальний досвід творення, 
досвід і методи роботи з людьми — сту-
дентами й викладачами, вчитися у нього 
толерантності, інтелігентності та високої 
відповідальності.

Професор Л.Л. Товажнянський нале-
жить до числа фундаторів та подвижників 
розвитку національної науки, він усіляко 
підтримує діяльність близько 40 на-
укових шкіл НТУ «ХПІ» та є ініціатором 
тісної співпраці університету з багатьма 
проектними, науково-освітніми та ви-
робничими колективами. Значний внесок 
зроблено Л.Л. Товажнянським у роз-
робку озброєння та підготовку офіцерів 
для Збройних Сил України, вирішення 
реальних науково-технічних проблем 
на підприємствах концерну «Бронетех-
ніка України». Він був ініціатором тісного 
співробітництва НТУ «ХПІ» з проектними, 
науково-освітніми та виробничими колек-
тивами: НТУ «ХПІ», Інституту електрозва-
рювання ім. Патона, ХКБМ ім. Морозова, 
ДП «Завод ім. Малишева», ФЕД. На базі 
цього об’єднання вчені університету 
за участі Л.Л. Товажнянського внесли 
значний вклад у розробку нової та вдо-
сконалення існуючої військової техніки.

Заслужений діяч науки і техніки, лау-
реат Державної премії України, доктор 
технічних наук, професор Л.Л. Товаж-
нянський не став би таким блискучим 
організатором науки, коли б сам не був 
відомим ученим, засновником наукової 
школи з процесів тепло- та масообміну 
у каналах складної геометричної форми. 
Йому властива яскраво виражена наукова 
інтуїція — саме завдяки їй він свого часу 
зосередив зусилля на розвитку напрямку, 
який вивів його наукову школу на передо-
ві рубежі сьогоднішніх найактуальніших 
досліджень з енергозбереження.

Він свого часу очолив створення 
та впровадження у виробництво уні-
кальної конструкції пластинчастого 
теплообмінника для колон синтезу амі-
аку, розробку автоматизованої системи 
проектування теплообмінних апаратів 
на заводі «Павлоградхіммаш». Ці дослі-
дження науковий колектив на чолі з про-
фесором Л.Л. Товажнянським проводить 
спільно зі вченими Великої Британії, 
Бельгії, Франції, Угорщини, що є зна-
чним внеском у здобуток вчених України 
для розвитку світової науки. На базі до-
сліджень наукової школи за участю фір-
ми «Альфа-Лаваль» (Швеція) створено 
вже більш як 4500 теплопунктів, установ-
лених у 18 областях України.

Закінчення на 2 стор.

«Політехнік» — 
переможець 
у «Літописі»! 

Газета «Політехнік» Національного техніч-
ного університету «Харківський політехніч-
ний інститут» стала переможцем конкурсу 
університетських газет «Літопис» у номінації 
«За висвітлення роботи студентського 
самоврядування».

У IХ міському конкурсі-форумі універси-
тетських газет «Літопис», який проходив під 

патронатом Національної спілки журналістів 
України (НСЖУ), взяли участь газети про-
відних вишів Харкова. Підведення підсумків 
відбулося у стінах Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого.

Журі, яке цього року складалося виключно 
з представників НСЖУ (жодного представ-
ника вишу), оцінило учасників за 11 номі-
націями. 

Дипломи переможцям вручили проректор 
із навчально-методичної роботи Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого В’ячеслав Комаров і відповідальний 
секретар Харківського обласного осередку 
Національної спілки журналістів України Ми-
кола Десятніков.



2 Полiтехнiк

ТрудоусТройсТво

Международная деяТельносТь

асоціація випускників нТу «Хпі» 

Служіння освіті — сенс його життя
Початок на 1 стор.
Фундаментальні наукові роботи про-

фесора Л.Л. Товажнянського стали осно-
вою при вирішенні глобальної наукової 
та важливої промислової проблеми 
в Україні — «Розробка теоретичних основ 
технології й обладнання виробництва 
кальцинованої соди і реалізація концепції 
будівництва Кримського содового за-
воду на основі комплексної переробки 
сировини Сивашу». За цю роботу він 
із колективом співавторів здобув звання 
лауреата Державної премії України в га-
лузі науки і техніки.

Леоніду Леонідовичу належить близь-
ко 700 наукових праць, серед яких понад 
30 монографій та підручників, він підго-
тував 6 докторів та 18 кандидатів наук.

Наукова спільнота гідно оцінила здо-
бутки Л.Л. Товажнянського. Саме тому 
він обраний членом-кореспондентом 
Національної академії наук України, 
дійсним членом Академії вищої освіти 
України і Почесним академіком Акаде-
мії педагогічних наук України, а також 
Академії інженерних наук та Академії 
технологічної кібернетики.

В історію Харківського політехнічного 
увійшов величезний вклад Л.Л. Товаж-
нянського у збагачення й зміцнення 
матеріально-технічної бази університету, 
його особиста участь у будівництві 3 на-
вчальних корпусів, Палацу спорту, двох 
гуртожитків, спортивної бази в Криму, 
видавничого центру.

Окремою сторінкою життя НТУ «ХПІ» 
є будівництво фундаментальної бібліо-
теки. Леонід Леонідович втілив мрію — 
свою і багатьох поколінь політехніків — 
про сучасну бібліотеку, гідну універси-
тету світового рівня. Намір збудувати 
цей храм знань він включив до своєї 
програми як майбутнього ректора і до-
сягнув здійснення цього величного за-
думу, попри всі фінансові й організаційні 
труднощі.

Творча й новаторська атмосфера, яка 
панує в університеті, відрізняє наш вуз 
серед багатьох технічних навчальних 
закладів. Ентузіазмом і постійною увагою 
ректора Л.Л. Товажнянського відродже-
но Палац студентів, за що йому вдячні 
тисячі студентів і викладачів. Видатні 
спортивні успіхи політехніків, їх світові, 
європейські і вітчизняні рекорди були б 
неможливими без його величезного 
вкладу в розвиток спорту та його бази 
в НТУ «ХПІ».

Л.Л. Товажнянський займає активну 
позицію в суспільному житті Украї-

ни, він був членом виконкому Харків-
ської міської ради, багато зробив для 
утвердження гідного іміджу Харкова 
у підготовці та проведенні Євро–2012. 
За особливий вклад у розвиток міста 
йому присвоєно звання «Почесний гро-
мадянин Харкова», Леонід Леонідович 
відноситься до числа тих людей, якими 
пишаються харків’яни.

Новітні інформаційні і інші надсучасні 
технології, розвиток матеріальної бази 
університету, будівництво нових корпу-
сів — ці і безліч інших турбот та про-
блем успішно вирішував з колективом 
однодумців ректор. Головною особою, 
навкруг якої обертаються життя і діяль-
ність університету, професор Л.Л. То-
важнянський вважає студента. Саме 
їм — вихованцям ХПІ — віддає Леонід 
Леонідович своє сердечне тепло і тур-
боту. Щоб упевнитися в цьому, досить 
було побачити його щиру радість у дні 
посвячення в студенти, або вручення 
дипломів випускникам, або вшанування 
спортсменів, які тріумфально захищають 
честь НТУ «ХПІ», Харківщини і всієї Украї-
ни на змаганнях світового рівня.

Величезний досвід, обізнаність у спра-
вах університету допомагають сьогодні 
професорові Л.Л. Товажнянському у його 

діяльності як голови Вченої ради, радни-
ка ректора НТУ «ХПІ». Він і зараз робить 
неоціненний внесок у справу розвитку 
рідного університету, продовжує йому 
слугувати, так би мовити, «без страху 
і докору».

І в день його славного ювілею кож-
ному політехніку хочеться звернутися 
до нього з теплими словами:

Шановний Леоніде Леонідовичу!
Ми впевнені, що час не владний 

над людиною Вашої енергії, Вашо-
го творчого натхнення. Ми впевне-
ні, що досягнутий Вами життєвий 
рубіж — одна з сходинок до нових 
звершень, нових творчих пошуків 
та дерзань, до нових перемог!

У цей знаменний день ми бажаємо 
Вам доброго здоров’я, невичерпної 
енергії, щастя, нових творчих успіхів 
у праці, на довгі роки зберегти ті ви-
сокі людські і професійні якості, які 
здобули Вам любов і повагу колег!

Нехай доля завжди буде прихиль-
ною до Вас, а зроблене для людей 
добро повернеться сторицею!

Нехай ще довгі-довгі роки супрово-
джують Вас творче натхнення, великі 
мета і завдання, які Ви ставите перед 
собою в житті!

Фестиваль дружбы в НТУ «ХПИ»
Традиционный студенческий концерт 

с таким названием состоялся 23 марта 
на факультете международного образо-
вания (ФМО) НТУ «ХПИ».

С т у д е н т ы ,  п р и е х а в ш и е  к  н а м 
из 12 стран мира, подготовили чудесные 
творческие выступления и яркие видео-
презентации. Каждый из них с большой 
любовью рассказывал о достопримеча-
тельностях и культурном наследии своей 
страны. Изюминкой таких выступлений 
были творческие номера — националь-
ные песни и танцы! А еще ребята читали 
стихи на русском языке.

Студенты из Турции и Китая порадо-
вали зрителей игрой на национальных 
инструментах. Представители Ливанской 
республики исполнили зажигательный 
национальный танец «Дапки», студент 
из Египта удивил всех мастерским ис-
полнением хип-хопа, а молодежь из Ан-
голы и Гвинеи буквально «взорвала» зал 
горячим африканским танцем кудуру.

Студент из Турции прочитал стихотво-
рение А.С. Пушкина, а студентки из Ма-
рокко и Монголии исполнили песни 
на родных языках. И, конечно, зрителям 
надолго запомнится волшебный танец 
очаровательной вьетнамской студентки!

Приятно, что на нашем концерте, как 
и каждый год, побывали гости с других 
факультетов НТУ «ХПИ» и даже из других 
вузов. Зрители с удовольствием подпева-
ли, подтанцовывали и потом восторженно 
аплодировали участникам концерта!

В завершение праздника декан ФМО 
Дмитрий Анатольевич Кудий поблаго-
дарил студентов за интересное «путе-
шествие» по странам и вручил им по-
здравительные дипломы!

Организаторы фестиваля отмечают 
его важность: он способствует укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания между 
студентами, которые находятся далеко 
от родного дома, и украинской моло-
дежью. Фестиваль знакомит студентов 
с культурными традициями и бытом 
разных народов. А еще Фестиваль друж-
бы — это прекрасная возможность для 
иностранных студентов продемонстри-
ровать свои таланты!

Ирина Виктор, старший 
преподаватель КЕН ФМО.

У наших 
выпускников 
есть выбор

4 апреля на кафедре «Подъемно-
транспортные машины и оборудование» 
состоялась презентация наших выпуск-
ников, которые встречались с предста-
вителями ведущих предприятий Харькова 
по нашей специальности. Это ООО «ТПК 
«ОМЕГА-Автопоставка», OOO «Харьков-
ский завод подьемно-транспортного 
оборудования», ООО «Крановый электро-
привод», ООО «ПТЭ», ООО НПО «Вер-
тикаль», ООО «НПП Лидис», ООО НПФ 
«ТКС», ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет», 
ГЦ Гоструда в Харьковской области. 
Практически на каждом из них успешно 

работают выпускники прошлых лет на-
шей кафедры, а на OOO «Харьковский 
завод подъёмно-транспортного оборудо-
вания» студенты традиционно проходят 
преддипломную практику.

Встреча прошла интересно и плодот-
ворно. Для выпускников это шанс найти 
будущую работу уже сегодня, а для 
остальных студентов — возможность 
узнать, над чем нужно еще поработать, 
понять, какой набор знаний и умений 
необходимо приобрести, чтобы стать 
уникальными специалистами в своей об-
ласти, востребованными на рынке труда.

Работодателям было приятно ви-
деть горящие глаза студентов, которые 
с огромным вниманием их слушали, за-
давали многочисленные вопросы, а пре-
подаватели лишний раз убедились, что 
их усилия и труд не напрасны.

На таких встречах студенты убеждают-
ся, что освоив нашу специальность, они 

имеют широчайший выбор предприятий 
для трудоустройства и перспективы 
успешной карьеры!

Мы благодарим наших партнеров 
за сотрудничество, за прекрасные экс-
курсии, организованные для наших сту-
дентов на предприятиях, предоставлен-
ные им базы для прохождения практики, 
научные конференции с участием ученых 
и преподавателей кафедры ПТМ и О.

На снимке: выпускник кафедры ПТМ 
и О, главный конструктор ООО «ПТЭ» 
Сергей Юрьевич Сидоренко делает 
доклад о своем предприятии и рас-
сказывает студентам об их возмож-
ностях получения практики и тру-
доустройства, а также о современных 
требованиях к знаниям, умениям 
и личным качествам претендентов.

Валентин Коваленко, заведующий 
кафедрой «Подъемно-транспортные 

машины и оборудование».

Хрест Слави захисникам Вітчизни
З ініціативи керівництва Національного 

технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» та Військового 
інституту танкових військ НТУ «ХПІ» 
на території військового навчального за-
кладу у 2018 році планується встановити 
монумент учасникам антитерористичної 
операції.

Це рішення підтримали й представни-
ки волонтерських організацій Харкова.

Під час робочої зустрічі за участі пред-
ставників університету та інституту, а та-
кож волонтерських організацій і авторів 
композиції, що проходила у Військовому 
інституті танкових військ НТУ «ХПІ», 
в листопаді 2017 року було обрано місце 
для встановлення монументу.

На засіданні Вченої ради ХПІ 30 бе-
резня 2018 року затверджено рішення 
щодо створення на території Військового 
інституту танкових військ монумента 
«Хрест Слави захисникам Вітчизни».

Славетний військовий навчальний 
заклад має великі бойові та героїчні тра-
диції. З його стін вийшли справжні мужні 
захисники Батьківщини. Воїни-танкісти 
громили ворога у часи Другої Світової 

вій ни, визволяли Україну і безпосеред-
ньо Донбас від фашистських загарбників, 
брали участь у ліквідації наслідків Чор-
нобильської аварії, миротворчих місіях, 
а нині й в зоні проведення АТО. Серед 
випускників є багато офіцерів, які від-
значені державними та відомчими на-
городами, четверо з них стали Героями 
України (двоє − посмертно), вони на полі 
бою продемонстрували притаманні 
справжньому офіцеру якості, що ви-
ховуються в нашій Альма-матер − Силу! 
Відвагу! Честь!

Сьогодні в інституті служать і навча-
ються понад двісті військовослужбовців, 
що мають бойовий досвід, отриманий під 
час проведення АТО.

Все зазначене вище свідчить про 
те, що вихованці нашого славетного 
навчального закладу заслужили по-
шану й повагу, захищаючи мир і спокій 
українського народу та суверенітет 
і територіальну цілісність України. Дуже 
символічно, що монумент «Хрест Слави 
захисників Вітчизни» буде зведений 
саме на території Військового інституту 
танкових військ НТУ «ХПІ» і стане гідним 

внеском у шляхетну справу підготовки 
майбутніх офіцерів для Збройних Сил 
України.

Олег Карлов,  
старший офіцер відділення 

морально-психологічного 
забезпечення, майор.

Приєднуйтеся  
до благородної справи!

Вчена Рада НТУ «ХПІ» на засіданні 30 березня 2018 р. ухвалила рішення 
щодо спорудження на території Військового інституту танкових військ НТУ 
«ХПІ» у центрі містечка монумента «Хрест Слави захисникам Вітчизни».

Громадська організація «Асоціація випускників НТУ «ХПІ» підтримала про-
ект. Благодійні грошові кошти (внески) на його реалізацію будуть акумулю-
ватися на розрахунковому рахунку Асоціації.

Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до цієї благородної справи.
***

Банківські реквізити, за якими можна здійснити переказ благодійних 
грошових коштів (внесків) на спорудження монумента:

Скорочена назва отримувача коштів: ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПI».
Розрахунковий рахунок в українських гривнях:
р/р 26007924433811 в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478.
Код 26450114.
У графі «Призначення платежу» слід вказувати: П.І.Б. платника або 

назву юридичної особи-платника; благодійний внесок на спорудження 
монумента.



Практичні заняття —  крок до вдосконалення професійної майстерності
15 березня у Військовому інституті тан-

кових військ НТУ «ХПІ» на навчальному по-
лігоні смт Подвірки із курсантами 3 курсу 
факультету озброєння і військової техніки 
проводилося заняття з водіння бойових 
машин (на знімку). Перед практичною 
складовою курсанти опанували теоретич-
ний матеріал: вивчили основи правил во-
діння, матеріальної частини техніки, а та-
кож виконували вправи на тренажерах.

Під час практичних занять курсанти 
вдосконалювали навички з водіння БТР-
4 та БТР-80. На одному з навчальних 
місць відпрацьовувалась постановка 
бойової машини на ділянку, визна-
чену покажчиками, на іншому — тре-
тьокурсники відпрацьовували рух між 

стовпами з дотриманням встановленого 
напрямку руху і зупинку у вказаному 
місці з подальшим відновленням руху 
та прибуттям на вихідний рубіж. Одна 
за одною бойові машини долали марш-
рут і щоразу дії водіїв ставали все більш 
впевненими.

Усі курсанти досить відповідально 
поставилися до практичного заняття 
з урахуванням прогнозування бойових 
дій та досвіду АТО.

Виконання практичних вправ біль-
шістю курсантів оцінене на «відмінно» 
та «добре», що свідчить про високий 
рівень підготовки особового складу.
Олександр Срібний, ТВО начальника 

клубу, молодший лейтенант.

3Полiтехнiк

пракТика конференції

у військовоМу інсТиТуТі ТанковиХ військ нТу «Хпі»

колонка ювіляра

Магістранти-електромеханіки у «Карпатнафтохім»

«Восени минулого року до 18 вишів 
України, у тому числі і до нашого універ-
ситету, надійшли листи із пропозиціями 
про співпрацю від різних підприємств, — 
розповідає доцент Т.Ю. Кунченко. — Се-
ред них було і ТОВ «Карпатнафтохім». 
Адміністрація цього підприємства дуже 
зацікавлена в молодих кваліфікованих 
кадрах. Я вже багато років керую прак-
тикою студентів і вважаю, що співпраця 
між навчальним закладом та промисло-
вим підприємством дуже важлива. За-
відувач кафедри, Заслужений діяч науки 
і техніки України, професор В.Б. Клєпіков 
прийняв пропозицію, і ми домовилися 
про проходження практики нашими сту-
дентами у ТОВ «Карпатнафтохім».

Тетяна Юріївна також відзначила, 
що співпрацею з ТОВ «Карпатнафтохім» 
зараз зацікавилися її колеги-викладачі. 
На кафедрі навіть обговорюється мож-
ливість запрошення спеціалістів підпри-
ємства до Харкова. Таким чином, вони 
отримають можливість познайомитися 
безпосередньо зі студентами, прорекла-
мувати своє виробництво та, можливо, 
знайти серед студентів майбутніх пра-
цівників підприємства.

«Наші студенти залишилися дуже за-
доволеними своєю практикою, — продо-
вжує Тетяна Юріївна. — По-перше, під-
приємство сплатило їм вартість проїзду 
в обидва кінці — з Харкова до Калуша 
і назад! По-друге, магістранти отримали 
справжню зарплатню за трудові години! 
Хлопців за всіма правилами прийняли 
на роботу, вони пройшли медогляд, 
інструктаж «Охорона праці для ново-
прийнятих співробітників», обов’язковий 
при прийомі на роботу. Потім, вже пра-
цюючи, Георгій та Сергій проживали 
у гуртожитку, з яким «Карпатнафтохім» 

уклало договір. Хлопці також безкоштов-
но харчувалися у їдальні підприємства. 
Вони працювали повний робочий день 
з 7.30 до 16.15, а на виробництво їх при-
возив спеціальний автобус…»

Нашим магістрантам дуже сподоба-
лося працювати, за десять тижнів вони 
познайомилися з роботою всіх цехів! 
Ніхто, як то кажуть, не відмахувався від 
практикантів, з перших днів шефство над 
ними взяв Ігор Васильович Лаврик — 
старший енергетик виробництва, керів-
ник практики, якому хлопці дуже вдячні 
за допомогу та цінні поради!

У Музеї ТОВ «Карпатнафтохім» вони 
познайомилися з історією міста, його 
промисловим розвитком та історією 
самого виробництва. А ще побували 
на очисних спорудах. Ось як Сергій та Ге-
оргій розповідають про свою практику.

«Коли ми приїхали з Івано-Франківська 
до Калуша, нас зустрів мікроавтобус 
зі співробітниками підприємства — 
спеціалістами з підготовки персоналу. 
З того часу нами постійно займалися, 
ми ніколи не були надані самі собі. 

Ми дуже вдячні усім співробітникам 
підприємства, які нам допомагали, осо-
бливо своєму куратору — І.В. Лаврику. 
За час практики нам вдалося позна-
йомитися з найсучаснішою технікою, 
отримати безцінний досвід!..

Взагалі ми проходили практику в скла-
ді служби з ремонту, профілактики та об-
слуговування виробництва поліхлорвінілу 
суспензійного і каустичної соди (ПВХС 
і КС). Це виробництво включає в себе 
чотири цехи: з виробництва хлору і ка-
устичної соди; з виробництва хлорвінілу; 
з виробництва поліхлорвінілу суспензій-
ного та розділення повітря. Ми дізналися 
на практиці, як здійснюється електро-
постачання цехів, обслуговування устат-
кування, водночас ми ознайомилися 
із діяльністю всього підприємства. Мо-
жемо стверджувати, що отримані в НТУ 
«ХПІ» знання ми підкріпили практичними 
навичками. Впевнені, що у майбутньому 
це дозволить нам стати висококваліфіко-
ваними фахівцями!»

Зараз Сергій Сенченко працює над 
магістерською роботою під керівництвом 
професора Ю.М. Кутового, а Георгій — 
старшого викладача П.О. Коротаєва. 
Сергій мріє вступити до аспірантури НТУ 
«ХПІ», а Георгій не виключає, що після 
закінчення Харківського політеху поїде 
працювати у ТОВ «Карпатнафтохім».

А це свідчить про те, що передди-
пломна практика майбутніх магістрів 
електромеханіки була насправді успіш-
ною та продуктивною!

На знімку у Музеї «ТОВ «Карпат-
нафтохім» зліва направо: голова Ради 
ветеранів підприємства Ю.П. Без-
углий, доцент Т.Ю. Кунченко, Георгій 
Міщенко та Сергій Сенченко.

Розмовляла Поліна Ніколенко.

Десятитижневу переддипломну практику — з 5 лютого по 15 квітня — пройшли студенти кафедри «Автомати-
зовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ» Сергій Сенченко Е (ЕМБ-52бм) та Георгій Міщенко Е (ЕМБ-52ам). 
Хлопці працювали на підприємстві ТОВ «Карпатнафтохім» у місті Калуш Івано-Франківської області. Про органі-
зацію практики та її насичені дні нам розповіли керівник магістрантів, к. т. н., доцент Тетяна Юріївна Кунченко 
та самі студенти.

Конференція трудового 
колективу НТУ «ХПІ»

17 квітня відбулася конференція тру-
дового колективу НТУ «ХПІ», у якій взяли 
участь 189 делегатів з 228 обраних.

Ректор Є.І. Сокол звітував про роботу 
університету та про виконання адміні-
страцією пунктів колективного договору 
в 2017 році.

Про виконання комітетом ППО НТУ 
«ХПІ» пунктів колективного договору 
в 2017 році доповів голова профспілко-
вого комітету А.Й. Фомін.

На конференції  було розглянуто 
питання доцільності входження Полтав-

ського політехнічного коледжу до скла-
ду НТУ «ХПІ» (доповідач ректор Є.І. Со-
кол).

Про затвердження змін у складі Вченої 
ради НТУ «ХПІ» доповів голова Вченої 
ради Л.Л. Товажнянський.

Делегати конференції затвердили змі-
ни до Статуту НТУ «ХПІ» (доповідач про-
ректор Ю.І. Зайцев) та узгодили зміни 
до Правил внутрішнього розпорядку НТУ 
«ХПІ» (начальник відділу кадрів Д.О. Акі-
менко).

Міцного здоров’я 
та нових успіхів!

28 квітня відзначає 80-річний ювілей 
професор О.Я. Лобойко — відомий 
учений хімік-технолог. Олексій Якович — 
фахівець у галузі технології неорганіч-
них речовин, каталізу та екології, док-
тор технічних наук (1979 р.), професор 
(1981 р.), декан факультету технології 
неорганічних речовин у 1981–1985 ро-
ках, завідувач кафедри хімічної технології 
неорганічних речовин, каталізу та еколо-
гії НТУ «ХПІ» з 1986 р. О.Я. Лобойко — 
досвідчений і мудрий педагог, він багато 
робить для підвищення якості підготовки 
спеціалістів, збереження і розвитку тра-
дицій наукових досліджень, матеріально-
технічної бази рідної кафедри.

У далекому 1966 році Олексій Якович 
закінчив ХПІ, пройшов шлях від інженера 
до професора. Талановитий учень ака-
деміка В.І. Атрощенка, О.Я. Лобойко під 
його керівництвом захистив кандидат-
ську й докторську дисертації.

Сфера наукових інтересів професо-
ра О.Я. Лобойка — дослідження та роз-
робка каталітичних і масообмінних про-
цесів, у тому числі каталізаторів, сор-
бентів із метою створення екологічно 
чистих та ресурсозберігаючих хімічних 
технологій неорганічних виробництв; 
кінетика й каталіз у процесах зв’язування 
азоту й, зокрема, конверсії СН4, СО, 
окиснення NH3 до оксидів азоту та їхня 
абсорбція, окиснювального амонолізу 
метану, відновлення оксидів азоту ви-
кидних газів виробництва HNO3; змен-
шення втрат платинових каталізаторів. 
Олексій Якович Лобойко досліджував кі-
нетику конверсії СН4 окиснювачами СО2, 
Н2О під високим тиском і середньотем-
пературну конверсію СО водяною парою, 
розробив високоактивні каталізатори для 
цих процесів.

Олексій Якович брав участь у розробці 
та впровадженні у виробництво високо-
ефективних вологостійких сорбентів для 
вловлювання безпосередньо в реакторі 
платинових каталізаторів при окисненні 
NH3 та синтезі HCN, а також способів 
активації — регенерації платиноїдних 
каталізаторів. Він досліджував процес 
відновлення NOх, які є у викидах ви-
робництва HNO3, за допомогою NH3 і H2, 
розробляв оксидні каталізатори для цих 
процесів.

Професор О.Я. Лобойко опублікував 
понад 450 наукових статей, які мають 
наукове і практичне значення. Він автор 
і співавтор 11 монографій та 7 підруч-
ників, авторських свідоцтв і патентів. 
Олексій Якович підготував 3 докторів 
та 25 кандидатів наук, у тому числі чо-
тирьох для інших держав.

О.Я. Лобойко — академік АН Ви-
щої освіти України за відділенням хімії 
з 1992 р., академік АН Вищої школи 
України (2015 р.). Він нагороджений 
орденом «Знак Пошани» (1985 р.), ме-
далями. У 2014 році він став лауреатом 
Державної премії України в галузі на-
уки і техніки. О.Я. Лобойко — почесний 
професор Українського державного 
хіміко-технологічного університету. Він 
користується великим авторитетом се-
ред науковців та промисловців України, 
його поважають студенти та викладачі 
нашого університету.

Ректорат НТУ «ХПІ»,  дирекція 
Навчально-наукового інституту хіміч-
них технологій та інженерії, колектив 
кафедри хімічної технології неорга-
нічних речовин, каталізу та екології 
вітають Олексія Яковича з ювілеєм 
та бажають йому міцного здоров’я, 
сімейного добробуту, творчої насна-
ги, успіхів у праці на благо України!

Курсанти удосконалюють  
навички стрільби та метання гранат

У кінці березня з курсантами 1 та 2 курсів факультету озбро-
єння і військової техніки Військового інституту танкових військ 
НТУ «ХПІ» на полігоні військової частини А0501 смт Башкирівка 
проводилися заняття з вогневої підготовки.

Перед виконанням вправ зі стрільби зі стрілецької зброї від-
бувся інструктаж курсантів щодо заходів безпеки у поводженні 
зі зброєю та відпрацьовувалися навчальні питання щодо спо-
рядження магазинів боєприпасами, зайняття вогневої позиції, 
приготування до стрільби зі зброї, вибір цілі, способу стрільби, 
зміни вогневої позиції тощо.

Основна увага зосереджувалася на опануванні курсантами 
вимог курсу стрільб, основ правил стрільби, знанні матеріальної 
частини та підвищенні рівня їх індивідуальної підготовки. Май-
бутні офіцери вдосконалили практичні навички стрільби з пісто-
лета, автомата, а також виконали вправу з метання імітаційних 
гранат. Практика на полігоні дає курсантам змогу закріпити 
набуті теоретичні знання та довести навички до автоматизму.

Заняття з вогневої підготовки проводилися з урахуванням 
досвіду проведення антитерористичної операції на сході 
України під керівництвом досвідчених офіцерів та інструкторів.

Олег Карлов, старший офіцер відділення  
морально-психологічного забезпечення, майор.

Якісне обслуговування озброєння 
та військової техніки — запорука 
бойової готовності

2 квітня, напередодні переводу озброєння та військової 
техніки на літній режим експлуатації, у Військовому інституті 
танкових військ НТУ «ХПІ» проведено заняття із заходів безпеки 
з особовим складом батальйону забезпечення навчального 
процесу.

На навчальних місцях досвідчені керівники ознайомили 
військовослужбовців із заходами безпеки під час сезонного 
обслуговування бронетанкової й автомобільної техніки, по-
водження з отруйними хімічними та технічними речовинами, 
із загальними протипожежними заходами, а також навчили 
надавати першу медичну допомогу у разі отримання травм. 
Для якісного сезонного обслуговування техніки впродовж трьох 
тижнів будуть організовані спеціалізовані пости та комплексні 
бригади, виконуватимуться різноманітні роботи, передбачені 
інструкціями з експлуатації.

По закінченні робіт комісія інституту перевірить результати 
сезонного технічного обслуговування озброєння та військової 
техніки, а також паркових приміщень до експлуатації у літній 
період.

Тетяна Кучерява, офіцер відділення морально-
психологічного забезпечення, капітан.

Фотовиставка 
«1917–2017. Сто років 
війни за незалежність»

30 березня у Військовому інституті 
танкових військ НТУ «ХПІ» завершила 
свою роботу пересувна тематична фо-
товиставка «1917–2017. Сто років ві-
йни за незалежність», яка проводилася 
за підтримки та ініціативи Головного 
управління морально-психологічного за-
безпечення Збройних Сил України.

Експозиції виставки були присвяче-
ні історичним подіям в Україні 1917–

1921 років минулого сторіччя. Протягом 
останніх десяти днів військовослужбовці 
та працівники навчального закладу озна-
йомилися з історією армії Української На-
родної Республіки, героїчною боротьбою 
українського народу за свою державу 
та діяльністю видатних державних керів-
ників і військових полководців того часу.

Значна увага відвідувачів фотовистав-
ки була прикута до експозицій, які відо-
бражали розвиток військової структури 
та різноманітні військові формування 
1917–1921 років.

Переглядаючи фото, можна про-
стежити за тим, як боротьба за ідеї 
української державності та соборності 

часів Української революції була продов-
жена в наступні десятиліття і привела 
до проголошення у 1991 році незалеж-
ності України. Боротьба за незалежність 
держави продовжується й нині, на чет-
вертому році неоголошеної війни Росії 
проти України, що розпочалася навесні 
2014 року. Однак, українці завжди де-
монстрували свою волелюбність та не-
зламність. Тому ми, пам’ятаючи уроки 
минулого, маємо вистояти та перемогти 
ворога сьогодні.

Олександр Сінько, ТВО заступника 
начальника інституту з морально-

психологічного забезпечення, 
начальник відділення, підполковник.

Мудрий керівник  
і приклад для наслідування

22 квітня свій ювілей святкував завідувач кафедри 
історії науки та техніки професор Володимир Скляр. Ко-
лектив кафедри щиро вітає його з цією чудовою датою!

Володимир Миколайович Скляр є знаним фахівцем 
у галузі етнології, українознавства та історії науки 
і техніки не лише в Харкові та Києві, а й поза межами 
України. Залучається як експерт у теле-радіо передачах 
з означеної тематики.

Випускник Харківського університету 1985 р. пов’язав 
своє наукове життя з НТУ «Харківський політехнічний 
інститут», де пройшов шлях від викладача до завід-
увача кафедри. У 2012–2015 рр. професор В.М. Скляр 
був головою спеціалізованої вченої ради, є членом рад 
із захисту кандидатських та докторських дисертацій, 

неодноразово виступав опонентом. Під його керівництвом захищені одна докторська, 
5 кандидатських дисертацій та ще дві аспірантки готуються до захисту. В.М. Скляр 
є головою методичної комісії Методичної ради НТУ «ХПІ» з розвитку та вдосконалення 
роботи кафедр суспільно-гуманітарного напряму. Член редколегій: «Історія науки 
і техніки» (Київ) та Тематичного випуску «Актуальні питання історії України» Вісника 
НТУ «ХПІ». Автор понад 100 публікацій, зокрема трьох індивідуальних монографій.

Попри суцільну зайнятість та працелюбство Володимир Миколайович залишається 
надзвичайно чуйною, відкритою та щирою людиною, патріотом своєї країни та по-
літехнічного університету, любов до якого прищеплює своїм студентам через курс 
«Історія НТУ «ХПІ».

Крім того він є люблячим батьком не лише для рідних дітей, а й для аспірантів 
та докторантів.

У зв’язку з ювілейною датою колектив кафедри бажає Володимиру Ми-
колайовичу життєвої наснаги, невичерпного джерела для натхнення, нових 
звершень та довголіття!
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На шашечной 
доске и на татами

Шашки
22–29 марта студентка группы ХТ-17б 

Ксения Супрунова выступала на юни-
орском чемпионате Украины по шаш-
кам-64. Соревнования проходили в г. 
Жолква (Львовская область). В личном 
первенстве Ксения стала серебряным 

призером в молниеносной игре, а в 
составе команды Харьковской области 
заняла 2 место в классической игре, 
в быстрой игре (рапид) и в молниенос-
ной игре (блиц).

Восточные единоборства
29–31 марта в Ужгороде состоялся 

чемпионат Украины по годзю-рю ка-
рате. Артемий Сиверчук (СГТ-47) стал 
бронзовым призером этих соревнований.

Мария Долгарева.

Стартують 
майбутні 
абітурієнти

Перші змагання з загальної фізичної 
підготовки школярів — учнів 11 класів, 
які планують вступати до НТУ «ХПІ», 
потрапити у нашу дружну родину та на-
вчатися на спеціальності «Фізична куль-
тура і спорт», провела 7 квітня кафедра 
«Фізичне виховання» на базі УСК №1. 
Хлопці і дівчата боролися за призові 
місця, змагаючись із таких спортивних 
дисциплін:

1. Стрибок у довжину з місця (чоловіки 
та жінки).

2. Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі (чоловіки), та вис на зі-
гнутих руках (жінки).

3. Човниковий біг 4х9 м (чоловіки 
та жінки).

4. Плавання 50 м (чоловіки та жінки).
Під час змагань учасники познайо-

мились зі спортивною базою НТУ «ХПІ» 
та викладачами кафедри фізичного ви-
ховання.

Усі спортсмени отримали солодкі при-
зи і грамоти, а за перемогу в абсолютній 
першості були нагороджені медалями.

68-я студенческая Спартакиада  
НТУ «ХПИ» по плаванию

3 апреля в бассейне спорткомплек-
са нашего вуза состоялись лично-
командные студенческие соревнования 
по плаванию по программе 68-й ком-
плексной Спартакиады НТУ «ХПИ». Тур-
нир, в котором участвовали 125 спорт-
сменов, выдался по-настоящему зре-
лищным! За свои команды болели сту-
денты, ответственные за спортивно-
массовую работу по физическому вос-
питанию на факультетах и в институтах, 
преподаватели кафедры физвоспитания.

С приветственным словом к студен-
там обратилась главная судья соревно-
ваний С.В. Ширяева. В судейскую бри-
гаду входили преподаватели кафедры 
физвоспитания секции плавания, МС по 
водным видам спорта, судьи националь-
ной категории, судьи по спорту.

В различных индивидуальных видах 
программы впервые выполнили класси-
фикационные нормативы по плаванию: 
1 разряд — 6 человек, 2-й — 10 человек, 
3-й — 30 человек, 60 спортсменов — 
1 и 2 юношеские разряды. Пловцы со-
стязались на дистанции 50 м вольным 
стилем, брассом, баттерфляем и на 
спине. В программе также была эста-
фета 4x50 м вольным стилем для команд 
факультетов и институтов. Каждый 
участник имел право принять участие 
в 2 видах индивидуальной програм-
мы и в эстафете. При подведении ко-
мандных итогов в зачет принимались 
10 лучших результатов и одна эстафета 
по таблице очков. Победителем счита-
ется команда, набравшая наибольшее 
количество очков, состав команды фа-
культета не ограничен.

Победителями и призерами в раз-
личных видах программы соревнований 
стали: Татьяна Борейко, КМСУ (КИТ-27б, 
50 м бр. — 1, 50 м батт. — 1); Анастасия 

Томах, КМСУ (БЭМ-26б, 50 м н/сп. — 
1, 50 м батт. — 3); Мария Пахнутова 
(ХТ-46б, 50 м в/с — 1, 50 м н/сп. — 2); 
Виктория Ольшевская, КМСУ (БЭМ-26б, 
50 м в/с — 2, 50 м батт. — 2); Алина 
Голодная (СГТ-46б, 50 м в/с — 3, 50 м 
брасс — 2); Татьяна Мирошник (БЭМ-
76, 50 м брасс — 3); Анна Гладковская 
(И-47а, 50 м н/сп. — 3).

Среди юношей лучшими были при-
знаны: Никита Клыженко, МСУ (СГТ-46б, 
50 м брасс — 1, 50 м батт. — 2); Данил 
Исаев, МСУ (И-27б, 50 м н/сп. — 1, 50 м 
в/с — 2); Владислав Петрович, КМСУ (И-
34, 50 м батт. — 1, 50 м в/с — 1); Сергей 
Лисковский (Э-16, 50 м в/с — 3, 50 м н/
сп. — 2); Никита Кирин (КИТ-35, 50 м 
батт. — 3); Андрей Мильшин (И-27а, 
50 м брасс — 2); Павел Мырко (КН-37г, 
50 м брасс — 3); Никита Пацерин (МИТ-
34, 50 м н/сп. — 3).

В зрелищной и упорной борьбе среди 
мужских команд в эстафетном плава-
нии 4x50 м в/с победу праздновала 
сборная учебно-научного инженерно-
физического института. Призерами 
стали команда факультета социально-
гуманитарных технологий — 2 место, 
команда учебно-научного института 
механической инженерии и транспор-
та — 3 место. В общекомандном за-
чете места между факультетами и УНИ 
распределились следующим образом: 
победитель — команда И УНИ, 2 место –
СГТ ф-т, 3 место — КН ф-т, 4 — ХТ УНИ, 
5 — БЭМ УНИ, 6 — МИТ УНИ, 7 — КИТ 
ф-т, 8 — Э УНИ, 9 — ВИТВ.

Поздравляем команды, студентов-
пловцов и преподавателей, подготовив-
ших победителей к успешному участию 
в соревнованиях!

Елена Блошенко, доцент кафедры 
физвоспитания НТУ «ХПИ».

Через барьеры  
к победе

Такой заголовок к этому материалу 
мы выбрали не случайно. Перефрази-
ровав известное латинское изречение 
«через тернии к звёздам», приписывае-
мое римскому философу Луцию Сене-
ке, мы сохранили его значение и суть. 
Название статьи впрямую относится 
к герою публикации Роману Супруну 
(СГТ-45), который упорно стремится 
к покорению новых вершин. Роман мно-
го лет занимается лёгкой атлетикой, вы-
ступая в беге с барьерами, и уже достиг 
солидных результатов. Он мастер спорта 
Украины по лёгкой атлетике, член на-
циональной сборной Украины, двукрат-
ный чемпион Украины среди юниоров, 
серебряный призер чемпионата Украины 
среди молодежи.

В младших классах Роман 5 лет за-
нимался спортивной акробатикой, где 
получил отличную базу физической под-
готовки, затем полгода тхэквондо, около 
года — в цирковой студии при ДК «ГПЗ».

«В 7 классе, — вспоминает герой этой 
публикации, — к нам на урок физкульту-
ры пришел тренер по лёгкой атлетике, 

выпускник ХПИ Леонид Николаевич 
Соколов, который искал подающих на-
дежды спортсменов-школьников. Среди 
тех, кто ему приглянулся, оказался и я. 
В секции я сначала занимался спринтом 
и тройным прыжком, где были достой-
ные результаты, но позже остановил 
свой выбор на беге с барьерами. Свои 
тренировки я начал совмещать с уче-
бой в Харьковском республиканском 
лицее-интернате спортивного профиля, 
куда я поступил в 8 классе. Помню свои 
первые соревнования, на которых бежал 
60-метровку с барьерами, с каждым 
выступлением улучшал свои результаты 
и вскоре вошёл в «пятерку» сильнейших 
на чемпионате Украины среди юношей».

Стоит отметить, в карьере Романа 
Супруна был период, когда он под ру-
ководством тренера, старшего препо-
давателя кафедры физвоспитания НТУ 
«ХПИ» В.А. Бубнова занимался прыжками 
с шестом. Владимир Александрович и по-
рекомендовал своему подопечному в бу-
дущем поступать в Харьковский политех.

Уже более 5 лет Романа тренирует 
Александр Евгеньевич Костоглодов, 
а Леонид Николаевич Соколов, который 
также иногда помогает в тренировочном 
процессе, занимается воспитанниками 
младшего возраста. Занятия проходят 

в легкоатлетическом манеже СК ХТЗ. 
В этом году спортсмен поставил перед 
собой задачу «отобраться» на команд-
ный чемпионат Европы, который состо-
ится в Германии летом. Если ему это 
удастся, то Роман верит, что достойно 
выступит на дистанции 110 м с барье-
рами.

Помимо занятий спортом парень 
успешно учится в институте и защищает 
честь ХПИ на межвузовских соревнова-
ниях. В группе он нашел много друзей, 
среди которых Кирилл Шкрипинец, 
Алексей Асташов, Андрей Кумов. Па-
рень благодарен им, своим родителям 
(мама Виктория Викторовна в прошлом 
занималась спортивной гимнастикой, 
а отец Леонид Владимирович — легкой 
атлетикой — авт.), руководству вуза, 
кафедры физвоспитания и спортклуба 
за поддержку, которая так необходима 
в подготовке к сложным соревнованиям.

«Хочется достичь весомых резуль-
татов на международных турнирах, — 
продолжает наш собеседник, — это 
даст мне возможность соревноваться 
с лучшими барьеристами мира и поко-
рять новые вершины. Надеюсь, что и там 
мне удастся преодолеть уже привычные 
барьеры!».

Беседовал Игорь Гаевой.

«Золотой компас» ведет в Чугуев!!!

В декабре 2017 года группа ини-
циативных первокурсников Института 
бизнеса, экономики и менеджмента НТУ 
«ХПИ» — Антуанелла Адамкевич, Вале-
рия Рогозная, Виктория Ольшевская, 
Дарья Слива и Диана Кецбая (на сним-
ке) — стала участником конкурса «Зо-
лотой Компас». Антуанелла Адамкевич 
БЭМ (БФ-27б), студентка кафедры 
менеджмента внешнеэкономической 
деятельности рассказывает:

«В конкурсе нам предложили принять 
участие наши преподаватели Тарас 
Владимирович Данько и Марина Нико-
лаевна Шевченко. В секции «Маркетинг» 
мы выбрали тему «Проекты, события 
и инициативы для малых городов: биз-
нес и общественный сектор». Объектом 
нашего группового стартап проекта стал 
замечательный небольшой город Чугуев 
(Харьковская область), который открыт 
для инвестиций и развития, причем 
в самых разных направлениях.

Этот город имеет богатую историю. 
Посетить его будет интересно не только 
любителям активного отдыха, но и лю-
дям творческих профессий, например, 
художникам.

Чтобы лучше познакомиться с вы-
бранным нами городом, мы побывали 
в Чугуеве и поняли очень важную вещь: 

харьковские жители часто не владеют 
информацией о проходящих там ме-
роприятиях. Мы решили продвигать 
туристические фишки Чугуева с помо-
щью активного и увлекательного квеста. 
Он включает в себя задания, связанные 
с поиском исторических локаций Чугуева, 
репинских мест, с посещением мастер-
классов и активным времяпрепровож-
дением (велопрогулки, sky-park и т. п.).

Проект, над которым мы работаем, 
должен быть интересен и полезен для 
нашей целевой аудитории — HR компа-
ний. Он поможет им успешно проводить 
тимбилдинг (комплекс мероприятий, 
которые направлены на сплочение ко-
манды путем совместного активного от-
дыха, корпоративных игр, тренингов и т. 
д.) и легко находить общий язык между 
собой, а Чугуеву — стать известным 
туристическим центром!

Итак, в конце марта мы вышли в фи-
нал! Спасибо нашим преподавателям-
кураторам за их помощь и советы! 
Но разработка проекта продолжается! 
В наших ближайших планах — съемка 
презентационного видеоролика о Чу-
гуеве и его достопримечательностях. 
И, конечно, не останавливаться на до-
стигнутом!»

Подготовила Полина Николенко.

«Боротьба з темними силами»
Соціологічний квест з такою назвою 

(за мотивами творів Дж. Роулінг про 
«Гаррі Поттера») відбувся 23 і 27 берез-
ня в освітньому просторі Арсенал Ідей 
Україна НТУ «ХПІ». Його організатором 
виступила кафедра соціології та політо-
логії нашого університету.

В дружній атмосфері та в ігровій фор-
мі учні з різних харківських шкіл (№3, 
№23, №89, №96, №99, №117, №126, 
№161, №164, №167) мали змогу ді-
знатися більше про спеціальність «Со-
ціологія» в Харківському політехнічно-
му. Протягом усього квесту учні в ролі 
магів-соціологів безстрашно боролися 
з Соціомортом (головним лиходієм у 
квесті). Для того, щоб пройти весь квест, 
необхідно було виконати ряд завдань, які 
вимагали від учасників зосередження й 

винахідливості. Можна було використо-
вувати реквізит в аудиторії: соціологічні 
документи, журнали, комп’ютери, пла-
кати, пазли.

Учасники квесту успішно подолали 
всі перешкоди та зруйнували чари Со-
ціоморта!

Школярі навчилися працювати в ко-
манді, дізналися про сфери інтересів 
соціологів, ознайомились із методами 
збирання соціологічної інформації та 
засобами її обробки.

Організатори соціологічного квесту 
дякують всім учасникам заходу!

Тетяна Байдак, к. соц. н.,  
доцент кафедри соціології  

та політології;  Альона Садовська, 
асистент-викладач;  

Олена Гераськіна, аспірант.

Международный студенческий конкурс рекламных и PR-проектов 
«Золотой компас» основан в 2007 году в Харьковском национальном 
экономическом университете. Участники командных соревнований при-
меняют свои теоретические знания на практике, выполняя целостные 
и системные проекты. Задания включают описание PR-проекта и/или 
рекламной кампании с указанием целевой аудитории, описание исполь-
зуемых методов, составление календарного плана реализации проекта, 
расчет и обоснование бюджета, съемку имиджевого фильма, телевизи-
онных новостей, рекламного ролика, написание статьи, пресс-релиза, 
рекламных текстов для полиграфических материалов и т. п. Ребята 
разрабатывают проекты для реальных кампаний в реальных рыночных 
условиях, общаются с настоящими профессионалами. В состав жюри 
входят только представители бизнеса.


