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НТУ «ХПИ» —
в мировом рейтинге
университетов

Дипломы Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» получают в эти дни более 3800 выпускников. Свыше 800 из них могут гордиться
«красными» дипломами о высшем образовании, это значит, что учились они на «отлично»,
и университет отметил их как лучших выпускников. 68 иностранных граждан повезут на родину дипломы НТУ «ХПИ», 18 из них — дипломы отличников.

Создавайте новое!
Е.И. Сокол, ректор НТУ «ХПИ»,
член-корреспондент Национальной
академии наук Украины, лауреат
Государственной премии Украины
в области науки и техники, доктор
технических наук, профессор.
«Трудно подняться самому на высокую гору, но когда вас подняли на высоту посторонней силой, то легко
пройти самому еще несколько выше.
Таков должен быть завет Института своим питомцам», — эти слова
первого ректора ХПИ, профессора
Виктора Львовича Кирпичева относятся ко всем поколениям питомцев
Политеха. Вы, сегодняшние выпускники Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт», выходите в самостоятельную жизнь с багажом самых
современных знаний, переданных вам
педагогами и учеными.
«Политехнический институт есть
высшее учебное заведение, назна-

ченное для подготовления инженеров,
т. е., как показывает самое название,
людей гения, способных придумывать и устроивать новое. С понятием
о деятельности инженера необходимо
соединяется требование творческой
способности и созидательной деятельности, уменье делать нечто новое.
Если кто предполагает только рутинно
копировать старину, тому не нужно
кончать высшего учебного заведения;
его деятельность будет работой ремесленника, а не инженера…». Мы надеемся, что магистры и бакалавры —
2018 тоже будут трудиться творчески,
создавать новое, следуя и этому завету основателя нашей альма матер.
Идеи и принципы, заложенные профессором В.Л. Кирпичевым, актуальны
для политехников и сегодня.
Обучаясь в университете на протяжении более 6 лет, вы были свидетелями и участниками трансформации
инженерного образования, повышения

его качества. Это и внедрение дуального образования, и модернизация ІТ образования со строительством инновационного кампуса, и создание Центра
по 3D системам, и увеличение числа
специальностей с преподаванием
на английском языке, и многое другое.
Наш университет берет «высокую планку» в многочисленных международных
и отечественных рейтингах. Диплом
НТУ «ХПИ» на протяжении всей истории
был свидетельством качественной подготовки, залогом успешной карьеры.
Мы уверены, что знания, полученные
вами в ХПИ, будут востребованы и на
сегодняшнем, нелегком этапе становления нашего государства.
Дорогие выпускники! Хочется пожелать каждому из вас состояться
как профессионалу, своими достижениями повышать престиж и умножать
славу НТУ «ХПИ», чтобы университет
гордился вами, так же, как и предыдущими поколениями выпускников!

КОНКУРСИ

Підведені підсумки XII Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних
та гуманітарних наук. Роботи учасників — студентів вищих
навчальних закладів — оцінювали конкурсні комісії, які

були створені Радою ректорів Харківського регіону та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації.
Цього року у конкурсі взяли участь 24 студенти НТУ «ХПІ».
Перше місце зайняли: Дар’я Пилипенко — керівник
професор Ю.М. Краснопольський (кафедра біотехнології,
біофізики та аналітичної хімії); Артем Харченко — керівник
професор О.Ю. Заковоротний (обчислювальної техніки
та програмування).
Друге місце посіли: Олексій Хльосткін, Леонід Богданов — керівник професор В.О. Федорович (інтегрованих
технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка); Марія Головій, Рустам Крупко — керівник доцент В.В. Тараненкова
(технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей).
Третє місце отримали: Павло Ситников — керівник
професор М.Г. Єфіменко (зварювання); Євгеній Ананьїн,
Анастасія Ляшенко — керівник професор М.А. Ткачук
(теорій і систем автоматичного проектування механізмів
і машин); Катерина Рутковська, Володимир Юсов, Віталій
Шитов — керівник доцент О.Л. Смірнова (технічної електрохімії).
Світлана Марценюк, провідний
інженер НДЧ НТУ «ХПІ».

Насолоджуйтесь студентськими роками!
Шість років тому я закінчив Кіровоградський колегіум та обрав для
подальшого навчання Харківський політехнічний інститут. Ще до вступу мені
було відомо про його наукові напрями,
потенціал та якісну підготовку фахівців.
Я обрав спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» на кафедрі обчислювальної
техніки та програмування, оскільки мені
дуже подобалось вивчати інформатику,
математику та фізику у школі, а також
мене вразила значна кількість науководослідницьких напрямів та перспективні можливості роботи за фахом.
Сьогодні я вже закінчив навчання
в магістратурі. Студентські роки у ХПІ
виявилися незабутніми та насиченими
яскравими подіями. У 2018 році я посів 1 місце у Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт з напряму
«Інформатика і кібернетика», який відбувся у Вінницькому національному
технічному університеті. А ще я зай
няв 2 місце у Міжнародному конкурсі
«Black Sea Science», секція «Автоматизація», та 1 місце у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт. Став також переможцем
відбіркових етапів Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій
«IT-Планета 2017/18», посів 1 місце
в Україні в конкурсі компанії Huawei
«Технології і компоненти хмарної інфраструктури». Дослідження, які виконувалися у даних роботах, присвячені
розробці бортових комп’ютерних систем керування швидкісним рухомим
складом Укрзалізниці.

У травні 2017-го я здобув 3 місце
на Всеукраїнському форумі студентів
політехнічних інститутів, а пізніше,
восени, був відзначений ректором нашого університету та отримав звання
«Кращий учасник науково-дослідної
роботи» (на знімку). Впевнений,
що отримані перемоги неможливі без
сумлінної підготовки, тому, починаючи
ще з першого курсу, я активно навчався та щорічно брав участь у 2–3 міжнародних конференціях. Я щиро вдячний
своєму науковому керівнику — вченому секретарю НТУ «ХПІ», д. т. н.,
професору Олександру Юрійовичу
Заковоротному за підготовку та підтримку впродовж усіх років навчання.
У свій час мене привабила практична
цінність курсу «Основи обчислюваль-

Новый глобальный рейтинг вузов
QS World University Rankings был опубликован 6 июня. Харьковский политех занял в нем 701–750 позицию.
Это наивысший показатель нашего
университета, который уже не первый год прочно удерживает свои
позиции в рейтинге, разработанном
британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS),
за всю историю его существования.
Он основывается на шести ключевых
показателях: академической репутации (40% оценки), репутации среди
работодателей (10%), соотношении
преподавательского состава к числу
студентов (20%), индексе цитируемости (20%), доле иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%).
Оценки по этим критериям составлялись на основе анализа большого количества данных: составители
обработали более 14 млн. научных
публикаций и учли свыше 97 млн. ци-

тирований, опросили более 43 тысяч
работодателей и 83 тысяч представителей академического сообщества.
В 2018 году при составлении рейтинга команда QS проанализировала
данные более чем 4000 университетов из 85 стран мира. В рейтинг
вошли 1000 вузов. Среди них, кроме НТУ «ХПИ», еще пять украинских
вузов: Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина,
Киевский национальный университет
имени Т.Г. Шевченко, Национальный
технический университет Украины
«Киевский политехнический институт
имени И.И. Сикорского», а также Национальный университет «Львовская
политехника» и Сумской государственный университет.
Лучшим университетом мира, согласно данным QS World University
Rankings, уже несколько лет подряд
является Массачусетский технологический институт.

Урочисте відкриття
пам’ятної дошки М.О. Чернаю
відбулося 12 червня в нашому університеті. Микола Олександрович Чернай — перший професор-хімік, заснов
ник неорганічної школи Харківського
політеху, який пропрацював в інституті
майже 30 років (1886–1912 рр.).
Відкриваючи урочисту церемонію,
де були присутні проректори, викладачі
та студенти вишу, родичі вченого, ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол зазначив:
«Ми хочемо, щоб молоде покоління,
яке приходить вчитися до ХПІ, пишалося його великою історією. Вони повинні
розуміти, що основи фундаментальної
технічної освіти Харківського Політеху
закладені світовими лідерами науки.
Одним з таких видатних людей був
Микола Олександрович Чернай».
«Сьогодні ми вшановуємо засновника неорганічної школи нашого вишу —
Миколу Олександровича Черная. Це був
перший неорганік нашого університету,
тоді — Харківського технологічного
практичного інституту (хімічне відділення)», — відзначив директор навчальнонаукового інституту хімічних технологій
та інженерії НТУ «ХПІ» Ігор Рищенко.
Саме Миколі Чернаю зобов’язаний ХПІ
створенням лабораторії неорганічної
та аналітичної хімії, яка згодом переросла в кафедру, а потім — у факультет
неорганічної хімії.
Особливі почуття на відкритті
пам’ятної дошки відчували родичі професора Миколи Олександровича Черная. Його правнук, кандидат технічних
наук, доцент ХПІ Валерій Федорович

Чернай зазначив, що рід Чернаїв з покоління в покоління вчиться і працює
в Політеху. Ім’я видатного прадіда
завжди знаходилося у тіні інших відомих хіміків, оскільки наукові розробки
Миколи Черная велися загалом для
військової сфери.
Меморіальна дошка встановлена на одній із найстаріших будівель
університету — хімічному корпусі,
де працював Микола Олександрович.
Пам’ятний знак виготовили за рахунок
коштів рідних та близьких вченого.
У науково-технічній бібліотеці Політеху зберігаються видання з автографом
вченого, а архівні фото Миколи Олександровича Черная, надані його родичами, передані до Музею історії НТУ «ХПІ».
За матеріалами
пресслужби НТУ «ХПІ».

ного інтелекту», де ми познайомилися,
та дослідження, якими він займається.
Висловлюю подяку також професорам Валерію Дмитровичу Дмитрієнку
та Валентину Івановичу Носкову за допомогу та консультації при проведенні
досліджень. Вельми вдячний рідній
кафедрі та факультету, які крім організації навчального процесу, дають
можливість розвиватися всебічно:
культурно-масові заходи, секції, наукові конференції та олімпіади, де я знайшов багато нових друзів та знайомих.
Окремо дякую кафедрі економічної
кібернетики та маркетингового менеджменту, де зараз здобуваю другу
вищу освіту та готуюся до захисту
дипломної роботи також (керівник —
професор В.Я. Заруба).
Восени я хотів би вступити до аспірантури та продовжити наукові дослідження. Бажаю всім політехнікам
плідного навчання, наснаги та творчих

успіхів, а майбутнім абітурієнтам —
приєднатися до нашої сім’ї політехніків
та насолоджуватися прекрасними
студентськими роками!
Артем Харченко, студент групи
КІТ-22м.
А ось як прокоментував успіхи свого
студента професор О.Ю. Заковоротний: «Ще на 3 курсі Артем зацікавився
науковою роботою, якою займаються
спеціалісти лабораторії електронного
моделювання і систем автоматизованого проектування кафедри обчислювальної техніки та програмування.
За ці роки він брав участь у багатьох
розробках нашої лабораторії, частина
результатів досліджень увійшла в мою
докторську дисертацію. У цьому році
Артем буде вступати до аспірантури,
де під моїм керівництвом продовжить
займатися тематикою своєї майбутньої кандидатської дисертації».

МАГІСТРИ – 2018

ЮБИЛЕИ

Втілюйте мрії у життя!
Перемагати Дар’ї Пилипенко —
студентці кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії

(ХТ-52бм(О)) — не звикати. На 4 і
5 курсах вона у складі команди нашого університету брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з біотехнології,
яка відбулася в Києві. Два рази поспіль харківські політехніки посіли
на турнірі 2 місце. Політехніки повернулися до Харкова переповненими
враженнями не тільки від олімпіади,
а й від фармацевтичних підприємств та вузів столиці. У минулому
році Дар’я була визнана «кращим
учасником науково-дослідної роботи
студентів» НТУ «ХПІ», відповідний
диплом їй вручив ректор Є.І. Сокол напередодні Міжнародного Дня
студентів. Крім цього, героїня цієї
публікації — неодноразовий учасник
вузівських конференцій, а тези її доповідей були опубліковані у спеціальних наукових збірках.
«На Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт
я представила магістерську роботу,
присвячену вивченню наноформи
препарату для використання у кар-

діології, — розповідає Дар’я. — Під
керівництвом д. фарм. н., професора
Юрія Михайловича Краснопольського
отримала зразок препарату в наноформі та перевірила його ефективність у модельних експериментах
на тваринах. Ми відтворили модель
аритмії у кроликів та за допомогою кардіограми стежили, наскільки
швидко відновлюється серцевий
ритм. У підсумку було підтверджено,
що наша розробка сприяла збільшенню ефективності діючої речовини,
а в порівнянні зі стандартними синтетичними препаратами має меншу
побічну дію».
Дар’я Пилипенко закінчує наш університет з «червоним» дипломом
та планує вступати до аспірантури:
«Хочу побажати всім студентам Політеху, а особливо першокурсникам,
займатися тією справою, яка їм цікава,
шукати можливості для самореалізації.
Не треба боятися щось змінити, адже
що може бути приємнішим, ніж коли
ти втілюєш свої мрії у життя!»

Татьяна Драч: «Учиться в Политехе
сложно, но свои плоды это принесет»
Татьяна Драч, магистрантка группы
КН-32г заканчивает учебу на кафедре
программной инженерии и информационных технологий управления
НТУ «ХПИ» и защищает дипломную
работу на тему «Разработка и исследование математического обес
печения и программных решений для
информационной системы ситуационного управления предприятием».
В своей работе, которую Татьяна
готовит под руководством профессора, к. т. н. Александра Евгеньевича
Голоскокова, магистрантка отразит
актуальные вопросы управления
предприятием с помощью современных информационных систем
и технологий.
Татьяна ни разу не пожалела о том,
что, будучи абитуриенткой, сделала
выбор в пользу кафедры ПИИТУ.
Сильный преподавательский состав,
соответствующие требованиям работодателей учебные планы и высокая

оснащенность современной вычислительной техникой привлекают многих
абитуриентов, и, в конечном итоге,
они становятся востребованными
специалистами. Татьяна отмечает,
что особенно ей пригодились дисциплины, посвященные базам данных
и теории вероятности. Конечно, были

и предметы, которые давались особенно сложно, но девушка подчеркивает, что каждый из них по-своему
пригодился в профессиональной деятельности, которую многие студенты
кафедры ПИИТУ уже активно ведут
на старших курсах.
Одной из отличительных особенностей кафедры ПИИТУ, которая имеет большое значение для студентов
старших курсов, Татьяна считает также дуальный подход к образованию,
реализуемый в магистратуре кафедры:
«Считаю, что данный подход очень
уместен для магистратуры, особенно — для такой сферы как информационные технологии, где многие студенты начинают работать уже с младших
курсов, а в магистратуре оказываются
перед выбором — учеба или работа.
Дуальный подход к образованию позволяет удачно их совмещать».
Карина Яковенко,
инженер кафедры ПИИТУ.

Всеукраїнська олімпіада
та конкурс із САПР
У нашому університеті відбувся ІІ тур
Всеукраїнської олімпіади та конкурсу
наукових студентських робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного
моделювання в машинобудуванні».
Змагання проходили на кафедрах
«Теорія і системи автоматизованого
проектування механізмів і машин»
та «Динаміка і міцність машин».
Зазначимо, що це була 21 олімпіада, і цьогоріч у ній взяли участь
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31 харківський політехнік та студенти
з вишів Києва, Харкова, Львова, Він
ниці, Хмельницького, Сум, Одеси,
Полтави, Дніпра і Запоріжжя.
У підсумку команда НТУ «ХПІ» посіла
5 місце, а студент кафедри ДММ Сергій Погребняк зайняв 5 місце.
У конкурсі, в якому взяло участь
8 студентів нашого університету, перемогу святкував Сергій Погребняк, а третє місце здобула Олеся Панаріна, теж
з кафедри динаміки і міцності машин.

Після змагань для всіх учасників
турніру була організована екскурсія
по нашому університету.
Дмитро Мухін,
аспірант кафедри теорії і систем
автоматизованого проектування
механізмів і машин.
Фото Сергія Куценка,
аспіранта кафедри теорії і систем
автоматизованого проектування
механізмів і машин
та співорганізатора олімпіади.

Кафедре
«Системы информации» — 25
Это было четверть века тому назад. Приказом ректора
Харьковского политехнического института №201-І от 30 июня
1993 года в соответствии с решением Ученого совета была
создана кафедра «Системы информации» для подготовки
инженеров по специальности «Системы научно-технической
информации» в составе факультета «Автоматика и приборостроение». Численный состав новой кафедры был определен
в количестве 5 человек. Исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен профессор В.А. Кравец.

Так начиналась история кафедры,
призванной готовить специалистов
по одному из самых современных
направлений человеческой деятельности — информационным технологиям.
Первая специальность, на которую
был проведен набор, называлась «Интеллектуальные системы обработки
информации и принятия решений».
Первые 19 студентов кафедры готовились по двум специализациям.
Одна из них была связана с подготовкой специалистов в области
проектирования и разработки систем
искусственного интеллекта, а вторая
ориентирована на подготовку специалистов в области эксплуатации
и администрирования локальных
и глобальных вычислительных сетей,
а также с разработкой методов защиты информации в этих сетях.
В 2000 году кафедра получила лицензию на подготовку магистров
по специальности «Интеллектуальные
системы принятия решений», и в этом
же году состоялся первый выпуск магистров по этой специальности.
В 1998 году на кафедре была открыта подготовка еще по одной специальности — «Телекоммуникационные
системы и сети».
Учебный процесс на кафедре ориентирован на использование современных информационных технологий.
Для проведения занятий со студентами активно используются лаборатория
спутниковой связи, сетевых технологий и современных технологий в обучении Центра новых информационных
технологий (ЦНИТ).
В 2011 году на кафедре создана
лаборатория корпорации CISСO. В ней
ведется подготовка специалистов в области компьютерных сетевых технологий. Для этих целей кафедра получила
необходимое оборудование. Два преподавателя кафедры М.Ю. Толкачев
и Н.В. Дженюк прошли необходимую
подготовку и получили сертификаты
тренеров корпорации CISСO в области сетевых технологий. Ежегодный
факультативный набор: 50 слушателей
по бюджетной форме обучения и 50 —
по контрактной.
Сегодня кафедра аккредитована
и ведет подготовку специалистов
квалификационных уровней бакалавр,
магистр, PhD в областях знаний 12 —
Информационные технологии и 17 —
Электроника и телекоммуникации
по специальностям и специализациям:
122 — Компьютерные науки, специализация: системы искусственного
интеллекта; 172 — Телекоммуникации
и радиотехника, специализация: телекоммуникационные системы и сети,
а с 2018 г. по специальности 123 —
Компьютерная инженерия. Учебный
процесс обеспечивают лаборатории
машинного перевода; технических
способов обучения; лаборатория корпорации CISСO; научно-методический
центр «Game Study».
С 2005 года кафедру возглавляет
д. т. н., профессор А.А. Серков — За-

служенный изобретатель Украины,
академик АН прикладной радиоэлектроники. Научное направление кафед
ры: инфокоммуникационные системы
технологии.
Сейчас в числе преподавателей
кафедры 11 профессоров, среди
которых 4 доктора и 13 кандидатов
технических наук, лауреаты престижных премий. В 2006 г. лауреатом Государственной премии за цикл работ
«Научно-методические основы создания единой сети систем наблюдения
государства для надежного информационного обеспечения потребителей»
стал д. т. н., профессор И.И. Обод.
В 2009 г. премию им. В.Е. Лошкарева НАН Украины получил д. ф.-м.
н., профессор И.В. Яковенко за цикл
работ «Колебательные и волновые
процессы СВЧ диапазона в неоднородной плазме полупроводников».
В 2011 г. лауреатом Премии Кабинета
Министров Украины для молодых
ученых стал д. т. н., доцент П.Е. Пустовойтов.
На кафедре защищено 9 диссертационных работ на соискание степени
кандидата технических наук и 3 работы на соискание степени доктора
технических наук.
Преподаватели и сотрудники кафедры «Системы информации» издали более 70 монографий, учебников
и учебных пособий с грифом МОН
Украины; получили более 300 авторских свидетельств и патентов Украины
на изобретения, при этом 150 студентов кафедры стали соавторами
изобретений.
Сотрудники кафедры являются
членами редколлегий научных журналов, включенных в перечень научных специальных изданий: «Прикладна радіоелектроніка», «Проблеми
телекомунікацій», «Вісник НТУ «ХПІ»,
«Advanced Information Systems», «Научные ведомости БелГУ».
На кафедре в настоящее время
ведется госбюджетная и хозрасчетная научно-исследовательская работа, выполняется международный
грант Евросоюза Erasmus + GameHub:
«Співробітництво між університетами
та підприємствами в сфері гральної
індустрії в Україні» 561728-EPP-1–
2015–1-EC-EEPKA2-CBHE-JP, при
реализации которого получено оборудование и программное обеспечение для научно-методического
центра факультета «Компьютерные
и информационные технологии», организованного при кафедре СИ (научный руководитель центра профессор А.А. Серков).
За 25 лет своей деятельности кафедра подготовила 1227 бакалавров,
641 специалиста и 322 магистра.
Александр Серков,
зав. кафедрой
«Системы информации».
На снимке: занятия
в лаборатории GameHub.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовительному факультету для иностранных граждан НТУ «ХПИ» 45 лет!
В конце мая 1973 года, 45 лет назад, руководство Харьковского политехнического института приняло
решение создать подготовительный
факультет для иностранных граждан.
Инициатором этого был ректор ХПИ,
профессор М.Ф. Семко. Исполнять
решение предстояло совсем ещё
молодым проректору Анатолию Владимировичу Бойко и декану Геннадию
Ивановичу Кириллову.

Первоначально факультет решили
разместить в помещении общежития
№5 на территории Гиганта: учебных
площадей в институте не хватало.
Было нелегко, всё начинали «с нуля».
Два этажа общежития переоборудовали под учебные аудитории, лаборатории, деканат. Скоростными
темпами сделали ремонт, закупили
мебель, доски, самые необходимые
технические средства. Но ни учебников, ни учебных пособий, ни словарей
не было, в те времена их невозможно
было нигде достать! А молодые преподаватели — вчерашние студенты
и студентки — имели очень слабое
представление о методике обучения
иностранцев. К счастью, из Харьковского университета к нам пришли
работать несколько опытных коллег:
Лина Михайловна Овчаренко, Жанна
Степановна Удачина, Зинаида Павловна Донская. По их конспектам
и начинался учебный процесс. Были
созданы две кафедры: русского языка
(ныне кафедра гуманитарных наук)
и кафедра естественных наук. Возглавляли их две энергичные дамы:
Евгения Петровна Голяркина (Александрова) и Галина Игоревна Прокопова. С первых дней и по настоящий момент работают на факультете
Татьяна Алексеевна Снегурова, ныне
профессор, заведующая кафедрой
гуманитарных наук, и старший преподаватель Людмила Викторовна
Романёк. Профессор Андрей Владимирович Кипенский, декан факультета
социально-гуманитарных технологий,
пришёл на подфак 18-летним юношей,
работал в химической лаборатории!

МАГИСТРЫ – 2018

Среди первых преподавателей факультета следует назвать Марию Андреевну Башкирову, Татьяну Акимовну
Мехедькину, Любовь Александровну
Орлову, Светлану Михайловну Мелихову, Веру Анатольевну Зубареву,
Галину Александровну Могучёву,
Галину Александровну Пино, Юрия
Александровича Колтакова, Анатолия
Александровича Медолазова, Михаила Павловича Дуравкина, Владимира

Ивановича Небогу, Ирину Анатольевну
Ясницкую, Анатолия Федоровича Лучникова, Владимира Евгеньевича Штыленко, Эллу Кирилловну Горлову, Станислава Ивановича Евдощенко, Лидию
Ивановну Подлесную. Вслед за ними
на факультет пришли и успешно трудятся здесь Ольга Михайловна Виктор, Нина Ивановна Нагайцева, Надежда Васильевна Северин, Юрий
Николаевич Иващенко, Лидия Николаевна Лисачук, Юрий Александрович
Романов, Татьяна Сергеевна Квашина,
Виктория Владимировна Гайворонская, Владимир Иванович Щербаков,
Валерия Юрьевна Парамонова, Елена
Владимировна Криволапова, Наталья
Леоновна Семянникова, Татьяна Николаевна Седойкина, Инга Анатольевна
Ралитная, Лилия Владимировна Соловьёва. А Елена Николаевна Лапузина,
кандидат педагогических наук, профессор, нынче руководит кафедрой
естественных наук.
В разные годы факультет возглавляли деканы Александр Семёнович
Пономарёв, Вячеслав Петрович Гончаров, Борис Николаевич Андрющенко, Юрий Романович Гаврылюк,
Александр Петрович Ластовка, Игорь
Васильевич Тюпа. Сегодня у руля факультета стоит инициативный и энергичный доцент Дмитрий Анатольевич
Кудий.
Итак, молодые преподаватели учились сами и одновременно обучали первых иностранных студентов,
приехавших из Алжира, Руанды, Перу
и других стран. Их было всего 50, первых учащихся подфака. Потом число
иностранцев возросло до 250 и более

человек в год, и за прошедшие годы
подготовительный факультет выпустил
около 7000 иностранных студентов.
А если считать и слушателей летних
курсов, стажеров, то число учащихся
будет значительно больше.
Мы попытались подсчитать количество стран, из которых приезжали
и приезжают к нам на учёбу молодые
люди. Оказалось, что легче назвать
те страны, из которых к нам не приезжали. Это, например, Новая Зеландия. Но, как говорят, ещё не вечер!..
Наши студенты — это представители
более 100 стран Азии, Африки, Латинской Америки и даже Австралии.
На языковых курсах учились слушатели из США, Италии, Испании,
Венгрии, Греции, Польши, Турции,
Германии, Кореи, Великобритании.
25 лет на факультете работают летние курсы — НТУ «ХПИ» сотрудничает
с Клагенфуртским университетом
(Австрия).
Постепенно подфак набирал обороты, становясь одним из лучших
в стране. Преподаватели занимались
научной работой, защищали кандидатские и докторские диссертации
по лингвистике, педагогике, психологии, философии, техническим наукам.
Тон задавали наши замечательные
заведующие кафедрами: доцент Светлана Павловна Олейник и профессор
Анатолий Иванович Лобода. Каждый
из них руководил своей кафедрой
более 20 лет, направляя учебный
процесс, научную и воспитательную
работу. К сожалению, сегодня их уже
нет с нами. Светлая им память!
Кафедры создают свои собственные учебники и учебные пособия,
которые сегодня полностью обеспечивают учебный процесс на факультете. Многие из этих учебников
используются в других университетах
Украины, а также в Австрии, США,
Канаде. Следует назвать многотомный учебник русского языка «Начало»
под редакцией профессора Н.И. Нагайцевой, учебник «В добрый путь»
(доцент Ю.А. Романов и другие), созданный совместно с университетом

Горжусь дипломом ХПИ!
Танки Притеш — выпускник кафедры добычи нефти, газа и конденсата НТУ «ХПИ» — счастливый обладатель «красного» диплома бакалавра! Он приехал к нам из далекой и прекрасной Индии, где звучат,
как мы знаем из романтичных индийских фильмов, изумительная
музыка и трогательно-нежные песни! А молодые парни и девушки
влюбляются друг в друга раз и навсегда!!!
Танки прекрасно понимает русский язык, может на нем изъясняться, но все-таки ему легче говорить на английском. В редакцию
«Политехника» выпускник пришел с заместителем директора учебнонаучного института химических технологий и инженерии по работе
с иностранными студентами Аленой Геннадьевной Тульской, которая
и помогла нам подробно побеседовать!

«В моей стране нет института,
где можно получить такую специальность, — рассказывает Танки. —
4 года назад передо мной стоял выбор — учиться в Ивано-Франковске
или в Харькове. Я выбрал Харьковский
политех, ведь здесь много студентов
из разных стран. Я познакомился
и подружился с ребятами из Нигерии,
Туркменистана, Азербайджана! Среди
моих знакомых — два аспиранта из Индии, которые учатся сейчас в ХПИ. Уверен, что мы теперь всегда будем поддерживать связь друг с другом!
Хочу выразить благодарность всем
преподавателям нашей кафедры, ко-

Полiтехнiк

торые с большим энтузиазмом работают с иностранцами, поддерживают
нас в разных ситуациях, помогают
советами.
Моя дипломная работа, которую
я выполнил под руководством доцента Михаила Ивановича Братаха, — продолжает Танки, — исследовательская. Она посвящена анализу
систем добычи нефти и направлена
на повышение качества производства нефтепродукта. После защиты
диплома я уезжаю на родину, где
начну работать по специальности.
Диплом украинских университетов
очень ценится у нас. Но планирую

одновременно продолжать учебу.
В ХПИ я получил не только хорошие
знания по своей специальности,
но и ценный практический опыт.
Ведь мы учились не только в аудиториях, но и знакомились с производством, проходили практику на Шебелинском газовом месторождении,
которое находится в Балаклейском
районе Харьковской области. Там
мы работали на скважине, потом
сдавали экзамен!!! Уверен, что это
очень поможет мне в работе. Я очень
благодарен Украине, горжусь, что
учился в ХПИ и счастлив, что стал
настоящим специалистом!»

имени Гумбольдта, учебник и одновременно дистанционный курс «Дебют» (профессор Т.А. Снегурова,
доцент Ю.А. Романов, старший преподаватель В.Ю. Парамонова), учебники по высшей математике на русском и английском языках (профессоры Е.Н. Лапузина, А.И. Лобода),
«Основы естествознания» (доценты Л.Н. Лисачук, Н.Л. Семянникова),
терминологические словари с переводом на арабский, английский, французский, туркменский языки и многие
другие учебные пособия.
Среди достижений преподавателей
подфака — программно-комплексная
система управления обучением и воспитанием иностранных студентов «Интервуз», получившая серебряную медаль на ВДНХ — Выставке достижений
народного хозяйства всего Советского
Союза! Создателями системы были
безвременно ушедшие наши коллеги:
к. т. н. Борис Константинович Лопатченко и д. т. н. Евгений Андреевич
Шеломов.
В 1981 году по решению ректората
и лично ректора Н.Ф. Киркача подготовительный факультет получил новое
здание, в котором находится и сейчас.
Ранее здесь было общежитие, здание
требовало капитального ремонта
и даже частичной реконструкции.
Все работы осуществляли строители
ХПИ, а коллектив преподавателей
и сотрудников трудился в свободное
от учебного процесса время на субботниках, которые, впрочем, устраивались каждый день, а не только
по субботам! И в результате, учебный
год коллектив встретил в новом, еще
пахнувшем свежей краской корпусе.
В это непростое время проявился организаторский талант второго декана
факультета — Александра Семёновича
Пономарева. И сегодня руководство
университета уделяет большое внимание техническому состоянию здания,
постоянно проводится ремонт, обновляется материальная база.
Самоотверженный труд коллектива
факультета принес свои плоды. Увеличилось число иностранных студентов,

а преподавателей стали направлять
в разные страны мира. Они делились опытом с коллегами в Австрии,
Швеции, Испании, на Кубе, на Мадагаскаре, в Сирии, Индии, Алжире,
Гвинее, Шри-Ланке, Китае и многих
других странах. Работали не всегда
в комфортных условиях. В Афганистане попадали в теракты и под обстрелы. Подвергались опасности и в
других, казалось бы, мирных странах.
Но не падали духом, трудились и даже
привозили студентов из этих стран
на учебу в ХПИ.
Серьезное внимание всегда уделялось воспитательной работе с иностранными учащимися. В первые
же месяцы работы факультета был
создан СИД — Совет интернациональной дружбы — прообраз студенческого самоуправления. В СИДе были
заложены основы воспитательной
работы со студентами-иностранцами.
И сегодня преподаватели постоянно
организуют для студентов тематические вечера и вечера интернациональной дружбы, студенческие научные
конференции, экскурсии на кафедры
НТУ «ХПИ», культпоходы в театры
и музеи. Факультет придает огромное
значение профессиональной ориентации будущих студентов, разъясняя
им преимущества учёбы в нашем
университете.
Все годы работы подфака руководство нашего университета уделяло
обучению иностранцев особое внимание. Ректорат, проректоры А.В. Бойко,
В.Б. Клепиков, В.А. Кравец знали
нужды и проблемы факультета, стремились в нелегкие годы становления
украинского государства сохранить
педагогический коллектив, обновить материальную базу, поддержать
научные устремления молодых педагогов. И сегодня ректорат, проректор Г.С. Хрипунов создают все
условия для плодотворной деятельности факультета. Совсем недавно,
например, у нас открылся новый компьютерный класс! Мы уверены, что эта
тенденция будет продолжаться.
Сегодня мы можем утверждать, что
наш факультет состоялся! Его знают
и ценят во всём мире! Его выпускники
навсегда останутся любящими и благодарными его детьми!
Профессор Татьяна Снегурова,
заведующая кафедрой
гуманитарных наук.
Фото Валерия Таемницкого.

Учеба в ХПИ —
шаг к успешной карьере
Ашгабат Одаев учится на кафедре технологии
переработки нефти, газа и твердого топлива,
защитил диплом бакалавра и будет поступать
в магистратуру.
— Я выбрал будущую специальность по совету
родителей и еще потому, что эта отрасль очень
важна для моей страны, — говорит он. — Нелегко было учиться на младших курсах, но потом
очень понравились занятия, например, по химии,
особенно лабораторные. Потом заинтересовали
специальные предметы, в этом большая заслуга
преподавателей, таких как Инна Олеговна Лаврова,
Андрей Борисович Григоров, Алена Геннадьевна
Тульская и другие. Все преподаватели очень внимательно и тепло относятся к студентам, готовы еще и еще раз объяснить непонятное, особенно иностранным студентам, имеющим трудности со знанием языка.
Я, например, очень благодарен преподавателю русского языка Ирине Ивановне Снегуровой, она приложила все усилия для того, чтобы мы достаточно
быстро достигли необходимого уровня владения языком. Меня она привлекла
к участию в олимпиаде по русскому языку, которая проходила в Харьковском
автодорожном университете. Там я занял 3-е призовое место!
Мы участвовали в презентации будущих выпускников, которую проводила
наша кафедра, где ознакомились с разными фирмами и предприятиями по переработке нефтепродуктов. Если мне удастся поступить в магистратуру, я смогу
пройти там практику. На нашей специальности учатся ребята из разных стран —
азербайджанцы, узбеки, турки, а также студенты из африканских, арабских
государств. И все уверены в том, что образование, полученное в НТУ «ХПИ»,
позволит нам сделать успешную карьеру.
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С европейскими дипломами —
в Ливан, Вьетнам, Таджикистан

— В этом году среди выпускников магистратуры учебнонаучного института энергетики, электроники и электромеханики многие иностранные студенты занимают лидирующие позиции по уровню знаний и подготовке, — говорит зам. директора
института Надежда Викторовна Веселова. — Шесть лет назад
они приехали к нам из Марокко, Вьетнама, Ливана, Туркмении, Нигерии, а уже сейчас получают дипломы европейского
образца, шестеро из них — с отличием. Эти ребята учились
на разных кафедрах нашего института, получив качественное
образование по специальностям «Электрические станции»,
«Электрические системы и сети», «Электрические аппараты»,
«Турбиностроение», «Системы управления производством
и распределением электроэнергии», «Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии», «Электромеханические системы автоматизации и электропривод». Многие
из них, получив прекрасную фундаментальную базу знаний
по этим современным и перспективным специальностям,
уедут к себе на родину. А, например, Шерали Саидов из Таджикистана хотел бы поступить в аспирантуру и продолжить
научные исследования в нашем вузе.
Шерали уже не первый раз встречается с журналистами «Политехника» —
газета писала о нем — четверокурснике, как одном из лучших студентов
кафедры «Электрические станции». —
Мне было очень интересно учиться, —
говорит Шерали. — Я благодарен
преподавателям, таким как профессор
Константин Владимирович Махотило,
доцент Людмила Ивановна Лысенко,
доцент Оксана Николаевна Довгалюк,
и многим другим, которые не только
всячески помогали, но и находили
способы стимулировать к учебе, заинтересовывать нас. С моим руководителем дипломного проекта, зав.
кафедрой, профессором Александром
Павловичем Лазуренко у нас есть даже
совместные публикации. За годы учебы накопилось много разнообразных
и приятных впечатлений — и о практике в институте «Гидропроект», и о занятиях в секции самбо в нашем спорткомплексе, и о жизни в общежитии.
Зайур Хуссам Нажиб из Ливана
защищает диплом на тему «Исследование атмосферного перенапряжения

на подстанциях», подготовленный
под руководством доцента Виктора
Ильича Нижевского. — Речь идет
о защите оборудования подстанций
от молний, — рассказывает Зайур. —
Мне было интересно заниматься
научными исследованиями, в результате которых была опубликована
в соавторстве с моим руководителем
статья в журнале «Электрические
станции, сети и системы» от 3 августа 2016 года. На пути к диплому
были, конечно, и трудности. Год учебы
на подготовительном факультете дал
нам многое, но все-таки не хватало
подготовки к изучению технических
специальностей. Но мы справлялись
с помощью наших преподавателей,
которые всегда готовы объяснять непонятное, предельно внимательны.
Отношения между ними и студентами
были самые доверительные, теплые.
Помогал справиться с проблемами
в учебе также мой друг Костя Мирошник, и другие студенты из нашей
группы. Большую помощь и поддержку
на протяжении всех этих лет мне ока-

А вы любите театр?
Любите ли вы театр?
Ещё недавно этот вопрос поставил
бы в тупик иностранных студентов подготовительного факультета. Да, они
об этом что-то слышали. Даже были
однажды в театре. Но сами-то никогда не творили, не перевоплощались,
не знали магии театрального действа
изнутри. А если ты не прочувствовал
театр, его чары, ты никогда не сможешь
точно ответить на этот странный вопрос.
И вот тебе, иностранцу, только начинающему изучать новый язык, зна-
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комиться с культурой новой для тебя
страны, неожиданно предлагают роль
в сказке-мюзикле «Муха-Цокотуха»,
где надо будет представить себя
Мухой, Комариком или злым Пауком.
И сыграть этих разных героев ярко
и интересно. И спеть соло и хором.
И станцевать вместе с такими же, как
ты, «артистами» (со сценой не знакомы). И всё это сделать так хорошо,
чтобы твои друзья-зрители всё поняли, ощутили, восхитились. И аплодировали, аплодировали, аплодировали

зывал выпускник НТУ «ХПИ» доктор
Шахин Иссам.
Очень скоро я вернусь домой, где
меня с нетерпением ждет семья —
родители и три брата. Думаю, что
с дипломом НТУ «ХПИ» смогу найти престижную работу и построить
успешную карьеру.
От редакции добавим, что Зайур —
обладатель «красного» диплома (WITH
HONOR), и мы уверены, что его планы
обязательно сбудутся!
— Спрашивайте о нас обоих сразу,
мы всегда вместе, — сказали вьетнамские студенты Фам Конг Ань и Фам
Нгок Зунг. Да, оба они заканчивают
обучение на кафедре «Турбиностроение», готовятся развивать проектирование и строительство турбин у себя
на родине. Ребята говорят, что им посчастливилось учиться у известных
ученых, приобщиться к выполнению
реальных разработок. В дипломном
проекте Фам Конг Аня, выполненном
под руководством доцента Александра
Юрьевича Юдина, проведены исследования выхлопных патрубков осевых
турбомашин. А работой Фам Нгок Зунга, посвященной оптимизации паровой
турбины К–310–23,5, руководил зав.
кафедрой, профессор Александр Павлович Усатый. Высокую оценку обоим
студентам дал профессор Анатолий
Владимирович Бойко, особенно отметив их хорошую довузовскую подготовку, полученную на родине. Он также
упомянул о давнем сотрудничестве
нашего университета с республикой
Вьетнам. Будучи в свое время проректором ХПИ по международным
связям, он принимал участие в оказании, в частности, Ханойскому политехническому университету практической
и методической помощи. В связи
с этим сотрудничеством правительство Вьетнама наградило наш вуз
орденом «Дружба». — Наша кафедра
не первый раз готовит специалистов
для Вьетнама. Уверен, — говорит профессор А.В. Бойко, — что и нынешние
наши выпускники Фам Конг Ань и Фам
Нгок Зунг принесут большую пользу
своей стране, в чем им помогут знания, полученные в НТУ «ХПИ».
Еще ребята рассказали о своих
путешествиях по Украине, они побывали в Киеве, Львове, Одессе,
а также в гостях у друзей по группе
в Харьковской области. Им очень нравится и Украина, и Харьков, и Политех,
но они скучают по родине и торопят
время: «Скорее бы домой!» Счастливого пути вам, выпускники!
Беседовала Светлана Землянская.
На снимке Игоря Гаевого
(слева направо): Фам Нгок Зунг,
Фам Конг Ань, Зайур Хуссам
Намиб и Шерали Саидов.
твоей пьесе, твоему коллективу и,
конечно, лично тебе!!!
Так случилось с 16 «артистами» —
студентами подготовительного факультета, которые 31 мая представили
премьеру мюзикла «Муха-Цокотуха».
Их появление на сцене встретили
подбадривающими возгласами, весёлым смехом, щёлканьем фотокамер,
а проводили долго не смолкающими
овациями.
Ведь нельзя было не отметить прелестную муху (Гомес Исабель Паула Матеус, Ангола), убедительного
Паука-злодея (Намлы Ондер, Турция),
смелого и красивого Комарика (Ибрагим Хамам, Ливан), не побоявшегося в одиночку вступить в сражение
со страшным Пауком и получившего
за свою храбрость любовь Цокотухи
и признательность испугавшихся
до смерти букашек-таракашек.
А какими эмоциональными и правдивыми в своих чувствах были эти
самые Блошки, Тараканы, Кузнечик,
Бабушка-пчела, Бабочка-красавица
и др. козявки (Тахири Закариа, Марокко; Нгуен Тху Тхао, Вьетнам; Махджари Хамид, Марокко; Айисси Нгами
Саманта Кристин Самер, Камерун;
Гомбожав Болортуяа, Монголия; Абдельрахман Хамди Байоми Эльсаед,
Египет; Салхи Халима, Марокко; Мокдим Шуаиб, Марокко), когда демонстрировали на сцене свои дружбу,
страхи и радости!
Какими талантливыми и неповторимыми были ведущие спектакля (Деведжи Седа, Турция; Талай Эсин, Тур-

Наука в Китае,
кто такой Ибн Сина,
и почему птицы летят клином?
26-я межвузовская научно-прак
тическая конференция студентовиностранцев подготовительных факультетов состоялась 27 апреля на факультете международного образования
НТУ «ХПИ». В ее работе принимали
участие преподаватели и студенты
подготовительных факультетов для
иностранных граждан семи вузов
Харькова: ХНТУСХ, ХНАДУ, ХНМУ,
ХНУРЭ, ХНУГХ, ХГВУЗ «Университет
банковского дела», ХНЮУ, а также студенты 1–3 курсов НТУ «ХПИ». Студенты
из шести стран мира представили
интересные доклады, продемонстрировали отличное владение научным
стилем речи на русском языке, способность вести диалог с аудиторией
и отвечать на заданные вопросы.
Студенты из Китая У Ичжао,
Ли Биньбинь, Чень Цзе рассказали
о научно-технических разработках
ученых своей родины. Топрак Батухан
из Турции познакомил аудиторию
с некоторыми удивительными изобретениями Леонардо да Винчи. Ибрагим
Хамам и Хуссеин Тавбе из Ливана рассказали о великом ученом, философе
и враче — Ибн Сине. Колие Патрис
из Гвинеи — поделился знаниями
о Паскале и его открытии, а марокканские студенты Аазеддин Хассан
и Аттоуи Закария раскрыли постулаты
Нильса Бора. О том, что такое виглеты или почему птицы летят клином,
рассказал Мохамад Фахс из Ливана,

а его друзья — Абдалхади Дгайби
и Хоссейн Шокер продемонстрировали роль металлов в диагностике,
профилактике и лечении болезней человека. Доклад о кибербезопасности
представили студенты Баркан Уссама
и Маждуби Аднан из Марокко, а Азза
Слайман из Сирии открыла секреты
маркетинга.
Марокканские студенты Бенакка
Фатин и Эль Амири Фуад предложили
поговорить о совести. Они утверждают: «Совесть — это внутренний
контроль, это способность человека
различать добро и зло. И совесть сопровождает человека всю жизнь».
В завершении конференции студент из Турции Кая Метин рассказал
о городе-мечте Стамбуле, а марокканские студенты Аднан Бикри, Умайма
Арраеч, Акрам Дахби и Билал Эль
Глид познакомили аудиторию с прекрасной страной — Марокко.
Научно-практические конференции
для иностранных студентов — это
яркие события, к которым студенты
тщательно готовятся совместно с преподавателями; стараются организовать и преподнести слушателям свой
доклад в интересной, интерактивной,
наглядной форме, что создает атмосферу праздника и отличного настроения.
Профессор Елена Лапузина,
зав. кафедрой
естественных наук ФМО.

Присвячена ювілею
31 травня — 1 червня на факультеті
міжнародної освіти НТУ «ХПІ» відбулась Міжнародна науково-методична
конференція «Навчання іноземних
студентів у вищій школі: традиції і перспективи», присвячена 45-річчю заснування підготовчого факультету для
іноземних громадян. У конференції
брали участь понад 100 осіб, які представляли не тільки заклади вищої
освіти з Харкова, але й з інших вишів
України. Високий міжнародний статус
цього форуму визначається наявністю
серед учасників представників Австрії,
Китаю, Лівану, Туркменістану.
На конференції було багато почесних гостей, зокрема: керівництво
університету на чолі з ректором НТУ
«ХПІ», професором Є.І. Соколом; директори інститутів та факультетів НТУ
«ХПІ»; проректори, декани та співробітники, які працювали на підготовчому факультеті у минулому; представники багатьох закладів вищої освіти
Харкова.

До початку конференції відбулося урочисте відкриття нового
комп’ютерного класу ректором університету. Комп’ютери для цього
класу було надано контрактерамиспонсорами, а ремонт приміщення
здійснювався під керівництвом проректора НТУ «ХПІ» І.М. Гасанова.
Святкові заходи розпочалися виступом студентів-іноземців, які продемонстрували блискуче володіння
українською і російською мовами
у казці «Муха-цокотуха» і неабияку
акторську майстерність.
Учасники конференції працювали
у 3 секціях: «Українська/російська
мова як іноземна і методика її викладання», «Викладання природничих
дисциплін іноземним студентам і питання міжпредметної координації»,
«Підручники та навчальні посібники
для іноземців: принципи створення,
зміст, структура»; під час секційних
засідань було заслухано та обговорено
15 доповідей.

ция; Йылдырым Ахмет Ариф, Турция;
Шнайт Ирене, Австрия; Чауи Виаме,
Марокко); на каком чистом русском
языке говорили наши артисты!
И как впоследствии им завидовали
те, кто не играл в этот день вместе
с нами!
«Любите ли вы театр?» — спросили мы всех студентов, когда сказка
счастливо закончилась.
И услышали со всех сторон: «Да!
Да! Конечно! Когда ещё будет театр?
Я тоже хочу играть! И я! И я!»
Когда? Когда вы будете готовы
к приключениям новых героев, сможете перевоплотиться и сыграть так,
чтобы всем было понятно, что добро

обязательно победит зло, что дружба и любовь важнее всего, чтобы
ваши товарищи тоже пришли к театру
и влюбились в него на всю жизнь!
А спектакль «Муха-Цокотуха» на сюжет К. Чуковского поставили и режиссировали преподаватели кафедры
гуманитарных наук факультета международного образования: старшие преподаватели О.М. Виктор, Т.С. Квашина, Е.В. Криволапова, М.Г. Шленёва,
преподаватель М.Е. Шелестина и профессор Н.И. Нагайцева.
Они все тоже очень любят театр!
Нина Нагайцева,
профессор КГН ФМО НТУ «ХПИ».
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У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ»
АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
У Військовому інституті танкових
військ ХПІ відбулася атестація курсантів п’ятих курсів за освітнім ступенем
«магістр». Майбутні офіцери складали
іспити з фахових і загальновійськових дисциплін як у пункті постійної
дислокації вишу, так і на навчальнотренувальному комплексі в смт Подвірки.
Атестацію проводила комісія на чолі
з заступником начальника Центрального бронетанкового управління
озброєння Збройних Сил України,
полковником Євгеном Сидоренком.

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН
З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Фізична підготовка є одним із основних предметів професійної та бойової
підготовки, важливою та невід’ємною
частиною військового навчання і виховання військовослужбовців Збройних
Сил України. Протягом п’яти років
навчання курсанти інституту вдосконалювали рівень своєї фізичної
підготовленості, який вони продемонстрували на комплексному екзамені
з фізичного виховання та спеціальної
фізичної підготовки. Екзаменаційна
комісія перевіряла випускників у вправах на швидкість, силу, витривалість,
а також рівень теоретичних знань
і методичних умінь з основ фізичної
підготовки п’ятикурсників. Курсанти
виконували нормативи з бігу на сто
метрів, підйому силою на перекладині та подолання смуги перешкод,
де майбутні офіцери показали не тільки відмінні результати, деякі навіть
виконали кваліфікаційні нормативи.
Випускники також продемонстрували
глибокі теоретичні знання.
На стадіоні хлопці завзято виклались на всі сто відсотків у кросі на 3 кілометри та продемонстрували відмінні
часові показники.

За результатами комплексного екзамену голова екзаменаційної комісії
полковник Євген Сидоренко високо
оцінив фізичну підготовленість курсантів інституту. Кращі результати
показали курсанти Дмитро Дмитрієв,
Володимир Денисюк і Володимир
Матросов.

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН
ЗА ЦИКЛОМ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
30–31 травня курсанти випускних
курсів вийшли на фінішну пряму перед
отриманням омріяних офіцерських погонів. Під час комплексного екзамену
на навчально-тренувальному комплексі інституту в смт Подвірки майбутні
офіцери демонстрували рівень своїх
теоретичних знань, практичних умінь
і навичок за фахом.
Випускники факультету озброєння
та військової техніки в перший день
екзамену розглянули низку теоретичних питань із вивчених дисциплін
за спеціальністю, а на другий день
практично відпрацьовували питання
щодо управління підрозділами технічного забезпечення під час ведення
загальновійськового бою, виконання
практичних завдань з технічного обслуговування та військового ремонту
бронетанкового озброєння та техніки,
надання невідкладної допомоги пораненим і здійснення технічної розвідки.
Екзаменаційна комісія також оцінювала знання курсантів факультету
радіаційного, хімічного, біологічного
захисту та екологічної безпеки. У ході
складання комплексного екзамену
магістри відпрацьовували питання
щодо основ технічного забезпечення
РХБ захисту, бойового застосування
підрозділів військ РХБ захисту, основ
застосування озброєння військ РХБ
захисту, військово-медичної та інженерної підготовки.

Під час практичної складової створювалися умови, які вимагали від
майбутніх офіцерів прийняття нестандартних і водночас виважених рішень
в екстремальних ситуаціях.
Результати складання комплексного екзамену довели, що курсанти
за період усього навчання досягли
достатнього рівня знань для виконання
покладених на них завдань за фахом.

ВИПУСК МОЛОДИХ
ЛЕЙТЕНАНТІВ
2 червня відбувся урочистий 84 випуск молодих лейтенантів. До бойових
частин та з’єднань уже найближчим
часом вирушать фахівці з озброєння
і військової техніки та фахівці військ
РХБ захисту.
Під час навчання молоді офіцери зміцнилися духовно та фізично,
отримали досвід і практичні навички.
Все це сформувало у них професійну
майстерність, постійне прагнення

до критичного самоаналізу результатів
своєї діяльності. Шестеро випускників
отримали дипломи з відзнакою.
Нове поповнення офіцерського
корпусу Збройних Сил України привітали: начальник Центрального бронетанкового управління Збройних
Сил України Озброєння Збройних
Сил України, генерал-майор Юрій
Миколайович Мельник; директор Департаменту оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олексій Михайлович
Максимов; ректор Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», професор
Євген Іванович Сокол і присутні почесні гості, які побажали випускникам
козацького здоров’я, благополуччя,
наснаги та щасливої офіцерської долі.
Молоді лейтенанти склали урочисту клятву на вірність Кодексу честі
офіцера Збройних Сил України, по-

прощалися з Бойовим Прапором
інституту та висловили щиру подяку своїм наставникам-командирам
і науково-педагогічним працівникам
за самовіддану працю та вагомий
внесок у становлення їх, як фахівців
військової справи.
Випускників також привітали курсант Артем Ящишин та сержант Ігор
Веретенніков, який виконав авторську
пісню «Вперед за Україну!».
ТВО начальника інституту полковник Олександр Серпухов щиро побажав випускникам гідно нести почесне звання офіцерів Збройних Сил
України, вірою та правдою служити
на благо українському народові, а також зазначив, що військова служба
вимагає від сучасних офіцерів високого професіоналізму, компетентності,
витривалості, здатності приймати
виважені рішення в реальній бойовій
обстановці, оскільки саме від них залежить майбутнє нашої Батьківщини.
Хай щастить Вам, лейтенанти!
Олег Карлов,
старший офіцер відділення
морально-психологічного
забезпечення, майор.
Фото молодшого лейтенанта
Олександра Срібного,
ТВО начальника клубу.

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ І ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Військово-спортивні ігри «Заграва»
Вже третій рік поспіль, у підтримку традиції,
яка була започаткована у 2016 році, в нашому
університеті відбулися військово-спортивні ігри
«Заграва». В змаганнях, які проходили 24 травня на стадіоні Військового інституту танкових
військ НТУ «ХПІ», взяли участь курсанти, кадети
та студенти навчальних закладів Харкова. Метою проведення таких змагань зазвичай є популяризація військово-прикладних видів спорту
та здорового способу життя, удосконалення
морально-психологічних та вольових якостей, а
також підвищення рівня спортивної майстерності
і фізичної підготовленості студентської молоді.
Такі заходи допомагають виховувати зі студентів
та курсантів справжніх патріотів, майбутніх захисників нашого рідного міста і України. До того
ж проведення військово-спортивних ігор – це
ще один привід згадати нашу історію і зробити
висновки з минулого.
В організації цього свята активну участь
узяли представники Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ», факультету соціальногуманітарних технологій НТУ «ХПІ», Академії
військово-історичних наук і козацтва. Цього
року до організаційного комітету військовоспортивних ігор увійшли: О. Г. Сінько – заступник
начальника Військового інституту танкових військ
НТУ «ХПІ» з морально-психологічного забезпечення; А. О. Колісниченко – старший викладач
кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», голова
правління спортивного клубу «Політехнік»; С. В.
Гаманюк – начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»;
Ю. К. Журавльов – декан механіко-технологічного
факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури. Очолив організаційний комітет декан факультету
соціально-гуманітарних технологій (СГТ) НТУ
«ХПІ», президент Академії військово-історичних
наук і козацтва, професор А. В. Кіпенський.
Понад сотні студентів, курсантів та кадетів
були учасниками та вболівальниками змагань.
Спортивне свято за традицією відкривалося парадом учасників військово-спортивних ігор. Цього року змагалися команди курсантів Військового
інституту танкових військ НТУ «ХПІ»; студентів
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НТУ «ХПІ»; студентів Харківського національного
університету будівництва та архітектури і кадетів Державної гімназії-інтернату із посиленою
військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус». Після загального шикування команд,
підняття державного прапору і виконання гімну
України слово для привітальної промови було надано професору А. В. Кіпенському. Він відзначив
символічність назви військово-спортивних ігор
«Заграва», а також оголосив відкриття змагань.
Урочисту частину свята продовжив виступ курсантів Військового інституту танкових військ НТУ
«ХПІ», які продемонстрували свою майстерність у
показовому виступі бойової армійської системи
«БАРС». Усі були у захваті!
Учасники ігор змагалися у метанні гранати
Ф-1 на дальність з автоматом у руці; розбиранні
та збиранні автомата АК-74 з урахуванням часу;
мірялися силою у гирьовому спорті у ривку гирі
24 кг за 1 хвилину; влучністю у стрільбі по мішенях з пневматичної гвинтівки; легкоатлетичний
блок включив у себе біг на дистанцію 1000 м та
командні змагання з естафетного бігу 4×400 м.
Запекла боротьба велася також у змаганнях
згинання-розгинання рук з положення у висі на
перекладині (підтягування) та з перетягування
канату. Впродовж усього свята важко було виявити найсильнішого, адже курсанти і студенти
намагалися показати найкращі результати. Підведення підсумків відбувалось в особистій та
командній першостях.
В окремих видах програми місця розподілились наступним чином. Найдалі метнули гранату
курсанти ВІТВ Мирослав Вернидуб і Владислав
Дорохов, третім у змаганнях з метань став студент СГТ факультету НТУ «ХПІ» Андрій Кумов. Не
було рівних у розбиранні та збиранні автомату
Зорянові Дмитруку (ВІТВ), «срібло» в цих змаганнях дісталось Родіону Мінчуку, студенту СГТ
факультету НТУ «ХПІ», а «бронзу» здобув кадет
Даніїл Боднар. Перше місце в змаганнях з гирьового спорту, показавши найкращі силові якості,
посів курсант ВІТВ Віктор Поляков, його товариш
по команді Олександр Марчук став третім, а
друге місце зайняв Дмитро Черевченко, студент
НТУ «ХПІ». У змаганнях зі стрільби з пневматичної
гвинтівки найвлучнішими виявились курсанти
ВІТВ Віталій Полтавець та Андрій Макаренко,
які за сумою очок вибороли перше командне
місце в стрільбі, другими були Євген Котелевець
та Вадим Колісник (ДГІ «Кадетський корпус»),
третіми – Родіон Мінчук та Сергій Сагайдак
(НТУ «ХПІ»). В бігу на витривалість на дистанції
1000 м переміг студент НТУ «ХПІ» Володимир
Чемерис, друге місце отримав Петро Авраменко
(ВІТВ НТУ «ХПІ»), третє дісталось Владиславу
Черніюку (ДГІ «Кадетський корпус»). Командні
змагання з естафетного бігу 4×400 м завершились перемогою команди ВІТВ у складі Вадима
Тура, Василя Омельченка, Олексія Шевченка та
Дмитра Дмитрієва. Другими перетнули фінішну

лінію кадети ДГІ «Кадетський корпус» Вадим Колісник, Артем Аровін, Євген Котелевець та Даніїл
Яхненко. Третіми до фінішу прийшли студенти
НТУ «ХПІ» Богдан Літвінов, Максим Десятерик,
Юрій Юрков та Максим Дерюга. В змаганнях з
підтягування на перекладині перше та друге місця розділили, показавши при цьому однаковий
результат, курсанти ВІТВ Олександр Петров та
Ігор Каржанов, третє місце посів Даніїл Яхненко
(ДГІ «Кадетський корпус»).
Завершувались військово-спортивні ігри
змаганнями з перетягування канату, які завжди
бувають дуже видовищними і викликають підвищений інтерес серед вболівальників. Перемогу
тут здобула команда курсантів ВІТВ, другою ста-

ла команда студентів НТУ «ХПІ», третє місце посіла збірна студентів Харківського національного
університету будівництва та архітектури. Після
закінчення змагань були підведені підсумки в командній першості. Заслужену перемогу одержала
команда курсантів Військового інституту танкових
військ НТУ «ХПІ». На другу сходинку п’єдесталу
піднялась збірна студентів НТУ «ХПІ», третьою
виявилась команда Державної гімназії-інтернату
«Кадетський корпус».
По завершенню спортивного свята на загальнокомандному шикуванні було нагороджено переможців та призерів грамотами та пам’ятними
кубками. До присутніх також звернувся заступник
начальника Військового інституту танкових військ
НТУ «ХПІ», підполковник Олександр Григорович
Сінько. Він поділився своїми враженнями та нагородив грамотами професора А. В. Кіпенського
і голову спортивного клубу «Політехнік» НТУ «ХПІ»
А. О. Колісниченка за сприяння у підготовці та
проведенні заходів військово-патріотичного
виховання молоді і популяризації військовоприкладних видів спорту. А студенти кафедри
психології факультету соціально-гуманітарних
технологій НТУ «ХПІ» Юлія Болобан, Поліна
Кодацька та Валерія Третьякова подарували
усім присутнім вокальні композиції у своєму
виконанні.
Треті військово-спортивні ігри «Заграва» завершено, свято пройшло організовано і знайшло
емоційний відгук у учасників та гостей заходу.
Ще раз вітаємо усіх учасників змагань і запрошуємо усіх бажаючих на спортивні майданчики!
Андрій Колісниченко, голова спортивного
клубу «Політехнік»;
Марія Долгарева, викладач кафедри
фізичного виховання.
Фото Валерія Таємницького.
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ВИПУСКНИКИ

Зустріч поколінь

До золотого фонду університету
належать цілі покоління окремих родин, чиї представники в різні часи
самовіддано працювали і продовжують
працювати на благо Харківського політехнічного.
Зустріч з представниками однієї
з династій політехніків — родини Соболь — яку з ХПІ об’єднує 90-річна
історія, відбулася в Музеї історії університету в рамках проекту «Відомі
династії Харківського політехнічного».
На зустріч з ними прийшли їх колеги, друзі, студенти навчально-нау
кового інституту механічної інженерії
і транспорту НТУ «ХПІ». Директор
музею Анна Бистріченко розповіла
майбутнім матеріалознавцям, танкобудівникам і хімікам про засновника
династії — Миколу Олександровича
Соболя, випускника ХПІ 1936 року, видатного державного діяча, організатора промисловості в Харкові та Україні,

учасника становлення вітчизняного
тракторо-, танко- двигуно- і тепловозобудування. Саме М.О. Соболю належить ідея будівництва Харківського
метрополітену (1962 р.).
Його син Валентин Миколайович
Соболь — випускник 1960 року кафедри локомотивобудування — розповів про свій трудовий шлях: від
інженера до заступника генерального директора з науково-дослідної
та проектно-конструкторської роботи
заводу ім. Малишева. Від батька він
наслідував працьовитість, здібність вирішувати складні завдання і не боятися
труднощів.
Представник сучасного покоління
династії, випускник НТУ «ХПІ», доктор
фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри матеріалознавства
НТУ «ХПІ» Олег Валентинович Соболь порадив студентам ще в юному
віці визначати для себе високі цілі,
сміливо йти до них.
Жіноча частина династії була представлена дочками Олега Валентиновича, випускницями НТУ «ХПІ»,
економістом Дар’єю Соболь і хіміком,
кандидатом технічних наук Юлією Соболь. Політехніки бережуть пам’ять
про їх бабусю — Наталію Петрівну
Соболь, відомого вченого, професора
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей ХПІ.
Учасник зустрічі, старший викладач
кафедри філософії, кандидат філософських наук Віктор Іванович Міщенко
підкреслив, що на прикладі династії
Соболів студенти можуть «спроектувати» свою долю, познайомившись

Хроніка
культурномистецького
життя

із родиною політехніків, згуртованою
своєю самовідданістю, прагненням
до прогресу.
Поділилися своїми враженнями
й студенти. Дар’я Котельникова
(ХТ-56а): «Мені дуже сподобалася
зустріч в музеї. Ми, студенти, дізналися про родину видатних політехніків,
познайомилися з кількома її поколіннями. Кожен із членів цієї родини достойно служив і служить Науці і рідній
країні! Всі з великим інтересом слухали батька й сина — Валентина Миколайовича та Олега Валентиновича Соболів і буквально відчували, наскільки
важлива наступність поколінь. Я сама
народилася в сім’ї інженерів та дуже
рада, що навчаюся в Політеху! Хотілося б, щоб такі зустрічі відбувалися
частіше!»
Юрій Сагайдашников (МІТ-33амп),
студент кафедри матеріалознавства:
«На мене ця зустріч справила велике
враження. Для мене велика честь
навчатися в чудовому вузі, де є такі
династії вчених і педагогів. Ці заслужені люди доклали немало зусиль
до розвитку важкої промисловості
країни, зокрема, тепловозобудування та танкобудування. Я впевнений,
що всі студенти перейнялися відчуттям
нерозривного зв’язку часів, поколінь
політехніків. Кожен із нас зробив свої
висновки про те, як далі будувати свою
кар’єру, як досягнути успіхів у житті
та в обраній професії. У мене ж після
цієї зустрічі з’явилася мотивація в майбутньому заснувати таку ж достойну
династію».
Фото Валерія Таємницького.

Настало літо, закінчився ще один навчальний рік, прийшов час підводити
підсумки роботи та будувати плани
на майбутнє. Цей навчальний рік був для
НТБ НТУ «ХПІ» напрочуд плідним і насиченим — в практику роботи бібліотеки
впроваджено нову форму виховної роботи — соціокультурні акції, як дієвий засіб
залучення нових користувачів, популяризації книги, читання і бібліотеки. Вперше
до такої форми проведення культурномасових заходів співробітники відділу
культурно-просвітницької роботи нашої
бібліотеки звернулися під час святкування Міжнародного дня миру. 21 вересня
2017 року в НТУ «ХПІ» вперше провели
соціально-культурну акцію «Мир у домі —
мир у світі!». Організаторами заходу стали науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»,
Харківський комп’ютерно-технологічний
коледж та Палац студентів НТУ «ХПІ».
Така форма проведення свята сподобалась як організаторам заходу, так і його
учасниками, адже соціокультурні акції
завжди приваблюють своєю яскравістю,
неординарністю та ефективністю. Протягом навчального року бібліотекою було
організовано та проведено 3 такі акції.
Політехніки запам’ятали проведену
21–22 лютого цього року в бібліотеці
соціокультурну акцію «Історію роблять
звичайні люди» з нагоди відзначення Дня
Революції Гідності та Свободи й вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні.
Гості заходу мали нагоду поспілкуватися
з учасниками АТО: сержантом Збройних
Сил України, курсантом 3 курсу Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»,
золотим медалістом «Ігор Нескорених»
(2017 р.) Олегом Зімніковим і старшим
сержантом ЗСУ, курсантом 3 курсу Військового інституту танкових військ НТУ
«ХПІ», учасником військового параду
2017 р. (м. Київ) Сергієм Мащенком
та переглянути фільм координатора харківського євромайдану, журналіста Володимира Чистиліна «Герої не вмирають».
Крім соціокультурних акцій в бібліо
теці відбуваються художні виставки.
Протягом навчального року було організовано 10 виставок художників України,
Харкова та Харківської області. Цікавою
подією в культурному житті бібліотеки
та вишу стала виставка живопису члена
Національної cпілки художників України
Віктора Цапка «Борітеся — поборете!»,
організована з нагоди Дня Революції Гідності та Свободи. В своїх роботах автор
відображає події української історії, культури, особливо козацької доби. Захід відвідали більше сотні людей. Серед гостей
експозиції — студенти і співробітники

ХПІ, представники громадської козацької
організації, волонтери та представники
мистецтва.
Багаторічна дружба пов’язує бібліотеку НТУ «ХПІ» з творчим колективом
кіностудії «ХПІ-фільм». Тож святкування
60-річного ювілею кіностудії не обійшлося без нашої участі. 24 жовтня 2017 року
в конференц-залі бібліотеки відбувся
ювілейний вечір кіностудії «ХПІ-фільм».
Керівник студії, кінознавець Ірина Жоресівна Фаустова ознайомила присутніх
з історією створення, розвитку та сьогоденням кіностудії, розповіла про її засновників. Учасники заходу переглянули
як добре відомі, так і нові роботи кіностудії «ХПІ-фільм»: «КВК» (1965), «Спорт
і гумор» (1969), «Новий маршрут» (1981),
«Показуйте, нам цікаво» (1981), «Візитна
картка ХПІ» (2007), «Професія ПОЖЕЖНИЙ» (1992), «Новий рік» (2014), «Життя
моє, кінематограф…» (2016), «Газеті
«Політехнік» — 65!» (2016), «Фігура мови»
(2016), «Кольори миру» (2017) та інші.
Цікавим та змістовним було свято
рідної мови «З любов’ю в серці до рідної
мови», організоване бібліотекою спільно з факультетами Міжнародної освіти
та Соціально-гуманітарних технологій
НТУ «ХПІ». У конференц-залі бібліотеки
зібралися політехніки — громадяни різних
країн: Анголи, Туреччини, Китаю, Лівану,
В’єтнаму, Марокко, Гвінеї-Бісау та ін. Студенти розповідали про свої рідні країни,
читали вірші, співали пісні. Усіх учасників
заходу об’єднала атмосфера дружби,
радості, любові до своєї рідної країни.
До Дня Перемоги в нашій бібліотеці
відбулося свято «Перемога в серцях поколінь», під час якого політехніки мали
нагоду зустрітися та поспілкуватися з ветераном Другої світової війни, доктором
технічних наук, професором кафедри
«Автоматизовані електромеханічні системи» Віктором Тимофійовичем Долбнею.
У травні в конференц-залі бібліотеки
зібралися політехніки та гості нашого університету, щоб вшанувати найдорожчу
для кожного з нас людину — МАТІР. Захід «Я люблю тебе, мамо!» об’єднав
учнів Харківської дитячої музичної школи
№1 ім. Л. Бетховена, студентів Харківського комп’ютерно-технологічного
коледжу НТУ «ХПІ», учасників Мовного
клубу «Діалог», представників азербайджанської діаспори м. Харкова.
Всього протягом навчального року
в таких культурно-просвітницьких заходах взяли участь понад 2500 чоловік.
Всім їм на згадку залишились теплі спогади про цікаві зустрічі. Запрошуємо вас
до подальшої співпраці!
Лідія Бондаренко, Світлана
Костроміна, завідувачі відділів НТБ
НТУ«ХПІ».

НТУ «ХПИ» — перекресток миров и судеб
С сирийцем Мохаммедом Арусом мне довелось встретиться и побеседовать около памятника Первому инженеру НТУ «ХПИ».
Профессор Мохаммед Арус поведал мне немало интересных и запоминающихся эпизодов из своей жизни, связанных с годами,
проведенными в стенах Харьковского политехнического. Далее повествование пойдет от лица нашего выпускника, который
часто посещает любимую Альма матер.
...Первым моим шагом в студенческой жизни на территории Советского
Союза было поступление и успешное
окончание подготовительного факультета Московского автодорожного института, где я изучил русский
язык. В ХПИ на факультет автоматики
и приборостроения (АП) я поступил
в 1971 году. Тогда его деканом был
профессор Виталий Аркадиевич Зверев, а заведующим нашей кафедры
ЭВМ — профессор Феликс Аркадиевич Домнин. Я был первым арабом,
который учился в Харькове, и в период
своей учебы возглавлял землячество
сирийских студентов. Со мной учились
и другие сирийцы, среди которых хочется отметить Ганема Набиха (факультет ЭМС), Саида Фейроллу, занявшего
пост генерального директора крупнейшего завода в Сирии по производству
масла, а также Нофаля Исмаила и других, ныне ушедших соучеников, таких
как Адван Сулейман, который после
окончания ХПИ стал заместителем
министра промышленности Сирии. Эти
сирийцы с гордостью несли имя политехников и показали себя высококвалифицированными выпускниками нашего университета. Следует отметить,
что мы учились вместе с русскими
и украинскими студентами, с которыми сегодня нас объединяют дружба,
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творческое и научное сотрудничество,
а также традиция встречаться каждые
пять лет, первого сентября, в Харькове,
в стенах НТУ «ХПИ».
Город Харьков произвел на меня
большое впечатление, как большой
научно-технический и культурный
центр, который славится и поныне
в ближнем и дальнем зарубежье уникальной творческой и толерантной
атмосферой. Мое студенчество пришлось на золотые годы расцвета науки
и культуры Харькова (1970–1982гг.).
Я успешно окончил магистратуру
и аспирантуру. В 1991 году после распада СССР я защитил в Москве докторскую диссертацию, посвященную
управлению космическими спутниками. В Сирии я тогда работал директором по научно-исследовательской
работе на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе и профессором
университета «Тишрин» в городе Латакия. В Харьков приезжаю ежегодно
и принимаю участие в конференциях
«Проблемы автоматизированного
электропривода: теория и практика»
и «Силовая электроника и энергоэффективность», проводимые под патронатом кафедры промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ».
Во время учёбы в ХПИ я принимал
активное участие в научной и куль-

турной жизни университета: начиная
с субботников и поездок в колхозы
и заканчивая стройотрядами, а также
в подготовке и проведении культурных мероприятий — концертов,
музыкальных вечеров, политическиинформационных лекций и выпуска
стенгазеты для членов землячества
«Современная Сирия». Неоднократно
читал лекции и доклады о культуре
и истории Сирии в стенах харьковских
вузов, организаций и разных предприятий. Вместе с соучениками отдыхал в Одессе, Алуште и на Старом
Салтове.
Для меня Харьков стал вторым родным городом. В НТУ «ХПИ» я встретил
свою будущую супругу, Ирину Михайловну Курсову, которая была студенткой химического факультета. У нас
крепкая счастливая семья, трое детей.
Старшая дочь, Кристина, инженерэлектрик, замужем, ее сыну пять лет.
Мой сын Кенан — кандидат технических
наук, выпускник ХИРЭ, доцент университета города Тартус в Сирии. Младшая дочь Диана — инженер-дизайнер,
аспирантка университета культуры
в Санкт-Петербурге. Вся семья живет
в городе Тартус, который расположен
на берегу Средиземного моря.
Наиболее яркие воспоминания
из студенческой жизни это комиче-

ские моменты и курьезные случаи,
связанные с бытом и общением в студенческой среде. Например, популярная арабская пословица о тихом
и застенчивом человеке в переводе
на русский язык звучит как «человек
такой тихий, что даже кошка кушает
его ужин». Эту пословицу мы перевели
на русский язык по просьбе нашего
преподавателя Карины Петровны. Так
вот, однажды Карина Петровна, проверяя посещаемость занятий, спросила о нашем застенчивом соученике
из Йемена: «Где Мансур?» Мы ответили, что Мансур болен. Преподаватель
уточнила: «Так Мансур болен или
гуляет с девушкой?» Студенты ответили, что «кошка кушает его ужин»
(Мансур очень застенчив и ни с кем
не встречается). В тот день после занятий Карина Петровна отправилась
в общежитие иностранных студентов
и попросила вахтера незамедлительно
убрать всех кошек из помещения, так
как студент Мансур заболел и не пришел на занятия из-за кошки, съевшей
его ужин.
Неоднократно героями комических
ситуаций становились иностранные
студенты, которые зачастую ленились
изучать русский язык. Так, ливанский
студент стоял в магазине в очереди
за продуктами. На вопрос «Вы край-

ний в очереди?» студент гордо ответил: «Нет, я родом из Ливана!».
Несмотря на культурные и языковые
различия, людей всегда объединяла
и будет объединять наука, стремление
созидать и для этого устанавливать
мирный диалог культур. У арабов
и европейцев есть на этот счет общая
пословица: «Гора с горой не сходятся,
а люди встречаются». Поэтому для
успешного развития и дальнейшего
процветания нашего университета необходимо помнить историю, приумножать добрые традиции и развивать сотрудничество с достигшими профессионального успеха и международного
признания выпускниками НТУ «ХПИ»,
чем активно занимается «Ассоциация
выпускников НТУ «ХПИ» под руководством нашего ректора, профессора
Евгения Ивановича Сокола.
Беседовала Людмила Гарнык,
доцент кафедры коммерческой,
торговой и предпринимательской
деятельности.
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НАУКА

Проблеми
протикорозійного захисту
Зазвичай кожного парного року
на початку літа Львів гостинно зустрічає фахівців у царині корозії та протикорозійного захисту. Не став виключенням і цей рік — представники
наукових установ і вищих навчальних
закладів України, а також ближнього
і дальнього зарубіжжя стали учасниками ХІV Міжнародної конференції
з проблем корозії та протикорозійного
захисту конструкційних матеріалів «Корозія — 2018». Цей Лев із парасолькою — емблема конференції.
Особливістю конференції була
її присвята 100-річчю Національної академії наук України, як одного
із співо рганізаторів форуму. Такою
нагодою творчої зустрічі однодумців
скористалися вчені з Польщі і Португалії, Німеччини і Казахстану, Іспанії
і Великої Британії та представники
понад 20 провідних наукових і навчальних закладів України. Ще однією родзинкою цьогорічного форуму
став той факт, що паралельно з ним
успішно проходив VІІІ Український з’їзд
з електрохімії. Доцільність такої локації
була заздалегідь узгоджена спільним
рішенням Наукових рад з проблеми
«Електрохімія» НАН та Міжвідомчої
науково-технічної ради з проблем
корозії та протикорозійного захисту
металів при Президії НАН України. І це
дійсно дало свої позитивні результати — значна кількість учасників брала
участь у засіданнях обох конференцій,
які хоча і проходили одночасно, але
в межах десятихвилинного доступу —
у Львівському палаці мистецтв та актовій залі Львівського національного

університету імені Івана Франка.
Кожна конференція, зустріч, семінар стимулюють народження нових
ідей, тому немає сенсу описувати
святкову атмосферу, яка панувала
в сесійних залах, оскільки і змістовні
доповіді, і запеклі дискусії сприяли
лише порозумінню учасників, виявленню сучасних трендів та визначенню
найактуальніших питань сьогодення,
що стоять на порядку денному наукової спільноти незалежно від сфери
інтересів. Відзначимо лише деякі. Так,
доповідь академіка НАНУ А.Г. Білоуса,
члена Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки
і технологій, була присвячена одному

з найактуальніших напрямків електрохімічної енергетики — пошуку новітніх
літійпровідних твердих електролітів
на основі оксидних систем. Тематично узгодженою була і доповідь голови наукової ради НАНУ з проблеми
«Електрохімія», член-кореспондента
НАН України А.О. Омельчука про електрохімічне відновлення оксидів тугоплавких металів, найцікавішими для
слухачів були напрацювання ІЗНХ
імені В.І. Вернадського у створенні
повного циклу виробництва в Україні
таких стратегічних металів як титан
і цирконій.
Відзначимо, що науковці НТУ «ХПІ»
теж, як то кажуть, «не пасли задніх» —
з пленарною доповіддю за результатами дослідження корозійно-механічних
властивостей багатокомпонентних
електролітичних сплавів на конференції «Корозія — 2018» виступила професор кафедри загальної та неорганічної

хімії М.В. Ведь, а на відкритті електрохімічного з’їзду — М.Д. Сахненко —
про плазмовоелектролітний синтез
багатокомпонентних нанорозмірних
оксидних систем, як тренд сучасного
електрохімічного матеріалознавства,
затребуваного навіть у такій начебто
далекій галузі як транспортні ДВЗ. Відбитком уваги, яку приділила наукова
спільнота до наукових напрацювань
міжкафедральної лабораторії електрохімічного дизайну функціональних
матеріалів, створеної на базі кафедри
фізичної хімії НТУ «ХПІ», стали доповіді за темами докторських дисертацій
представників Військового інституту
танкових військ НТУ «ХПІ» І.Ю. Єрмоленко та Г.В. Каракуркчі та їх жваве
обговорення. Було представлено
також доповіді молодих науковців
кафедр фізичної хімії і технічної електрохімії.
Зазвичай гості Львова намагаються
ознайомитися з пам’ятками історії
міста, мистецькими і культурними
традиціями Галичини, відвідують традиційні о цій порі джазові фестивалі,
тамують подих перед величчю середньовічних споруд і палаців, з насолодою вдихають аромат численних
кав’ярень. Але коли ти в місті вже
вдесяте, то більше часу залишається
на вирішення робочих проблем. Такою була зустріч із нашими давніми
знайомими з Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка, спільно
з якими минулого року у восьмитомному колективному довідниковому
посібнику «Технічна діагностика матеріалів конструкцій: фізичні основи,
математичні моделі, інформаційне
забезпечення» було підготовлено
до друку і видано шостий том «Електрохімічні методи моніторингу деградації матеріалу конструкцій». Здається
дивним, але саме у Львові відбулась

і робоча зустріч та плідне обговорення
напрацьованих результатів з науковим
керівником спільного проекту НТУ
«ХПІ» і КазНУ ім. Аль-Фарабі (м. Алмати), що фінансується Міністерством
науки і освіти Республіки Казахстан,
професором Г.Ш. Яр-Мухамедовою.
Таке обговорення було надзвичайно
продуктивним, оскільки дозволило
узгодити наші наступні кроки у вирішенні поставлених завдань з розробки нанотехнологій функціональних
покривів, подальшій публікації спільних
результатів, роботи над запланованою
до друку монографією...
Термін відрядження сплив, але залишились світлини на згадку.
Микола Сахненко, завідувач
кафедри фізичної хімії.
На знімку: постанову Міжнародної
конференції «Корозія — 2018»
обговорюють члени програмного
комітету (справа наліво)
професор Г.Ш. Яр-Мухамедова,
професор М.Д. Сахненко
та голова комітету, член-кор.
НАНУ В.І. Похмурський.

Спортивная весна политехников
Этой весной прошла целая
серия спортивных состяза ний, в которых спортсменыполитехники приняли активное
участие. И спортивная весна
политехников была яркой и незабываемой.

Армрестлинг
Прекрасно показали свои силовые качества наши девушки —
армрестлеры. 12–15 апреля
в Одессе состоялся юниорский
чемпионат Украины по армспорту. Диана Гончар (Э-24а)
стала двукратным серебряным
призером этих соревнований,
а Людмила Вовк (КИТ-44а) завоевала две бронзовые медали.
Параллельно с этим турниром,
в Южной Пальмире, проходил
чемпионат Украины по армспорту среди спортсменов с ограниченными возможностями, где
«золото» и «серебро» на счету
Юлии Гадаевой (МИТ-27).
26 мая — 2 июня в Софии
(Болгария) состоялся чемпионат
Европы по армрестлингу. Юлия
Гадаева завоевала серебряную
и бронзовую медали в весовой
категории до 65 кг. Тренирует Юлю Заслуженный тренер
Украины, доцент кафедры физвоспитания НТУ «ХПИ» Владимир
Алексеевич Петренко.

Гребной слалом
Порадовал своими выступлениями Руслан Пестов (СГТ-25в).
На прошедшем в Богуславе (Киевская область) молодежном
чемпионате Украины по гребному
слалому он завоевал три золотые
медали в различных дисциплинах слалома. Чуть позже, 24–
27 апреля в Карпатах на турнире
«Кубок Украины» по гребному
слалому Руслан дважды стал
победителем и дважды показал
второй результат.

Стрельба из лука
Почти самыми меткими на
чемпионате Украины по стрельбе
из лука среди спортивных школ
(19–22 апреля, Новая Каховка) оказались наши девушки —
Анастасия Волобуева (СГТ-42м)
и Дарья Павличенко (выпускница
СГТ факультета). Они взошли
на вторую ступень почетного
пьедестала.
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Восточные единоборства
Многого достигли этой весной
наши спортсмены — представители различных видов силовых
единоборств.
В середине апреля в Харькове
состоялись чемпионаты Украины
по тхеквондо ВТФ среди взрослых спортсменов и среди молодежи. Максим Кременчуцкий
(КИТ-25а) стал третьим в обоих
турнирах.
Отлично показал себя Александр Кичерман (СГТ-47) —
на снимке вверху первый
слева. 14–15 апреля он стал
победителем Открытого Кубка
Черноморска по карате среди
юниоров, неделей позже завоевал «серебро» чемпионата мира
по шотокан-карате в Стамбуле,
а 24–25 апреля Александр выступал уже во Львове, где одержал победу на Международном
турнире по карате «International
Open Karate Cup».
27–29 апреля в болгарском
городе Пловдив состоялись состязания «Кубок Европы по борьбе сумо». Наш студент, член
сборной команды ХПИ по грекоримской борьбе, мастер спорта Украины по греко-римской
борьбе и по борьбе сумо Руслан
Русанов (ХТ-53б) остановился
в шаге от вершины пьедестала,
заняв второе место.
В конце апреля Харьков встречал участников чемпионата Европы по козацкому двобою. Артем
Куряков (И-46б) занял первое
и второе места в различных дисциплинах.

Велоспорт
21–25 апреля в Новоселице
(Черновицкая область) прохо-

дила многодневная велогонка
в рамках чемпионата Украины
по ВМХ-рейсингу. По ее результатам третье место досталось
Виталию Логунову (СГТ-46а).

Пятиборье
Есть у нас спортсмен, который может успешно выступать
не в одном виде спорта, а сразу
в пяти: беге, фехтовании, стрельбе, плавании и конном спорте.
Именно современному пятиборью и посвятил себя Сергей
Сагайдак (СГТ-46б), который
на весеннем «Кубке Украины»
стал победителем командных
соревнований среди юниоров.

Легкая атлетика

В последнее время все большую популярность среди приверженцев здорового образа жизни
набирают легкоатлетические
пробеги. Так в 5-м Харьковском
международном марафоне приняли участие более 60 студентов НТУ «ХПИ», большинство
из них преодолели дистанцию

мини-марафона 4,2195 км. А в
конце апреля состоялся командный чемпионат Украины по бегу
на 10 км. На этих соревнованиях сильнейшей среди молодежи стала Марина Немченко
(БЭМ-73мп) — на снимке внизу. На этом наша спортсменка
не остановилась и 6 мая в Майнце (Германия) одержала победу
на полумарафонской дистанции
Марафона Gutenberg Marathon
Main. В состязаниях среди женщин на финише Марина показала результат 1:16:49, и более
чем на шесть минут опередила
ближайшую соперницу — немку
Катарину Мац.

Регби
В мае в Латвии завершились
игры чемпионата Европы по регби-15. В составе сборной Украины Вадим Миланко (Э-42м) стал
серебряным призером.

Скалолазание
Не устают доказывать утверждение «лучше гор могут быть
только горы» наши скалолазы.
1–5 мая в селе Дениши Житомирской области состоялся
чемпионат Украины среди студентов на природном рельефе.
Дениши — один из популярных
скалолазных районов. Здесь
скалы представляются чрезвычайно живописными, имеют
высоту до 25 метров, с одной
стороны имеют близость к реке,
а с другой стороны переходят в равнину. Наш университет на этих соревнованиях был
представлен двумя командами,
которым не оказалось равных
среди всех остальных вузов
Украины.
Первое и второе места в командном первенстве достались
скалолазам НТУ «ХПИ». В личном первенстве наши студенты
завоевали 15 медалей разного
достоинства: Дмитрий Диденко
(Э-32м) — 1 место в многоборье,
2 место в болдеринге, 2 место
в лазании на сложность; Виталий Собченко (Э-54б) — 2 место
в многоборье, 3 место в лазании на скорость; Анна Ардашева
(СГТ-13ам) — 1 место в многоборье, 1 место в болдеринге,
2 место в лазании на сложность,
3 место в лазании на скорость;
Карина Яранцева (И-22а) —
3 место в многоборье, 2 место

в болдеринге, 3 место в лазании
на сложность; Анна Шило (КН56е) — 3 место в многоборье,
2 место в лазании на скорость;
Дарья Журий (ХТ-57б) — 1 место
в лазании на скорость.
Параллельно студенческому
чемпионату Украины на скалах
Денишей состоялся Открытый
чемпионат НТУ «ХПИ» по скалолазанию «Мемориал памяти
Заслуженного мастера спорта
А. Москальцова».
Алексей Москальцов — участник первого советского восхождения на Эверест (1982 г.),
многократный чемпион Украины
по альпинизму и скалолазанию,
в течение многих лет занимался
популяризацией альпинизма
и скалолазания среди молодежи, принимал активное участие
в работе Федерации альпинизма, выступал в соревнованиях
разного уровня в составе команд
Харьковского политехнического
института, Харькова и Украины.
В июле прошлого года исполнилось 30 лет, как Алексей с тремя друзьями по команде погиб
на Памире при восхождении
на вершину Клара Цеткин.
В программу соревнований
входило несколько дисциплин
скалолазания, по сумме которых
определялся результат участников. По итогам турнира первое место занял преподаватель кафедры
физвоспитания нашего университета Евгений Николаевич Тимко,
вторым стал Дмитрий Диденко
(Э-32м), третье место у Виталия
Собченко (Э-54б). В соревнованиях среди девушек второе и третье
места заняли соответственно Анна
Ардашева (СГТ-13ам) и Карина
Яранцева (И-22а).
18–20 мая в Южноукраинске
состоялся чемпионат Украины по технике альпинизма, где
снова отличился Е.Н. Тимко, завоевав золотую медаль.

Гиревой спорт
18–20 мая в Гадяче состоялся
ветеранский чемпионат Европы
по гиревому спорту. Старший
преподаватель кафедры физвоспитания НТУ «ХПИ» Юрий Константинович Васильев (на снимке вверху‑) стал двукратным
победителем этих соревнований — в рывке и в толчке гири
по длинному циклу.

Бадминтон
И еще две медали европейских соревнований! На этапе
Гран-при Европы по бадминтону
(10–13 мая, Словения) Марина
Ильинская (СГТ-46а) и Елизавета
Жаркая (выпускница СГТ факультета) заняли третье место в соревнованиях женских пар.

Борьба самбо
Ещё одним ярким событием
в спортивной жизни нашего
университета стало окончание
учебного года. 19 мая в спорткомплексе НТУ «ХПИ» состоялся открытый турнир по самбо
на «Кубок ректора НТУ «ХПИ».
В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из вузов Харькова и других городов
Украины. Сборная Харьковского
политеха заняла первое место в общекомандном зачете
и стала обладателем «Кубка
ректора». В личном первенстве 11 политехников стали
призерами в различных весовых категориях. Победителем
турнира стал Роман Контаровский (МИТ-12ам), серебряными
призерами — Андрей Сорокин
(КИТ-45а), Алина Дементьева
(КИТ-86б), Татьяна Михайловская (И-26б), Леонид Каменюка (КИТ-37), Михаил Стрелец
(Э-12а), бронзовыми — Александр Скляров (КИТ-47б), Виктория Цукан (КИТ-86б), Анастасия Пучкова (СГТ-17в), Дарья
Харитонова (И-17б), Виталий
Бондарев (ХТ-17а).
Желаем спортсменам-политех
никам новых ярких побед!
Мария Долгарева.

7

ЮВІЛЕЇ
Ні, сьогодні не 8 березня! Просто жінки – чарівні, працьовиті, ділові, успішні – народжуються і в травні, і в червні, і в будь-якому місяці року. Сьогодні з
ювілеєм вітаємо цих жінок – хороших і різних. У кожної з них своя доля і своя
справа життя – наука, поезія, робота з людьми. Та всі вони ще й дружини, мами,
бабусі, всім потрібні любов і мир, здоров’я й щастя близьких.
Побажаємо ж їм «сонячних щасливих днів», як у вірші чудової поетеси Ніни
Супруненко.

Неиссякаемой энергии
и плодотворной работы!
21 июня друзья, коллеги, много
численные ученики поздравляли с
юбилеем доктора технических
наук, профессора, Президента ассоциации эмалировщиков Украины Людмилу Лазаревну Брагину.
Вы прошли славный путь от студента до доктора технических наук,
профессора кафедры технологии
керамики, огнеупоров, стекла и эмалей, многие годы успешно сочетаете
научно-исследовательскую деятельность с работой по подготовке высококвалифицированных инженерных
кадров. Научные разработки сотрудников лаборатории стекла, эмалей и
композиционных материалов, которые
проводились под Вашим руководством, неоднократно были награждены дипломами областной администрации, медалями и дипломами
международных выставок.
За годы Вашей плодотворной научной и педагогической деятельности опубликовано свыше 500 научных трудов, в том числе 4 монографии и учебные
пособия. Под Вашим научным руководством защищены 15 кандидатских и
1 докторская диссертации, много лет Вы являетесь членом специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций в нашем
университете.
Очень приятно отметить, что практически все Ваши достижения и вся Ваша
сознательная творческая биография связаны с нашим Харьковским политехом!
Ваша творческая деятельность – это достойный вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных кадров.
Уважаемая Людмила Лазаревна, в день Вашего юбилея примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, творческой плодотворной работы!
Ректорат, коллективы учебно-научного института
химических технологий и инженерии,
кафедры технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей.

Спортивно-оздоровчий центр
«Політехнік» в урочищі Фігуровка
(Чугуївський район,
Харківська область)

Здоровья
и успехов!

Счастья
и благополучия!

30 мая отметила юбилей Нина
Ивановна Короткова — начальник отдела охраны труда. Более
30 лет она возглавляет этот важный для всех нас участок жизни
и деятельности университета.
Большое внимание Нина Ивановна уделяет учебной работе, активно участвует в подготовке
инженеров, консультирует студентов-дипломников по разделу охраны труда и окружающей среды.
С 1987 года Н.И. Короткова возглавляет самую большую
первичную профсоюзную организацию, являясь председателем профбюро административно-хозяйственной части.
Вся разнообразная деятельность и жизнелюбие Нины
Ивановны являют собой пример для нынешних поколений.
Профсоюзный комитет ППО НТУ «ХПИ», сотрудники
административно-хозяйственной части университета поздравляют Нину Ивановну с юбилеем, желают
ей и ее близким крепкого здоровья и успехов в ее
многогранной деятельности!

В июне отметила юбилей Галина Ивановна Зайцева. Выпускница ХПИ, она более 16 лет трудится в учебном отделе.
Сотрудники университета ценят Галину Ивановну за профессионализм и умение решить сложные вопросы. Все
знают ее как невероятно обаятельного, коммуникабельного
человека, порядочность и аккуратность которого способны
создать атмосферу доброжелательности в коллективе.
Галина Ивановна много сил
и времени отдает работе. Это
удивительно добросовестный,
ответственный и надежный
друг, всегда спешащий на помощь!
От всей души поздравляем
Вас, дорогая Галина Ивановна, с юбилеем! Желаем Вам
благополучия, успехов во всех
делах, счастья и здоровья!
Коллектив учебного отдела.

Натхнення і творчої наснаги!
«Останні миті травня і весни» — так називався вечір
у театрально-концертному центрі ХАТОБу, на якому
громадськість Харкова, рідні, друзі та безліч шанувальників поезії Ніни Супруненко вітали її з ювілеєм. Автор
23 поетичних збірок, член Національної спілки письменників України, Заслужений діяч мистецтв України,
володар численних літературних відзнак — не лише
цими безумовними заслугами відома Ніна Антонівна
політехнікам. Понад 20 років працювала вона в Палаці
студентів НТУ «ХПІ», керуючи діяльністю Міжнародного
клубу «Глобус». І зараз поетеса, чия творчість відома далеко за межами Харкова й України, не пориває
зв’язків із Політехом: у бібліотеці університету проходять творчі зустрічі з нею, Ніна Антонівна — частий
гість наших фестивалів іноземних студентів «Голуб миру».
Люба наша Ніночко! Бажаємо тобі іти тільки вперед, хай вітрила твоєї
поезії завжди наповнює вітер Музи! Щастя тобі, здоров’я і натхнення,
творчої наснаги бажають політехніки!
За їх дорученням Галина Волченко, керівник Центру Арт-інтернешнл
(«Единство») Палацу студентів НТУ «ХПІ».
Цей вірш — із нової книги «Завгороди», яка вийшла в Києві до ювілею поетеси
з ілюстраціями її доньки Олесі Супруненко.

— Сосновий ліс на узбережжі
р. Сіверський Донець;
— Екскурсії та походи;
— Обладнаний пляж;
— Літній кінозал;

— Дискотека;
— Рухливі та спортивні ігри;
— Оздоровча гімнастика;
— Тренування;
— Квести.

Проживання в котеджі, будиночку або корпусі. Приєднуйтесь!
Контактна інформація тел. 097–916–88–89, 093–247–32–99,
Профком студентів: 057–707–66–29.
https://www.facebook.com/groups/polytechnic.figurovka/

Ніна Супруненко.

День здоровья — наша традиция

ЗАПРОШУЄ ПОЛІТЕХНІКІВ ВІДПОЧИТИ ВЛІТКУ!
1 зміна: 10 липня — 23 липня
2 зміна: 25 липня — 7 серпня
3 зміна: 9 серпня — 22 серпня.
Вартість путівки 14 діб (проживання та 3-разове харчування):
• проживання в котеджі — 4060 грн. (повна вартість),
• 3360 грн. (для студентів ХПІ, які є членами профспілки);
• проживання в корпусі — 2968 грн. (повна вартість),
• 2268 грн. (для студентів ХПІ, які є членами профспілки).
Путівку можна придбати на 7 або 14 діб.
«Політехнік» — це маса вражень та позитивні емоції,
нові захоплення і друзі!
У спортивно-оздоровчому центрі вас чекають:

Стою в вінку посеред травня…
В нім – квіти, трави, колоски,
На нім – жива роса світання
І присмак полину гіркий…
В вінку сплелися дні розлуки,
І дні рутинні, і смішні,
І дні, що дарували муки,
І сонячні щасливі дні!
Вінок – немов життєве коло –
Чого в нім тільки не було!
Той спогад – пестить,
цей ось – коле,
Є спогад-камінь, спогад-скло…
Від пуп’янка і до насіння –
Горить в вінку бажань вогонь!
Вінок весняний і осінній –
Два полюси життя мого…

«День здоровья» в общежитии
№9 — ежегодная традиция, праздник
спорта и здорового образа жизни
для студентов — состоялся при поддержке профкома студентов, дирекции института МИТ, администрации
общежития, а также студенческого
совета общежития (председатель Андрей Коба). Ребята проверили себя,
свой спортивный характер и умение
преодолевать трудности в шести
спортивных направлениях, в каждом
из которых были определены победители. Завершением нашего праздника

стало приготовление полевой каши —
символа Дня здоровья, которого студенты с нетерпением ждут из года
в год. Награды победителям вручили
заместитель директора УНИ МИТ, профессор Н.Е. Сергиенко и заведующий
общежитием №9 Э.С. Алиханов.
По результатам соревнований призерами стали:
— по жиму штанги лежа: I место —
Валерий Клешев (МИТ-74(ТМ)), II место — Александр Судья (И-53(ФТ))
и III место — Максим Корнейко
(Э-24(ФТ));

— в гиревом спорте: I место — Валерий Клешев (МИТ-74 (ТМ)), II место — Максим Корнейко (Э-24 (ФТ))
и III место — Александр Судья (И-53
(ФТ));
— по подтягиванию на перекладине: I место — Максим Григорьев
(МИТ-83а (ТМ)), II место — Владислав Корецкий (МИТ-85б(ТМ)) и III
место — Валерий Клешев (МИТ-74
(ТМ));
— по настольному теннису: I место — Игорь Проценко (МИТ-56(ТМ)),
II место — Сергей Семкин (Э-34 (ФТ))
и III место — Давид Мехтиев (МИТ85б(ТМ));
— по шахматам: I место — Игорь
Сопрунов (МИТ-85б(ТМ)), II место —
Андрей Кравченко (Э-23 (ФТ)) и III
место — Максим Горбенко (Э-43(ФТ));
— по шашкам: I место — Дмитрий
Соляник (МИТ-12(ТМ)), II место —
Максим Дегтярев и III место — Олег
Трюхан (МИТ-44б (ТМ)).
Все участники и зрители получили
огромный заряд бодрости и хорошие
впечатления от той приятной атмосферы, которая царила на всем протяжении праздника и никого не оставила
равнодушным.
Поздравляем наших победителей
и желаем успехов в спорте и в учебе!!!
Каролина Мерецкая,
студентка группы МИТ-84б(ТМ).

Благоустрій власної оселі — запорука комфортного життя
Саме поліпшенням умов проживання займається ремонтний загін гуртожитку №7 НТУ «ХПІ»
на чолі з Владиславом Бондарем — студентом
6 курсу групи МІТ-12в(МШ). Ремзагін щодня
плідно працює задля досягнення спільної мети,
об’єднаний командним духом та дружніми відносинами.
«Красива оселя для мене означає, що я приходитиму додому і кожного дня буду насолоджуватися затишком. Це важливо, адже тут я проводжу багато часу. А гуртожиток — наш дім,
і ми маємо робити його кращим», — говорить
студент групи МІТ-27у(МШ), член ремзагону
Владислав Ганзюк.

Сучасні коридори, оновлений водогін, гарні
кімнати відпочинку, пін-понг арена, спортивний
зал — лише частина досягнень ремзагону, все
це виконане якісно, на радість студентам. А ще
скільки запланованих проектів, що чекають
на своє втілення золотими руками хлопців! Активну допомогу та підтримку здійснюють і студенти,
що проживають у гуртожитку, і університет, який
заохочує та забезпечує необхідними матеріалами.
«Ми дуже пишаємося тим, що саме в нашому
гуртожитку проживає така ініціативна молодь,
що люди власними силами роблять свої умови
кращими. Всі мешканці гуртожитку безмежно
вдячні керівництву університету та особисто про-
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Засновник видання — ХДПУ. Розповсюджується безкоштовно.

ректору, професору М.І. Гасанову за допомогу
в благоустрої, наданні матеріалів та заохоченні
студентів до роботи. Не можна також не згадати
про досягнення нашої завідувачки З.Ф. Саніної,
яка стала для нас у цих стінах другою мамою.
Вона особисто допомагає не лише обрати дизайн приміщень, а й їздить на закупівлю матеріалів, щоб зекономити час виконання ремонтних
робіт. Сьогодні ми дуже сподіваємося, що студенти молодших курсів та майбутні студенти
продовжать цю традицію, і наш гуртожиток
буде займати перші місця протягом багатьох
років», — говорить голова студради гуртожитку
№7 Єлизавета Дротик (МІТ-33а(МШ)).
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А голова загону Владислав Бондар наголошує
на тому, що участь у благоустрої гуртожитку дає
можливість освоїти, окрім своєї основної професії, ще ряд інших, які неодмінно стануть у нагоді
у подальшому житті. Тут можна навчитися працювати в команді та краще пізнати людей, з якими ми живемо поряд протягом 6 років навчання.
Ремонтний загін гуртожитку №7 — зразковий приклад завзятості, працелюбства, любові
до своєї справи та майстерності. Ми щиро
вдячні хлопцям за роботу і обіцяємо ставитися
до плодів їхньої праці бережливо!
Студентки Марія Таранущенко (МІТ-24
(МШ)); Єлизавета Дротик (МІТ-33а (МШ)).
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