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Новий навчальний набирає сили
Ось і розпочався новий навчальний
рік у нашому славетному університеті!
За традицією він стартував 31 серпня
з Посвяти в студенти, де ректор НТУ
«ХПІ», професор Євген Іванович Со
кол запалив вогонь Знань. На цьому
святі були прису тні як політехніки,
у тому числі і щасливі першокурсники
з батьками, так і почесні гості — члени
Наглядової ради нашого вузу, пред
ставники місцевої та обласної влади.
Поздоровлення зі святом від голови
Харківської держадміністрації Юлії
Світличної передав політехнікам її за
ступник Вадим Данієлян, який вручив
нагороди кращим співробітниками
ХПІ. За високий професіоналізм і вне
сок у навчання та виховання моло
ді Почесними грамотами ХОДА були
відзначені відповідальний секретар
Центральної приймальної комісії Сер
гій Петров, завідувач кафедри обчис

лювальної техніки та програмування
Сергій Семенов, завідувач кафедри
фізвиховання Олексій Юшко.
З новим навчальним роком студен
тів та викладачів своїми яскравими
номерами привітали колективи Палацу
студентів ХПІ та гравці баскетбольного
клубу «Авантаж-Політехнік».
У майбутньому навчальному році
політехнікам треба буде вирішувати ба
гато найактуальніших питань, які стоять
перед сьогоднішньої освітою та наукою.
На цьому наголосив ректор Є.І. Сокол
на традиційній зустрічі з колективом
викладачів університету в Палаці студен
тів, яка відбулася того ж дня. Він підвів
підсумки 2017/18 навчального року,
розповів про цілі та завдання на май
бутнє. Євген Іванович вручив нагороди
кращим співробітникам університету,
які зробили внесок у просування науки
і освіти серед молоді, реалізацію на

уково-освітніх проектів, високий профе
сіоналізм. Грамоти Департаменту освіти
і науки Харківської облдержадміністрації
отримали директор навчально-науко
вого інституту економіки, менеджменту
і міжнародного бізнесу ХПІ Олександр
Манойленко, старший викладач кафе
дри фізики Ксенія Мінакова, завіду
вач кафедри біотехнології, біофізики
і аналітичної хімії Олександр Огурцов,
завідувач кафедри етики, естетики та іс
торії культури Олена Петутіна, заступник
відповідального секретаря Центральної
приймальної комісії ХПІ Сергій Радогуз,
директор навчально-наукового інститу
ту хімічних технологій та інженерії ХПІ
Ігор Рищенко, доцент кафедри хімічної
техніки та промислової екології Олексій
Шестопалов та керівник прес-служби
Олена Розова.
Ігор Гаєвий.
Фото Валерія Таємницького.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Проблеми сучасної енергетики

Дві важливі наукові події відбулися 10–14 вересня в нашому університеті.
Протягом цих днів разом працювали учасники наукових конференцій «Силова
електроніка та енергоефективність» і III Міжнародної конференції IEEE із сучасної енергетики та енергетичних систем (International Conference on Intelligent
Energy and Power Systems).
Цього року ХХІV Міжнародна науковотехнічна конференція «Силова електроніка
та енергоефективність» була присвячена
55-річчю кафедри «Промислова та біоме
дична електроніка» НТУ «ХПІ». На пленар
ному засіданні колектив кафедри привітав
із ювілеєм А.Ф. Жаркін, член-кореспондент
Національної академії наук України, заступ
ник директора Інституту електродинаміки
НАНУ. Він також передав ректорові Є.І. Со
колу та колективу кафедри поздоров
лення від академіків А.К. Шидловського,
Б.С. Стогнія, О.В. Кириленка. Вітання від
колективу Інституту технічних проблем

магнетизму НАН України висловив його
директор, член-кореспондент НАНУ, д. т. н.
В.Ю. Розов. У вступному слові ректор
НТУ «ХПІ», голова оргкомітету конферен
ції Є.І. Сокол коротко нагадав про головні
віхи шляху, який пройшла кафедра, та про
її багаторічну плідну діяльність з проведен
ня конференції СЕЕ.
Практично щороку протягом 25 років по
над 100 фахівців у галузі силової електро
ніки, електропривода, електротехнологій,
електричного транспорту та електронної
медичної апаратури збираються для об
говорення актуальних проблем у різних

областях електроніки. Свого часу в ро
боті конференції СЕЕ брали участь вчені
з Австрії, Бєларусі, В’єтнаму, Німеччини,
Грузії, Латвії, Лівану, Польщі, Росії, Сирії,
США, Фінляндії, Франції, України, Естонії.
На секціях кожної конференції апробуються
кілька докторських і кандидатських робіт,
що є своєрідним індикатором її значимості
у формуванні наукових кадрів високої квалі
фікації. За роки роботи конференції понад
15 її учасників отримали вчений ступінь
доктора технічних наук і понад 40 — ступінь
кандидата наук, двоє обрані академіками,
а п’ятеро — членами-кореспондентами
НАН України.
На ХХІV конференції «Силова електро
ніка та енергоефективність» було пред
ставлено 28 доповідей, авторами яких
є 43 науковці з 39 університетів та науко
вих установ, а також 4 представники про
мисловості. Серед учасників конференції
3 члени-кореспонденти Національної
академії наук України, 11 докторів наук,
16 кандидатів наук, 9 аспірантів. Прибули
вони до НТУ «ХПІ» із різних регіонів Укра
їни — з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Сум,
Чернігова, Дніпродзержинська, та з іно
земних держав — Лівану та Сирії. Пред
ставники провідних наукових центрів
та вищих навчальних закладів Украї
ни представили результати досліджень
з таких напрямів, як силова електроніка
та енергоефективна енергетика; системи
управління та контролю перетворювача
ми електроенергії; прилади і обладнання
силової електроніки; електромагнітна су
місність і якість електроенергії. В рамках
конференції відбулася також Міжнародна
школа-семінар «Біомедична інженерія:
проблеми і перспективи».
Михайло Шишкін, секретар
оргкомітету конференції, доцент.
Володимир Юрійович
Розов, член-кореспондент
НАНУ, д. т. н., директор
Інституту технічних проблем
магнетизму НАН України:

Андрій Федорович Жаркін,
член-кореспондент НАНУ,
заст. директора Інституту
електродинаміки НАНУ:
«Конференція СЕЕ значною мірою визначає розвиток віт
чизняної енергетики. Тут обговорюються шляхи вирішення
багатьох проблем, якими є постійне підвищення вартості
електричної енергії в усьому світі; нестача джерел електро
енергії; підвищення ролі екологічної безпеки функціонування
енергетичних об’єктів; необхідність системної модернізації
галузі та ін.
Розробки українських вчених у галузі силової електроніки,
як свідчать доповіді на конференції, відповідають сучасному
рівню і можуть сприяти впровадженню в нашій країні новітніх
підходів до системної модернізації та подальшого розвитку
електроенергетичної галузі».

«Я особисто і колектив інсти
туту щиро вітаємо кафедру про
мислової і біомедичної електро
ніки з 55-річчям її заснування.
Знаменно, що в цю річницю від
бувається чергова, вже 24 кон
ференція «Силова електроніка
та енергетика». Це свідчення справжньої зрілості колективу, який
у наш складний час наполегливо підтримує наукові традиції, зба
гачує наукову співпрацю. Приклад цьому — спільне проведення
двох конференцій, одна з яких — «ІЕPS — 2018» — покликана дати
можливість молодим науковцям, аспірантам розкрити свій потен
ціал, отримати новий імпульс до наукової творчості.
Вітаю ректора Євгена Івановича Сокола з ювілеєм кафедри,
йому вдалося свого часу відкрити «друге дихання» колективу,
давши соціальну спрямованість науковим дослідженням. Я маю
на увазі відкриття спеціальності «Біомедична електроніка», ство
рення відповідної наукової лабораторії.
Науковці нашого інституту беруть активну участь у сьогоднішній
конференції, із НТУ «ХПІ», кафедрою промислової і біомедичної
електроніки нас пов’язує багаторічна співпраця, діяльність спіль
ної спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських
дисертацій. Нинішня конференція стане новим кроком у нашому
співробітництві і в подальшому розвитку галузі».

Премія Верховної Ради України
молодим вченим
присуджена Антоніні Майзеліс — к. т. н., старшому науковому співробітнику кафедри
технічної електрохімії НТУ «ХПІ». Премія щорічно призначається молодим вченим, які
отримали вагомі наукові досягнення при проведенні фундаментальних і прикладних
наукових досліджень. Робота А. Майзеліс «Принципи створення нових багато
функціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих
матеріалів» увійшла до числа двадцяти кращих проектів, які представлені найта
лановитішими молодими вченими України в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок у 2017 році.
Вітаємо Антоніну Майзеліс та бажаємо їй нових звершень! З нею особисто
ми познайомимо наших читачів у наступних номерах газети «Політехнік».

Пам’ять про видатного
організатора промисловості України
Меморіальну дошку Миколі Олексан
дровичу Соболю відкрили 4 вересня
в НТУ «ХПІ» на будівлі головного ауди
торного корпусу ХПІ, в стінах якого він
навчався з 1931 по 1936 рр.
Микола Олександрович — випускник
університету, один із творців легендар
ного танка Т-34, відомий державний
діяч, організатор промисловості в Хар
кові та Україні, учасник становлення
вітчизняного тракторо-, танко- двигуноі тепловозобудування. Він брав активну
участь у створенні дизеля танка Т-34 В-2, в організації серійного виробництва
тепловозів ТЕ-1, ТЕ-2, ТЕ-3 і дизелів Д50, 2Д100, гусеничних артилерійських тяга
чів, колієукладачів, пунктів управління протиракетної оборони, траншейних машин.
Саме М.О. Соболю належить ідея будівництва Харківського метрополітену (1962 р.).
«ХПІ та Завод ім. Малишева — єдиний творчий колектив, а Микола Олександрович
Соболь був однією з його ключових особистостей. На заводі він працював понад
30 років і пройшов усі етапи професійного росту: від начальника відділу технічного
контролю до директора», — відзначив ректор НТУ «ХПІ», професор Євген Сокол.
За заслуги перед державою М.О. Соболь удостоєний двох орденів Леніна, чо
тирьох Орденів Трудового Червоного Прапора та орденів Червоної Зірки і «Знак
пошани».
Міжнародна конференція IEEE із інтелектуальної
енергетики та енергетичних систем (International
Conference on Intelligent Energy and Power Systems —
IEPS) була заснована секцією IEEE (Міжнародна
організації спеціалістів у галузі електротехніки і елек
троніки) в Україні. Двічі (2014 і 2016 рр.) конференція
була успішно проведена в Києві. Її метою є об’єднання дослідників у галузях Power & Energy;
Power Electronics; Intelligent, Predictive and Adaptive Control; Smart Grid и Industrial Electronics
із провідних університетів, дослідницьких лабораторій та промисловості.
Із пропозицією провести ІІІ конференцію IEPS в НТУ «ХПІ» до секції IEEE в Україні (ке
рівник Євген Пічкальов) звернувся навчально-науковий інститут енергетики, електроніки
та електромеханіки (директор Роман Томашевський) НТУ «ХПІ». Успішно пройшовши
конкурс, наш університет став місцем проведення цього престижного наукового форуму,
який і відбувся 10–14 вересня разом із традиційною для НТУ «ХПІ» конференцією «Силова
електроніка та енергоефективність».
На спільному пленарному засіданні були заслухані і обговорені ряд доповідей, що торка
лися суміжних проблем, вирішенням яких займаються учасники обох форумів. Сесійні за
сідання також були присвячені обговоренню сучасних ідей, інноваційних концепцій та екс
периментальних результатів із таких напрямків, як сучасні енергетичні системи та силова
електроніка; відновлювані енергетичні системи та розподілена генерація; інтелектуальні
і адаптивні системи в SMART GRID; промислова електроніка і електричні приводи та ін.
На конференцію було подано 124 статті, 74 після відбору були представлені на її за
сіданнях і будуть опубліковані в науково-метричній базі даних Scopus. Конференція велася
англійською мовою. Її учасниками були українські науковці та вчені, дослідники, аспіранти
із зарубіжних країн, таких як Німеччина, Франція та ін. Гості НТУ «ХПІ» з цікавістю позна
йомилися з нашим університетом, побували на екскурсії містом.
Організація і проведення конференції отримали високу оцінку як її учасників, так і пред
ставників секції IEEE в Україні.
Дмитро Данильченко, член оргкомітету IEPS-2018.
Продовження на стор. 2.
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Проблеми сучасної енергетики
Валерій Іванович Колосов,
к. т. н., технічний
директор наукововиробничого підприємства
«Імпульс» (м. Запоріжжя):
«Беру участь у конф е
ренц ії «Силова елект роніка
та енергоефективність» вже
близько 10 років. Сьогодні
це єдиний в Україні науковий
форум, де на такому висо
кому рівні обговорюються
актуальні питання з перетво
рювальної техніки. На кон
ференції у мене є унікальна можливість вживу поспілкуватися
зі своїми колегами, наприклад, з Інституту електродинаміки
НАН України та гостинними господарями з Харківського по
літехнічного інституту, в неформальній обстановці налагодити
контакти з представниками інших провідних навчальних, на
уково-дослідних інститутів і підприємств. На жаль, в цьому році
не змогли приїхати до Харкова постійні учасники конферен
ції — науковці та фахівці з Естонії та Латвії, але, тим не менш,
ми продовжуємо підтримувати з ними зв’язок по скайпу і елек
тронній пошті. Ще одна важлива особливість форуму — публі
кація доповідей його учасників в збірнику Праць конференції,
який вже був надрукований до її початку.
Конгломерат наукової частини і виробничої складової до
зволяє нашому підприємству бути конкурентоспроможним
на міжнародному ринку перетворювальної техніки. Зі мною
на конференцію приїхав фахівець «Імпульсу» Євген Васечко,
разом з яким ми підготували доповідь, присвячену підвищен
ню якості вихідної квазисинусоїдальної напруги в мостовому
инверторі, на секційне засідання «Системи керування та конт
ролю перетворювачами електроенергії». Впевнені, що наша
робота на нинішній конференції буде настільки ж корисною
для діяльності нашого підприємства і галузі в цілому, як і в
попередні роки».

Олег Миколайович
Юрченко, д. т. н.,
завідувач відділу
транзисторних
перетворювачів Інституту
електродинаміки НАНУ
(м. Київ):
«З перших років прове
дення конференції з силової
електроніки Інститут елек
тродинаміки активно співп
рацює з НТУ «ХПІ». Я постій
ний учасник цього наукового
форуму і з упевненістю можу
сказати, що він як і раніше затребуваний. Тут висвітлюються
останні результати розвитку основ теорії, накреслюються
стратегічні завдання на майбутнє. І одне з глобальних за
вдань конференції — представити вченій спільноті молоді
та перспективні кадри вищої кваліфікації, фахівців і вчених.
Тому я приїхав на конференцію зі своїм аспірантом, який ви
ступить із доповіддю за матеріалами майбутньої кандидатської
дисертації. Спасибі ХПІ, який дуже тепло, як завжди, приймає
всіх учасників з різних країн! Упевнений, що кожен почерпне
для своєї подальшої діяльності багато цінної інформації. Бажаю
всім здоров’я і плідної роботи на довгі роки!»
Ігор Валентинович Бовдуй, к. т. н, с. н. с. Інституту
технічних проблем магнетизму НАН України:
«У нашому інституті працює багато випускників НТУ «ХПІ»,
включаючи мене особисто. Нас поєднує тісна співпраця з уні
верситетом, зокрема з кафедрою «Теоретичні основи електро
техніки» (завідувач професор М. М. Резинкіна). Участь у XXIV
конференції СЕЕ – це для кожного науковця новий імпульс
у роботі і, що важливо, можливість опублікувати результати
своїх досліджень у Працях конференції, які належать до ви
дань, що входять до міжнародних баз даних Scopus та Web
of Science».

ОЛИМПИАДЫ

Только так, и не иначе: Всеукраинская
олимпиада по электротехнике в НТУ «ХПИ»
И в нынешнем году на кафедре общей электротехники (заведующий профессор К.В. Корытченко) состоялась
уже ставшая традиционной Всеукраинская олимпиада по электротехнике. В НТУ «ХПИ» она проводилась уже
в двадцатый раз. В ней приняли участие представители разных технических и классических университетов
Украины из Днепра, Запорожья, Львова, Сум, Харькова. Второй год подряд победителем в личном зачете стал
студент Львовской политехники Андрий Циж, 2 место занял студент Сумского университета Вадим Ланчинский,
3-е — студент НТУ «ХПИ» Василий Гречин (группа ЭМ-54).

Конкурсное задание олимпиады со
стоит из шести задач: по расчету цепи
постоянного тока, однофазной цепи
переменного тока, трехфазной цепи, па
раметров и характеристик однофазного
трансформатора, машины постоянного
тока и асинхронного двигателя. Расчет
асинхронного двигателя на олимпиадах
чередуется с расчетом электронных це
пей и устройств. Чтобы приблизить кон
курсные задания к реальным техническим
проблемам и задачам, а электротехника
для студентов не электротехнических
специальностей направлена на практи
ческий аспект деятельности, при состав
лении конкурсных задач особое внима
ние уделяется определению показаний
электроизмерительных приборов.
Следует заметить, что сокращение
академических часов, выделяемых на из
учение электротехники в высших учебных
заведениях Украины, конечно, сказы
вается на уровне подготовки студентов
в целом и участников олимпиады в част
ности. Несмотря на это, нужно отметить
очень качественную подготовку студентов
Львовской политехники по электротех
нике, которую проводит на протяжении
многих лет старший преподаватель
этого вуза Н.П. Мусихина — энтузиаст
студенческого олимпиадного движения.
Её отличает высокий профессионализм,
требовательность и вместе с тем забот
ливое отношение к своим студентам. Не
однократно студенты этого университета
становились призерами, победителями
Всеукраинской олимпиады. Наталья Пав
ловна нередко вносит дельные замечания
и предложения по ее организации и про
ведению, подготовке задач к ней и др.
Хорошие результаты показали студен
ты НТУ «ХПИ». В командном состязании
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среди высших учебных заведений Васи
лий Гречин (ЭМ-54), Дмитрий Деревянко
(ЭМ-25) и Виктория Доберчук (ЭМ-45)
заняли 1 место.
Первый раз такая олимпиада на базе
кафедры общей электротехники нашего
университета состоялась в 1999 году.
Тогда кафедру возглавлял профес
сор В.Г. Данько, а секретарем оргкомите
та был старший преподаватель С.М. Ко
жемякин. Именно под их руководством
олимпиада была организована на таком
высоком уровне, что Министерство об
разования и науки Украины поручило ХПИ
проводить ее уже на протяжении двадца
ти лет. За последние 10 лет студенты на
шего университета трижды становились
победителями, по пять раз занимали 2 и
3 места. В командном зачете студенты
НТУ «ХПИ» четырежды становились пер
выми и вторыми и один раз третьими.
Отдельно хочется сказать о Сергее
Михайловиче Кожемякине. Человек
большой эрудиции, душевности, такта,
с великолепным чувством юмора. Он, как
магнит, притягивал к себе людей. На про
тяжении многих лет, будучи секретарем
оргкомитета по проведению олимпиады,
сумел завоевать расположение кол
лег — преподавателей электротехни
ки — из многих вузов Украины. И сегодня
олимпиада по электротехнике пользуется
авторитетом среди классических и техни
ческих университетов Украины. К глубо
чайшему сожалению, в 2017 году на 59-м
году жизни он скоропостижно скончался.
Сергей Михайлович навсегда останет
ся в нашей памяти и наших сердцах,
в истории студенческой Всеукраинской
олимпиады по электротехнике.
Конкурсное жюри олимпиады состав
ляют преподаватели кафедры общей

электротехники НТУ «ХПИ» и много
численные представители других уни
верситетов. Это старший преподава
тель Н.П. Мусихина, доценты Ю.М. Латы
нин (Украинская инженерно-педагогиче
ская академия), А.Ф. Винаков (Одесский
национальный технический университет),
Н.А. Куземко (Тернопольский универси
тет им. Ивана Пулюя), Н.П. Благодарный
(Национальный аэрокосмический уни
верситет «ХАИ»), профессор А.А. Ша
вёлкин (Донецкий национальный тех
нический университет, ныне работает
в одном из киевских вузов) и др.
Нужно вспомнить и профессора
В.К. Маригодова из Севастополя, и стар
шего преподавателя В.П. Прысь из Гор
ловки. Они по известным причинам не мо
гут сейчас участвовать в олимпиаде. Пе
чальные события последних лет сократили
более чем в два раза число участников.
Отсутствовали не только представители
крымских и донбасских высших учебных
заведений, но и меньше гостей мы прини
мали из центральной и западной Украины,
что обусловлено, прежде всего, финан
совыми причинами. Однако, несмотря
на трудности, олимпиада по электротех
нике выжила! Уже сейчас мы работаем
над совершенствованием ее организации,
делаем более насыщенной культурную
программу и надеемся, что число участ
ников будет расти. Думаю, не за горами
время, когда мы будем посылать лучших
наших студентов на международные
олимпиады. И только так, а не иначе.
Владислав Марков, доцент кафедры
общей электротехники НТУ «ХПИ».
На снимке: студенты-участники
и преподаватели — члены жюри
Всеукраинской олимпиады
по электротехнике — 2018.

Щороку в НТУ «ХПІ» відбувається
університетський конкурс на кращий
підручник та навчальний посібник, ви
дані з грифом вченої ради НТУ «ХПІ».
Конкурсна комісія у складі провідних
викладачів та співробітників під голову
ванням ректора, професора Є.І. Сокола
підвела підсумки та визначила пере
можців конкурсу 2017 року за напрямами
(для навчальних посібників):
• загальнонауковий;
• спеціальний;
• інформаційних та телекомунікатив
них технологій;
• економічний;
• соціально-гуманітарний.
Усього в конкурсі брали участь 5 під
ручників (один з них у 2-х томах), 16 на
вчальних посібників та 1 практикум.
Серед підручників
1 місце зайняв підручник кафедри
«Динаміка та міцність машин» «Тензо
метрія». Автори: Андрєєв А.Г., Івано
вич Л.Г., Щепкін О.В.
2 місце — «Процеси та апарати при
родоохоронних технологій» у 2-х томах.
Автори: Пляцук Л.Д., Васьків Р.А., Шапо
рєв В.П. та ін. Цей підручник було напи
сано разом викладачами Чернівецького
факультету. Він міг зайняти 1 місце, але
комісія відзначила, що ні на титульному
аркуші, ні у Вступі не зазначений вклад
наших викладачів кафедри «Хімічна тех
ніка та промислова екологія».
Ще одне 2 місце посів підручник
кафедри «Інформаційно-вимірюваль
ні технології та системи» під назвою
«Вступ до квантової метрології». Автори:
Павленко Ю.Ф., Кондрашов С.І., Неєж
маков П.І. за редакцією Павленка Ю.Ф.
3 місце зайняв підручник «Интег
рированные процессы обработки ма
териалов резанием». Авторы: Грабчен
ко А.И., Залога В.А., Внуков Ю.Н. и др.
Кафедра «Інтегровані технології маши
нобудування ім. М.Ф. Семка».
Навчальні посібники:
у номінації «Загальнонауковий напрямок» 1 місце зайняв посібник «Differential
and integral calculus for one variable
functions. Диференціальне та інтегральне
числення функцій однієї змінної» викла
дачів кафедри «Прикладна математика».
Автор Курпа Л.В.;
у номінації «Спеціальний напрямок»
1 місце посідає «Техніка матеріальних
потоків логістичних систем» викладачів
кафедри «Підйомно-транспортні машини
і обладнання». Автори: Григоров О.В.,
Аніщенко Г.О., Стрижак В.В. та ін. Комі
сія відзначила змістовність книги, новий
напрямок розробки, що відображений
у навчальному посібнику.
2 місце у цій номінації зайняв на
вчальний посібник викладачів кафедри
«Автомобіле- і тракторобудування» «Ав
тозаправочні комплекси та автомобіль
ні експлуатаційні матеріали». Автори:
Самородов В.Б., Краснокутський В.М.,
Агапов О.М.
3 місце: «Экономическая оценка
энергосберегающих проектов». Автори:
Немировский И.А., Проскурня Е.М. Ка
федри: «Автоматизація і кібербезпека
енергосистем», «Організація виробни
цтва і управління персоналом».
У номінації «Інформаційні та телекомунікативні технології».
1 місце зайняв навчальний посібник
викладачів кафедри «Програмна інже
нерія та інформаційні технології управ
ління» «Основи теорії експоненціальних
систем масового обслуговування». Авто
ри: Голоскоков О.Є., Голоскокова А.О.,
Мошко Є.О.
2 місце — навчальний посібник ви
кладачів кафедри «Програмна інженерія
та інформаційні технології управління»
«Формирование стратегий развития
корпоративных компьютерных систем».
Автори: Годлевский М.Д., Шевченко С.В.

3 місце — навчальний посібник ви
кладачів кафедри «Програмна інженерія
та інформаційні технології управління»
«Алгоритми і структури даних: практи
кум». Автори: Стратієнко Н.К., Годлев
ський М.Д., Бородіна І.О.
Економічний напрямок
1 місце посідає посібник «Митна
справа» кафедри «Менеджмент ЗЕД
та фінанси». Автори: Чекмасова І.А.,
Міщенко В.А.
2 місце «Менеджмент якості в ас
пекті конкурентоспроможності об’єктів»
кафедри «Стратегічне управління». Ав
тори: Грінченко М.П., Лобач О.В., Грін
ченко М.А. за ред. проф. І.В. Кононенка.
Соціально-гуманітарний напрямок
1 місце зайняв навчальний посібник
«Лідерські якості в професійній діяль
ності» кафедри «Педагогіка та психоло
гія управління соціальними системами
ім. ак. І.А. Зязюна». Автори: Романов
ський О.Г., Резнік С.М., Гура Т.В., Пан
філов Ю.І., Головешко Б.Р., Бондарен
ко В.В.
2 місце — «Психологія лідерства в біз
несі» кафедри «Педагогіка та психологія
управління соціальними системами ім.
ак. І.А. Зязюна». Автори: Гура Т.В., Ро
мановський О.Г., Книш А.Є.
2 місце також зайняв ще один на
вчальний посібник викладачів цієї кафед
ри «Психологія тимбілдингу». Автори:
Романовський О.Г., Шаполова В.В.,
Квасник О.В., Гура Т.В.
3 місце посідають 2 книги цієї ж
кафедри «Психологія управлінської ді
яльності лідера», «Теорія і практика
формування лідера». Автори: Рома
новський О.Г., Гура Т.В., Книш А.Є.,
Бондаренко В.В., а також навчальний
посібник кафедри «Ділова іноземна мова
та переклад» «Переклад термінології
у галузі штучного інтелекту». Автори:
Голікова О.М., Коновалова В.Б., Мірош
ниченко В.М.
Таким чином, конкурс показав най
більш значимі змістовні підручники та на
вчальні посібники з грифом Вченої ради
НТУ «ХПІ», що були видані в нашому
університеті у 2017 році. Всі вони (за де
яким виключенням) були відредаговані
у редакційно-видавничому відділі, з них
8 книг було надруковано у друкарні НТУ
«ХПІ», 14 — в інших друкарнях.
Поза конкурсом, але заслуговують
на особливу увагу два навчальних елек
тронних посібники, виданих за власні
кошти авторів у 2017 р. Один з них
«Высшая математика. Электронное ме
дийное интерактивное учебное пособие
для студентов всех специальностей,
в том числе для иностранных студентов».
Автори: Ю.Л. Геворкян, Н.О. Чикина,
И.В. Антонова. Ч.І. Частина ІІ вже друку
ється у друкарні «Мадрид».
Другий — кафедра геометричного
моделювання та комп’ютерної графіки
разом з інформаційним обчислюваль
ним центром (навчальною лабораторією
нових технологій у навчанні) розробили
і видали навчальний електронний по
сібник «Основы инженерной графики
с элементами профессионального кон
струирования». Автори: І.О. Чермних,
В.І. Нестеренко, О.О. Краєвська, А.В. Се
лічев. Матеріали цього електронного
медійного посібника покладено в основу
розробленого авторами дистанційного
лекційного курсу з нарисної геометрії
та графіки.
Ці посібники були затверджені ре
дакційно-видавничою радою НТУ «ХПІ»,
відредаговані у редакційно-видавничому
відділі та видані в друкарні «Мадрид».
Марія Єфремова,
начальник редакційновидавничого відділу.
Знімок І. Гаєвого.
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ВЫПУСКНИКИ

КОНКУРСЫ

Сохраняя славные традиции ХПИ
Много добрых традиций в нашем
славном Политехе. Одна из них —
регулярные встречи выпускников ХПИ
прошлых лет.
В далёком 1968-м, оканчивая инсти
тут, 30 студентов-выпускников группы
ЭМС-13Б и ЭМС-53 («машинисты»
и «приводчики») договорились, что
они будут каждые 5 лет, в конце мая,
встречаться в родном ХПИ. Жизнь
разбросала всех бывших студентов
по электромашиностроительным за
водам и проектным организациям
необъятного СССР. Молодые инженеры
трудились на заводах Харькова, Запо
рожья, Полтавы, Белгорода, Тростянца,
Тирасполя, Прокопьевска, Симферо
поля и многих других городов страны.
Быстро пролетели пять лет работы, и в
мае 1973 года состоялась наша первая
встреча в стенах ХПИ.
Как-то сразу сложилась традиция
в первый день встречи (пятница) посе
щать ХПИ, встречаться на кафедре с пре
подавателями, студентами, представлять
шутливые отчёты о проделанной работе
за 5 лет, рассказывать о делах, об из
менениях в семье, о жизни. Спрашивали
строго, но любя! Совершали прогулки
по территории ХПИ, фотографировались
около памятников и корпусов института.
Обязательное посещение столовой —
любимой «хамовки»! — и снятие пробы
студенческих блюд для экзотики. Потом
прогулки по Харькову, совместный ужин
в кафе или ресторане.
Обычно встреча продолжалась и на
следующий день, в субботу, но уже
с выездом на природу, в Лесопарк,
а в более поздние годы мы выезжали
на Салтовское водохранилище. «Дым ко
стра создавал уют!» Обязательным был
футбольный матч с участием всех жела
ющих. Главное была не победа, а учас
тие в матче! В воскресенье мы провожа
ли товарищей в другие города… Такие
встречи проходили регулярно каждые
пять лет без единого перерыва. К сожа

лению, в начале 2000-х появилась ещё
одна горестная традиция — посещение
могил ушедших товарищей и друзей,
воспоминания о них, ведь они остава
лись с нами в памяти навсегда.
В этом году мы проводили юбилейную
10-ю встречу в память 50-летия окон
чания института. Собралось нас всего
8 человек. Шесть наших товарищей
по состоянию здоровья не смогли при
ехать из других городов. Они мысленно
были с нами, с некоторыми из них
мы связались по телефону или же по
говорили по скайпу. Очень тепло прошла
встреча с преподавателями на кафедре
электрических машин, где заведующий
кафедрой профессор В.И. Милых по
дробно рассказал о тех больших пере
менах, которые происходят в настоящее
время в ХПИ. Мы пожелали сотрудникам
кафедры дальнейших успехов в деле
подготовки высококвалифицированных
кадров в области электромеханики.
Очень трогательно проходила встреча
в Музее ХПИ, мы были рады, что память
о выпускниках института здесь бережно
сохраняется, и добрые традиции наших
лет передаются по эстафете новым по

Инициатива
в руках студентов-экологов!

колениям студентов. Мы оставили в му
зее два альбома выпускников ХПИ 1957 и
1968 годов и эмблему студенческих
строительных отрядов 60-х. В субботу
26 мая мы провели большую экскурсию
по парку Горького. Но вот футбольный
матч впервые не состоялся — не те уже
силы у ветеранов! Расставаясь, мы ре
шили продолжить наши встречи и сде
лать их уже ежегодными, «тем более, что
жизнь короткая такая». Так что, друзья,
до встречи в мае 2019-го!
А нынешним выпускникам ХПИ мы же
лаем счастья в жизни и успехов в рабо
те, регулярных встреч в стенах Альма
Матер каждые 5 лет — и тогда вы смо
жете продолжить традицию и собраться
в ХПИ в далёком 2068 году!!!
По поручению выпускников
1968 года профессор
Борис Алексеевич Егоров.
На снимке: возле электрокорпуса
(слева направо): В.А. Будяков,
А.Г. Горохов, Б.А. Егоров,
Ю.Д. Лушпиган, Г.Г. Егорова,
О.А. Белоус, А.М. Цуканов.

Зустріч через 40 років
Ця зустріч відбулася ще в травні — місяці традиційних зу
стрічей випускників нашої «Альма-Матер». Ось і 25 травня,
напередодні Дня хіміка, НТУ «ХПІ» зібрав з нагоди 40-річчя
випуску електрохіміків зразка 1978 року (групи Н-22 та Н-22а).
Програма зустрічі розпочалася з фотографування на згадку
біля пам`ятника Першому інженеру ХТІ, який дехто з випус
кників побачив уперше. Однокурсники відвідали Музей історії
університету, де доторкнулися до сторінок минулого та за
лишили запис у книзі гостей. Під час прогулянки територією
університету електрохіміки звернули увагу на зміни у кампусі,
зокрема на нове приміщення науково-технічної бібліотеки, по
яву низки меморіальних дошок вченим вишу тощо.
Офіційна частина завершилася в рідній великій хімічній
аудиторії символічною бліц-лекцією, яку прочитав завідувач
кафедри фізичної хімії, професор М. Д. Сахненко. Невипадково
саме він, адже розпочинав Микола Дмитрович свою науковопедагогічну діяльність як молодий викладач кафедри технології
електрохімічних виробництв (нині – технічної електрохімії), зо
крема і для груп Н-22 та Н-22а. Тема лекції «Як я провів літА»
викликала жваве обговорення, під час якого слухачі згадали
прекрасні студентські роки, висловили вдячність своїм колиш

нім наставникам за високопрофесійну підготовку. Подальше
неформальне спілкування було відзначене спільним хоровим
виконанням «Гімну хіміків».
По різному склалася доля випускників. На жаль, не всі з них
змогли прибути на зустріч. Цього разу у ювілейному флешмобі
взяли участь: науковець у галузі очищення води Володимир
Михайленко, доценти кафедри загальної неорганічної хімії
НТУ «ХПІ» Тамара Мельник та Ірина Степанова, доцент ХДУХТ
Сергій Самойленко, представники «малого бізнесу» Тетяна
Враченкова (Хворостьянова), Валентина Ковтун (Рєпрінцева),
Марина Куц, Ольга Ляшенко (Єлєсіна), колишні фахівці-гальва
ніки Валентина Вермішян (Севрюкова), Тетяна Погорєлая, Оль
га Пузенко, Тетяна Стеглік (Ковальова), Валентина Харламова,
народний депутат України двох скликань, виконавчий директор
ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ» Валерій Камчатний. Завдя
чуючи можливостям мобільного зв’язку та Інтернету до зустрічі
в режимі «он-лайн» приєдналися Павло Горішній з Таганрога
(РФ) та Віктор Епштейн з Копенгагена (Данія), а Арчіл Елбакі
дзе надіслав свої привітання з Кутаїсі (Грузія).
Валерій Камчатний, колишній староста групи Н-22.

АСПИРАНТУРА

Мое призвание — ХПИ!

Студенты кафедры химической тех
ники и промышленной экологии (ХТПЭ)
НТУ «ХПИ» в этом году приняли активное
и успешное участие в конкурсе «Харь
ков — город молодежных инициатив».
Два призовых вторых места достались
двум нашим командам! Одну из них
представляла Вероника Стадник —
магистр группы ИТ-22ам, постоянная
участница и победительница различных
конкурсов, а вторую — Диана Крутоус
и Александр Панченко (МИТ (ИТ)-25)
(на снимке).
Проект Вероники Стадник «Зеленые
барьеры» для детских площадок занял
2 место в номинации «Родному Харько
ву — устойчивое развитие». Конкурсная
работа стала логичным итогом маги
стерской работы девушки. Материа
ла собрано много, опытов проведено
еще больше! Вероника нашла более
100 детских площадок, расположен
ных возле дорог, трамвайных путей,
где в течение дня собирается более
10 детей. И вместо свежего воздуха
им приходится дышать выхлопными га
зами и еще дополнительно подвергаться
шумовому воздействию. Озеленение
кустарниками — вот что может изменить
ситуацию! Идея Вероники настолько
проста в исполнении, что на очном этапе
представления проектов члены жюри
спросили друг друга: «Коллеги, а почему
до сих пор этой проблеме не уделяется
должное внимание?!»
Команда Дианы и Александра пред
ставляла проект STEM CAMP «Твой эко
день». В его основе — идея однодневно
го лагеря с экологическим уклоном для
школьников в номинации «Харьков —
город открытый, творческий, толерант
ный». Ох, и сложно пришлось ребятам

на очном этапе — огромное количество
вопросов и замечаний от педагогов,
преподающих в школах. Но ребята
показали, что готовы всех увлечь про
блемами экологии, а также проводить
интересные и познавательные лекции
и практические занятия, выходящие
за рамки школьной программы!
Научный руководитель студентов —
автор этих строк. Да, так получилось,
что обе эти работы написаны под моим
руководством. Но если при подготовке
работы и презентации роль руководи
теля важна, то на очном этапе пред
ставления проектов она заключалась
только в моральной поддержке! Отмечу,
что наша кафедра впервые принимала
участие в этом конкурсе. Поэтому два
вторых места — это не только большая
победа! Это успех, который вдохновляет
нас и ведет к новым свершениям!
Татьяна Тихомирова,
к. т. н., доцент кафедры ХТПЭ.

Практика на Славянской ТЭС
Славянская ТЭС, на которой я про
ходил производственную практику, от
носится к ПАО «Донбассэнерго» и обе
спечивает мой родной город Николаевку
(Славянский район Донецкой области)
электроэнергией, горячей водой и те
плом. На этом предприятии работает
мой отец, старший машинист В.Н. Прий
менко, который повлиял на мой выбор
места прохождения практики.
И вот сейчас мне удалось близко по
знакомиться с предприятием, узнать его
историю и современность. Работает ТЭС
с 1954 года. С тех пор здесь обновлено
оборудование, производственный про
цесс постепенно переводится на ком
пьютерное управление. В 2014 году
предприятию пришлось пережить во
енное положение. Были повреждены
здания, трансформатор, резервуар
с мазутом, общая распределительная
установка. Тем не менее, в краткие
сроки работа станции была восстанов
лена, и в город Николаевка вернулись
электроэнергия и водоснабжение.
Очень интересной была лекция моего
руководителя практики Р.П. Клинков
ского, который возглавляет режимную
группу, о сегодняшней работе станции.
Вместе с ним мы посетили турбинный

зал, в котором я увидел работу турби
ны, а также подогревателей высокого
и низкого давления. Забрались на крышу
одного высокого здания, откуда откры
вался прекрасный вид на оборудование
станции и на некоторые города Донбас
са (Райгородок, Лисичанск).
Ведущий инженер А.П. Колодий рас
сказал о схеме оборудования Славян
ской ТЭС, провёл экскурсию по ко
тельному цеху. Довелось мне увидеть
турбину в разобранном состоянии и оз
накомиться с работой машинистов
на блоке станции. Это мне многое дало
при работе над дипломом бакалавра.
Славянская ТЭС — градообразую
щее предприятие и в большой степени
влияет на развитие города Николаевки,
делает его жизнь лучше. Сегодня с уча
стием ТЭС усовершенствована гостини
ца «Заря», сделан капитальный ремонт
снаружи и внутри. Построен также со
временный спорткомплекс «Энергетик»,
в котором можно заниматься различны
ми видами спорта. Будущие энергетики
могут гордиться своей отраслью — од
ной из самых важных для экономики
страны и жизни людей.
Владислав Прийменко,
студент группы Э (ЭМ)-54.

Мария Пастущина — выпускница кафедры автомобиле- и тракторостроения. Сейчас она уже аспирант
и с удовольствием рассказывает о годах учебы в Политехе.
«Я всегда интересовалась автомоби
лями. Именно поэтому учиться в уни
верситете было для меня невероятно
интересно и увлекательно. Я участво
вала в самых разных мероприятиях:
олимпиадах, конференциях, конкурсах.
Преподаватели университета и нашей
кафедры обеспечивают высокий уровень
подготовки. Именно это позволило мне
стать участником 2 тура Всеукраинской
олимпиады по дисциплине «Детали
машин и основы конструирования»
(Львов), 2 тура Всеукраинской олимпиа
ды по дисциплине «Теория механизмов
и машин» (НАУ «ХАИ» им. Жуковского,
Харьков), а также 2 тура конкурса науч
но-исследовательских работ студентов
(ХНАДУ, Харьков). Ярким моментом
в моей студенческой жизни было уча
стие в конкурсе «Мисс ТМ», отлично
организованном профбюро, деканатом
факультета транспортного машиностро
ения, руководителями Дворца студентов.
Я стала обладателем титула «Мисс Друж
ба»! Всех участниц спонсоры наградили
прекрасными подарками и призами!
Все годы я получала повышенную
стипендию, а теперь стала облада
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тельницей «красных» дипломов — ба
калавра и магистра. Руководителем
моих дипломных работ был к. т. н.,
профессор Николай Егорович Серги
енко, который оказывал постоянную
помощь и поддержку! Благодаря его

профессионализму, четкой органи
зации моей работы над дипломом
бакалавра в 2016 году проект занял
2 место в конкурсе НТУ «ХПИ», на этот
же конкурс представлена и моя маги
стерская работа.
Это работа «Влияние навесного обо
рудования автомобиля на его тяговодинамические показатели», которая
заняла 2 место во 2 туре Всеукраинского
конкурса студенческих научных работ
по естественным, техническим и гума
нитарным наукам 2017/2018 (ХНАДУ).
Ее мы выполняли вместе с Денисом
Штрабовским (ТМ-63) под руководством
профессора Н.Е. Сергиенко и профессо
ра кафедры электрического транспорта
и тепловозостроения Б.Г. Любарского.
Жюри высоко оценило работу. Резуль
таты наших исследований доказывают
возможность улучшения тягово-динами
ческих и эксплуатационных показателей
автомобиля.
Теперь я мечтаю успешно окончить
аспирантуру, защитить кандидатскую
диссертацию и стать сотрудником своей
любимой кафедры «Автомобиле- и трак
торостроения»!

3

ДС – ДС – ДС

КОЛОНКА ЮБИЛЯРА

Благополучия и долгих лет!

Дворец студентов — наш родной ДС,
Он — Храм искусств и дом одновременно.
Ведь бьётся вместе тысяча сердец
ДСовцев различных поколений.
Дворец наш время поворачивает вспять,
Он тайными искусствами владеет.
Он очень жёстко учит побеждать,
Но побеждая в силу света верить.
Переиграв здесь множество ролей,
Мы в жизни зажигаем, как на сцене.
Да, две пятерки — крупный юбилей,
Но вместе мы и шестьдесят отъюбилеим!
Друзья, в свой юбилейный 55-й год
Дворец студентов с вами!
ДС — это лучшие творческие коллективы города и страны,
престижные концерты, праздники и вечера.
ДС — это призовые места в национальных конкурсах и международных фестивалях, это поездки и впечатления.
ДС — это развитие в творчестве, это педагоги высшей квалификации, это твоя вторая профессия.
ДС — это друзья и любовь, это праздник, который ВСЕГДА!
Выбирая ДС — ты выбираешь свой успех!
Директор Марущенко Анатолий Федорович,
тел.: 0962007396
Зам. директора Смирнов Петр Леонидович,
тел.: 0688871975
Главный режиссер Холодова Наталья Алексеевна,
тел.: 0675771670
Народный Вокал шоу-бэнд «Сузір’я» —
Апарина Елена Викторовна, тел.: 0677248693.
Народный коллектив современного и спортивного
бального танца «Триумф» — Балагула Ирина Яковлевна,
тел.: 0672565426; Паукштелло Денис Сергеевич,
тел.: 0993659637.
Народный Камерный хор —
Сидоров Максим Александрович, тел.: 0637138357.
Народный Ансамбль скрипачей «Экспромт» —
Чистякова Наталья Викторовна, тел.: 0677879468.
Народный Камерный оркестр «Крещендо» —
Чистякова Наталья Викторовна, тел.: 0677879468.
Народный ансамбль народного танца «Украина» —
Смирнова Екатерина Петровна, тел.: 0938784466,
0957523434; Бабенко Инна Александровна,
тел.: 0955191265.

Народный Эстрадный коллектив «SM» band НТУ «ХПИ» —
Зуб Георгий Викторович, тел.: 0677688991.
Студенческий театр «Политехник» —
Одокиенко Александра Александровна, тел.: 0507340560.
Цирковая студия «Бенефис» —
Калашников Леонид Сергеевич, тел.: 0677870403.
Клуб спортивного рок-н-ролла «Сенат» —
Ляшенко Сергей Валерьевич, тел.: 0968809755,
0951344747; Проскурина Наталья Святославовна,
тел.: 0673020281.
Ансамбль народных инструментов «Отакої» —
Смирнов Петр Леонидович, тел.: 0688871975.
СТЭМ «Абзац» — Иванов Александр Михайлович,
тел.: 0669646803.
Хит-театр «Мой проект» — Апарин Андрей Вячеславович,
тел.: 0677747767, 0999554193.
Школа ведущих — Белых Инга Андреевна,
тел.: 0979056038.
Центр Арт-интернешнл «Единство» —
Волченко Галина Владимировна, тел.: 0502026686.
Ансамбль баянистов-аккордеонистов «Полифония» —
Кириченко Виталий Алексеевич, тел.: 0632046206,
0668389073.
Клуб молодых ученых «Классический стиль» —
Царева Юлия Сергеевна, тел.: 0665185120.
Ансамбль бального танца «Ника» —
Горожанкина Татьяна Викторовна, тел.: 0667387604.
Хор одиноких сердец сержанта Пеппера —
Минакова Анна Станиславовна, тел.: 0507530007.

ЛІТО – 2018

Відпочинок
Спорт і приємні враження
57 студентів університету та 214 членів спортклубу «Політехнік» відпота оздоровлення! чивали
та проходили тренувальні збори та сповна насолодилися цього
Яскравий сезон відпусток і шкільних
канікул політехніки та члени їх сімей про
вели весело і з користю для здоров’я.
Завдяки постійній підтримці ректорату
та профспілкових комітетів співробітників
і студентів нашого університету, усі ба
жаючі змогли достойно відпочити.
Голова профспілкового комітету
співробітників НТУ «ХПІ» А.Й. Фомін:
«У липні і серпні співробітникам ХПІ
було надано 30 санаторно-курортних
путівок за пільговою вартістю. Дотації
з профспілкового бюджету до цих путі
вок становили від 30 до 40%. Для по
рівняння: у 2017 році таких путівок було
всього 18.
Діти харківських політехніків теж були
оздоровлені у дитячих таборах. За піль
говими путівками там добре відпочили
62 дитини. На придбання цих путівок
з профспілкового бюджету було виділено
163 тисячі 311 гривень.
Понад 60 співробітників ХПІ та членів
їх сімей залишилися задоволеними
відпочинком у спортивно-оздоровчому
таборі «Політехнік». Цього року тут відбу
лися 3 зміни. За умови заїзду на 14 днів
співробітники вузу отримали дотацію
в 1000 гривень від адміністрації НТУ
«ХПІ». Дітей співробітників, якщо вони
відпочивали з батьками, добре підтри
мала наша профспілка, також компен
сувавши їм 1000 гривень».

року прекрасними теплими днями у Фігуровці.

— У 2018 році, — розповідає голова
профспілкового комітету студентів
нашого університету С.М. Мастерний, — кількість відпочиваючих була
більшою, ніж у минулому та позаминуло
му роках. Це означає, що у політехніків
повертається інтерес до табору, який
з кожним роком стає ще привабливішим
та красивішим. Нагадаю, що у 2018-му
вартість путівки на 14 діб складала всього
лише 2968 (4060) грн. корпус (котедж),
із яких 140 грн. коштувало 3-разове якісне
харчування на добу та 72 (150) грн. —
проживання. Студентам, що є членами
профспілки, путівка до табору коштувала
значно дешевше — 2268 та 3360 грн. від
повідно. Цьогоріч дотація до путівки була
збільшена та становила 50 грн. на добу.

«Казковий світ природи»
У перший день літа ми відзначали Між
народний день захисту дітей — прекрасне
свято радості та одвічної надії. У святко
вому концерті, організованому Палацом
студентів НТУ «ХПІ» спільно з профкомом,
виступили юні артисти студії циркового
мистецтва «Бенефіс» та танцювального
колективу «Промінь». А потім підводились
підсумки конкурсу дитячої творчості «Каз
ковий світ природи».
Конкурсна комісія розглянула понад
300 малюнків і саморобок від 184 авто
рів — дітей працівників університету ві
ком від 1 до 15 років. Конкурсанти дуже
відповідально поставилися до виконання
своїх творів. Малюнки та саморобки були
виконані з урахуванням тематики конкурсу.
Було дуже важко з такої великої кількості

чудових робіт виділити найкращі, кожна
з них була неповторна. Завдяки профкому
працівників НТУ «ХПІ» подарунок отримала
кожна дитина. Кращі з робіт визначила
конкурсна комісія. Переможці були нагоро
джені грамотами та призами.
Голова профкому А.Й. Фомін і директор
Палацу студентів А.Ф. Марущенко вітали
дітей і їх батьків, бажали яскравих, неза
бутніх літніх канікул.
Виставка дитячих робіт була надзви
чайна і цікава кожному, а свято вдалося
таким красивим і казковим лише спільним
старанням дорослих і дітей.
Тетяна Каменєва,
голова культурно-масової комісії
профкому працівників НТУ «ХПІ».
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У цьому році табір працював з 10 липня
по 22 серпня.
І хоча сезон — 2018 тільки-но закінчився,
вже розпочата робота з підготовки до сезо
ну — 2019. На кошти Асоціації випускників
НТУ «ХПІ» триває реконструкція старого
жилого корпусу, який пам’ятає безліч по
колінь політехніків, що відпочивали в ньому
починаючи з 50-х років минулого століття.
В його лівому крилі вже створені номери
«люкс» — 2 двокімнатні на першому поверсі
та 4 однокімнатні — на другому. Триває пе
ребудова й інших кімнат корпусу, для почат
ку, наприклад, їх облаштували до минулого
сезону самі студенти на чолі з директором
«Політехніка» Андрієм Євтіхієвим.
Впевнені, що сезон 2019 року у Фігуров
ці буде ще кращим!

Новые победы
европейского уровня
Легкая атлетика
2–3 июня в Греции на острове Наксос
состоялась Международная матчевая
встреча Европейских стран по легко
атлетическому многоборью. Мастер
спорта Украины по легкой атлетике,
студентка группы ХТ-45 Ирина РофеБекетова завоевала серебряную медаль
в состязаниях среди девушек-много
борок. В конце июля Ирина участвовала
в Международной матчевой встрече по
легкоатлетическим многоборьям (город
Обань, Франция), где заняла 3 место
среди молодежи. Две серебряные меда
ли привезли спортсмены-политехники –
участники чемпионата Ассоциаций бал
канских легкоатлетических федераций

10 сентября отмечал 90-летие и прин имал самые
теплые пожелания от родных, друзей и коллег профес
сор А.И. Христофоров. Анатолия Ильича знает в лицо
практически каждый политехник. Он навсегда связал свою
жизнь с ХПИ в 1950 году.
…Совсем недавно наш любимый город праздновал
75 годовщину освобождения от фашистской Германии.
И именно 75 лет назад, в 1943 году — с марта по ок
тябрь — юный Толя Христофоров был воспитанником —
сыном полка. Попал он на фронт в дни временного от
ступления советских войск на Харьковском направлении.
Отец Илья Христофоров и сыновья Владимир и Анатолий
находились в 48-й Гвардейской стрелковой дивизии
143-го Гвардейского стрелкового полка, в отдельном
противотанковом истребительном батальоне. На Харь
ковском направлении в боях за освобождение поселка
Безлюдовка 23 августа (в день освобождения Харькова)
на глазах младшего сына пал смертью храбрых его отец — командир отделения ПТР,
получил тяжелое ранение брат. Для Анатолия этот день навсегда остался самым тяжелым
и трагичным в жизни. Но он продолжал воевать — ходил в разведку, подносил патроны
на огневые позиции. После форсирования Днепра дивизию перебросили на Прибал
тийский фронт. Здесь для Анатолия война закончилась. Его, как несовершеннолетнего,
отправили продолжать учебу. Вернувшись в Харьков, Толя Христофоров поступил в ремес
ленное училище, участвовал в восстановлении разрушенного ХПИ. Тогда еще Анатолий
Христофоров не знал, что ХПИ станет вскоре его вторым домом, где он пройдет славный
трудовой путь…
Студент, преподаватель, профессор кафедры сварки… Долгие годы Анатолий Ильич
был председателем Совета ветеранов НТУ «ХПИ». Он награжден орденами Отечественной
войны II степени, орденом «За мужество», 15 медалями и многими наградами в наше
время за плодотворную работу по развитию ветеранского движения, патриотического
воспитания молодежи. А.И. Христофоров вошел в состав редакционной группы, собрав
шей воспоминания героев, вошедшие в книгу «Герои Харьковщины» (2016 г.). Анатолий
Ильич пишет прекрасные стихи, наполненные пламенным чувством любви к родной земле
и людям, часто читает их студентам и в перерывах между лекциями, и на многих обще
ственных мероприятиях и всегда вызывает шквал аплодисментов!
Ректорат, редакция газеты «Политехник», коллеги и друзья искренне поздравляют Вас, Анатолий Ильич, с юбилеем! Крепкого Вам здоровья, благополучия
и долгих лет!

Профессионализм и душевность
2 октября отмечает свой юбилей инспектор учебного отдела
Надежда Николаевна Комар.
Почти 40 лет Надежда Николаевна живет интересами уни
верситета и родного коллектива. Надо отметить, что через ее
руки проходит вся документация учебного отдела. Ей присущи
умение работать с людьми, профессионализм, терпеливость,
чуткое отношение к сотрудникам.
Дорогая Надежда Николаевна! Вашу доброжелательность,
высокую и справедливую требовательность к себе и сотруд
никам, принципиальность, душевность мы ценим и любим Вас!
Здоровья и счастья Вам и Вашей семье, детям и внукам!
С юбилеем!
Коллектив учебного отдела.

НАШИ АВТОРЫ
Премьера рубрики: сегодня мы начинаем знакомить читателей «Политехника» с теми, кто вместе с журналистами делает нашу газету. Это студенты,
преподаватели, сотрудники, которые пишут обо всем самом интересном, что
происходит в университете.

Любовь к спорту
и преданность ХПИ

Почти в каждом номере газеты «Политехник» мы публикуем
статьи за подписью Марии Долгаревой. Благодаря им читатель
узнает свежую информацию о победах наших спортсменов
на самых престижных турнирах в Украине и за рубежом. Маша
всегда помогает нам в поиске талантливых спортсменов — ге
роев многочисленных статей в «Политехнике» — и надеемся,
что их количество будет только увеличиваться.
Преподаватель кафедры физвоспитания ХПИ Мария Долгарева — выпускница нашего
университета, здесь она получила диплом инженера-менеджера спорта. Всегда активная,
спортивная и коммуникабельная девушка успела поработать тренером-преподавателем
легкой атлетики в городской комплексной детско-юношеской спортивной школе, учителем
кафедры физической культуры в Харьковском гуманитарном институте «Народная украин
ская академия» и старшим лаборантом на кафедре украинского и русского языков в ХПИ.
Мария многого добилась в легкой атлетике, имеет спортивный разряд, становилась
победителем и призером Всеукраинских соревнований. В 2003 году она начала рабо
тать в спортклубе «Политехник» инструктором-методистом, а затем и преподавателем
кафедры физвоспитания НТУ «ХПИ».
Председатель правления спортивного клуба «Политехник» Андрей Колесниченко: «Ма
рия Георгиевна обладает такими прекрасными человеческими качествами, как доброта
и нежность, рассудительность и трудолюбие. Сейчас она проводит занятия со студентами
специальной медицинской группы, является куратором группы, руководит бакалаврскими
научными работами. Недавно эта прекрасная девушка отметила свой день рождения, и мы
еще раз желаем ей здоровья, счастья, исполнения всех желаний, творческих свершений
и чувствовать себя счастливой каждый день!».
(Балканские игры), который состоялся в
июле в городе Стара-Загора (Болгария).
Лилия Клинцова (ХТ-44) заняла 2 место
в прыжках в высоту, а Роман Супрун
(СГТ-45) – в беге на 110 м с барьерами.
Успешно в июле выступили наши
легкоатлеты и на чемпионате Украи
ны по легкой атлетике в Луцке. Алина
Калистратова стала первой в беге на
200 м и второй в беге на 100 м, а Ярос
лав Исаченков (Э-22ам) показал третий
результат в прыжках в длину.

Бадминтон
14–17 июня в Испании состоялся
Международный турнир по бадминтону
IBERDROLA Spanish International Villa
de Madrid 2018. В соревновании жен
ских пар Марина Ильинская (СГТ-46а)
и Елизавета Жаркая (выпускница СГТ
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факультета) заняли 2 место. Тренирует
девушек Заслуженный тренер Украины
Михаил Стерин.

Подводный спорт
С 27 августа по 2 сентября в г. Де
кенеш (Венгрия) состоялся чемпионат
Европы по подводному ориентирова
нию. Успешным этот старт оказался
для спортсменов-подводников НТУ
«ХПИ». Мастер спорта Украины между
народного класса по подводному спорту
Евгений Золотов (СГТ-44) взошел на
высшую ступень пьедестала, став чем
пионом Европы. А поступившая в этом
году в наш университет Мария Зарецкая
(1.БЭМ401.8) стала бронзовым призе
ром, на этих соревнованиях она выпол
нила норматив мастера спорта Украины.
Мария Долгарева.
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