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ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Наглядова рада і виставка 
відомого випускника ХПІ

28 вересня відбулося друге засідання Наглядової ради НТУ «ХПІ». Ректор, профе
сор Євген Сокол виступив з доповіддю про підсумки 2017–2018 навчального року, 
розповів про цілі та перспективи розвитку університету.

Засідання Наглядової ради почалося з хвилини мовчання, на якій вшанували 
пам’ять одного з її членів, українського космонавта Леоніда Каденюка, який пішов 
із життя 31 січня 2018 року.

Обговорювалися питання, пов’язані з поліпшенням освітнього процесу, роботою 
вчених університету, залученням абітурієнтів та ін. Ректор Євген Сокол відзначив ви
сокі позиції ХПІ в рейтингах України та світу, проте головним завданням університету, 
за його переконанням, залишається входження до світового освітнього та наукового 
простору. Університет працює над розширенням міжнародних контактів, співпрацює 
з вченими з різних країн. Окремо ректор згадав про активну діяльність молодих 
вчених ХПІ, високі результати роботи яких відзначаються державними преміями 
та іншими нагородами. Після доповіді представники Наглядової ради обговорили 
концепцію розвитку університету на найближчий час.

У той же день відбулося відкриття виставки випускника ХПІ, відомого українського 
художника і фотографа зі світовим ім’ям, члена Наглядової ради НТУ «ХПІ» Сергія 
Браткова. Він представив інсталяцію «Балаклавський кураж», яка була встановлена 
в просторі ArtKhPI, розташованому на другому поверсі Палацу студентів ХПІ.

За матеріалами  
прес-служби НТУ «ХПІ».

Фото Валерія Таємницького.

Свято танкістів
Танкові війська − сталевий кулак української армії, що уособ

лює всю міць і потужність Збройних Сил України. Воїнитанкіс
ти своєю надзвичайною професійністю, мужністю та рішучістю, 
виявленими під час боїв із російським агресором на сході 
нашої Батьківщини, завоювали всенародну шану й повагу і до
вели, що українська броня найміцніша.

На свято Дня танкіста прибули поважні гості: Міністр обо
рони України генерал армії України Степан Полторак; голова 
Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична; ректор НТУ 
«ХПІ», професор Євген Сокол; Герой України, генеральний кон
структор ХКБМ ім. О.О. Морозова, д. т. н., генераллейтенант 
Михайло Борисюк, керівники навчальних закладів, командири 
військових частин і ветерани училищаінституту.

Урочисті заходи традиційно розпочалися з покладання квітів 
до легендарного танку Т34 — символу мужності та героїзму 
воїнівтанкістів.

Міністр оборони України привітав особовий склад Військово
го інституту танкових військ НТУ «ХПІ» із професійним святом 
і вручив відомчі нагороди кращим військовослужбовцям та пра
цівникам навчального закладу, а також подякував офіцерам, 
викладачам за їх вклад у навчання та виховання військових 
фахівців — майбутньої військової еліти нашої Батьківщини. 
Міністр оборони України призначив полковника Олександра 
Серпухова начальником Військового інституту танкових військ 
НТУ «ХПІ». Голова ХОДА Юлія Світлична заохотила військо
вослужбовців і працівників ЗС України інституту почесними 
грамотами та подяками.

Особовий склад навчального закладу привітав Заслужений 
академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, 
який своїм феєричним виступом заслужив найбурхливіші 
оплески глядачів.

Після завершення офіційної частини урочистостей на стро
йовому плацу інституту гості ознайомилися з озброєнням 
та військовою технікою Збройних Сил України, а також по
бачили як застосовуються бойові і спеціальні машини під час 
виконання завдань за призначенням.

Апогеєм свята став показ тактики дій танкового підрозділу 
в бою з урахуванням досвіду антитерористичної операції.

Багато привітань надійшло на адресу наших славетних тан
кістів і танкобудівників, їм бажали в цей день міцного здоров’я, 
непробивної броні та бездоганної роботи усіх вузлів і агрегатів, 
блискучого професіоналізму.

Олександр Срібний, ТВО начальника клубу,  
молодший лейтенант.

На знімку: начальник Військового інституту танкових 
військ НТУ «ХПІ» полковник Олександр Серпухов 

рапортує Міністру оборони України  
генералу армії України Степану Полтораку.

Дню захисника України була присвя
чена зустріч у Музеї історії НТУ «ХПІ». 
Зі студентами кафедри комп’ютерного 
м о д е л ю в а н н я  п р о ц е с і в  і  с и с т е м 
(гр. І28а, І28б) зустрілися учасники 
АТО, випускники нашого університе
ту Максим Сергійович Гуренко — ст. 
лейтенант, сьогодні — зав. навчальної 
лабораторії Інформаційнообчислюваль
ного центру НТУ «ХПІ»; Михайло Ілліч 
Васильєв — лейтенант, к. т. н., доцент 
кафедри хімічної техніки і промислової 
екології. Присутніх привітав проректор, 
професор Юрій Іванович Зайцев. Заці
кавлено, схвильовано слухали студенти 
спогади ветеранів та розповідь Данила 

Савченка, студента гр. МІТ501.8у, яко
му довелося ще підлітком жити в оку
пованому Слов’янську. За традицією 

учасники зустрічі сфотографувалися 
в залі Музею.

Фото Валерія Таємницького.Разом створимо ІТ — Всесвіт!

V Міжнародна студентська олімпіада 
з інформаційних технологій «ITUniverse», 
яка була підтримана Міністерством 
освіти і науки України, завершилася фі
налом, що відбувся в Києві влітку на базі 
Київського національного університету 
культури та мистецтв та Університету 
економіки та права «КРОК».

На офіційному сайті цієї олімпіади 
(www.it-universe.org) надані результати 
Міжнародного фіналу, згідно з якими 
одним з переможців став Національний 
технічний університет «Харківський по
літехнічний інститут», виборовши 2 міс
це серед вищих навчальних закладів. 
Це стало можливим завдяки успішному 
виступу команди харківських політехніків, 
а, особливо, студентів кафедри «Об
числювальна техніка та програмування» 
(завідувач — д. т. н., с. н. с. Сергій 
Геннадійович Семенов) факультету 

«Комп`ютерні на інформаційні технології» 
(декан — професор Максим Ігорович 
Главчев).

1 місце в конкурсі «Адміністрування 
Linux» виборов Марко Груздов (КІТ24а); 
2 місце в конкурсі «Роботи з нами, робо
ти навколо нас» посів Денис Волошин 
(КІТ22м); 2 місце в конкурсі «Кращий 
диплом з інформаційної безпеки» здобув 
Віктор Челак (КІТ23мп).

Дипломом у номінації «За кращий 
аналіз предметної області» в конкурсі 
«Керування ITпроектами» нагороджений 
Олексій Мельников (КІТ12м).

Відповідальним представником коман
ди студентів нашого університету на цій 
олімпіаді був старший викладач кафедри 
«Обчислювальна техніка та програмуван
ня» Сергій Геннадійович Межерицький.

На засіданні Вченої Ради університету 
ректор НТУ «ХПІ» Євген Іванович Сокол 
та Голова Вченої Ради Леонід Леоні
дович Товажнянський привітали пере
можців та урочисто вручили їм дипломи, 
побажали здоров’я та успіхів в навчанні 
і подальших здобутків в міжнародних 
олімпіадах для підвищення рейтингу на
шого університету.

«Інклюзія у співпраці»
29 вересня відбувся найбільш відповідальний етап цього соціального проекту. 

Студенти і випускники НТУ «ХПІ», його молоді вчені і викладачі провели озеленення 
території Комарівського і Ржавецького психоневрологічних інтернатів. Спільно з ви
хованцями цих закладів вони посадили більше 100 фруктових дерев і 50 кущів. Реалі
зація проекту спрямована на побудову довіри і порозуміння, налагодження співпраці 
між людьми з інвалідністю і без інвалідності та подолання існуючих бар’єрів соціаль
ної ізоляції людей, які живуть в інтернатах. Цей проект був реалізований в межах 
програми для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвит ку «Активні 
громадяни» Британської Ради в Україні та за її фінансової підтримки. Партнерами 
проекту виступили ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ», БО БФ «Волонтери: 
дорослі дітям», Молодіжна рада при Харківському міському голові.

Від редакції: більш детально про діяльність учасників проекту читайте в на-
ступних випусках «Політехніка».

Антоніна Майзеліс — лауреат  
Премії Верховної Ради України молодим вченим

Цього року ця премія була присуджена к. т. н. Антоніні Майзеліс — докторанту та старшому науковому спів-
робітнику кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ». Її робота «Принципи створення нових багатофункціональних 
електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» увійшла до числа двадцяти 
кращих робіт, які представили найталановитіші молоді вчені України в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок у 2017 році.

Антоніна Олександрівна Май
зеліс — випускниця кафедри 
технічної електрохімії НТУ «ХПІ» 
2009 року. У 2009–2012 рр. 
вона навчалася в аспірантурі, 
у 2013му захистила канди
датську дисертацію за темою 
«Електрохімічне формування 
композиційномодульованих 
покриттів на основі нікельмід
них сплавів». З 2012 року — 
Антоніна Олександрівна — ви
кладачстажист, науковий, 
а потім — старший науковий 
співробітник кафедри технічної 
електрохімії.

А.О. Майзеліс —  співавтор 
понад 150 наукових публікацій. 
У колі її наукових досліджень — 
електрохімічне формування мультишарових наноструктурних 
покриттів на основі нікелю, міді, олова, сурми та цинку, їх окси
дів та гідроксидів. Такі матеріали можуть мати широку сферу 
застосування — машинобудування, електроніка та альтерна
тивна енергетика, хімічна промисловість.

Публікації про Антоніну Майзеліс неодноразово з’являлися 
на шпальтах газети «Політехнік» у попередні роки. Про свою 
наукову діяльність сьогодні та плани на майбутнє розповідає 
сама героїня цієї публікації.

«Сьогодні головним своїм завданням у професійному плані 
я вважаю захист докторської дисертації, яка об’єднає резуль
тати майже всіх досліджень, проведених у стінах Політеху. 
Це прогресивні способи осадження гальванічних покриттів, 
що відповідають сучасним вимогам як до якості покриттів, так 
і до збереження ресурсів. Також це каталітично активні покрит
тя, сферу використання яких у даний час намагаюсь розширити. 

Науковці сьогодні мають активно 
і своєчасно знайо мити з резуль
татами своїх робіт колег у країні 
та за кордоном і публікувати 
ці результати у провідних фа
хових журналах. Тому значною 
частиною моєї роботи є підго
товка матеріалів у вітчизняні та, 
особливо, закордонні видання. 
Сьогодні у пріоритеті, звичай
но, такі видання, що індексу
ються у базах Scopus та Web 
of Science, цитуються та мають 
високий імпактфактор. Вважаю 
також дуже важливим посильну 
реальну участь школярів, май
бутніх студентів, у рамках Малої 
академії наук у таких науково
дослідних роботах.

В успіху наукової діяльності надзвичайно важливою складо
вою є її організація, яка обов’язково супроводжує як «основну 
роботу» науковця за держбюджетною тематикою, так і підго
товку документів для різноманітних конкурсів. Я дуже вдячна 
співробітникам науководослідної частини університету за по
стійне консультування та взагалі доброзичливу підтримку, яка 
відчувається кожного дня, що дозволяє мріяти про майбутнє! 
А у майбутньому — запити на держбюджетне фінансування 
та пошуки сторонньої фінансової підтримки як в Україні, так 
і за кордоном для розвитку наукових ідей та практичного впро
вадження напрацювань.

Нашим студентам бажаю плідно працювати, подава
ти свої науководослідні роботи на різноманітні конкурси 
та обов’язково перемагати!»

Розмовляла  
Поліна Ніколенко.



Викладання англійською: спільні дослідження

Глобалізація вищої освіти у всьому 
світі та все зростаюча глобальна мобіль
ність студентів і викладачів спонукала 
багато вузів, як в Україні, так і в інших 
країнах, впровадити програми навчан
ня та наукових досліджень іноземними 
мовами. До цього аспекту діяльності 
НТУ «ХПІ» виявили цікавість дослідники 
з Університету центральної Флоріди 
(University of Central Florida, Орландо, 
США). Професор Павло Землянський 
(Директор Університетської програми 
викладання академічних письмових 
комунікацій) та доцент Енджела Ра-
унсвілл (Директор Університетської 
програми академічного письма для 
першокурсників) досліджують навігацію 
академічного та професійного письма 
різними мовами серед викладачів уні
верситетів України, Норвегії та США.

«Ми хочемо зрозуміти, — говорить 
професор Землянський, — як автори 
наукових публікацій користуються різ

ними жанрами, специфічними для дис
циплін, написаних англійською та іншими 
мовами. Як вони приймають рішення 
про відмінності між мовними жанрами 
у важливих професійних контекстах, 
та як ці викладачі використовують свій 
репертуар жанрів у різних ситуаціях, 
щоб підвищити їх загальну кваліфікацію 
в галузі академічної грамотності». Про-
фесор О.І. Горошко, зав. кафедри 
«Міжкультурна комунікація та іноземна 
мова» запросила для інтерв’ю кількох 
викладачів НТУ «ХПІ» та деяких інших 
харківських університетів, які викладають 
свої дисципліни англійською та публіку
ють цією мовою статті в іноземних ви
даннях. «Для нас участь у дослідженнях 
іноземних колег важлива тим, що ми 
представляємо бренд НТУ «ХПІ», про
фесійний рівень викладачів, сприяємо 
інтеграції університету у світовий освітній 
та науковий простір і, що важливо, маємо 
можливість підвищити свій професійний 
рівень», — повідомила Олена Ігорівна.

Професор М.В. Ведь,  учасниця 
інтерв’ю: «Такі контакти допомагають 
нам продемонструвати потенціал ви
кладачів і вчених університету в різних 
його аспектах — викладання й публікації 
англійською мовою. Дуже добре, що ця 
інформація стане надбанням наукової 
спільноти».

Професор Л.М. Любчик, учасник 
інтерв’ю: «При підготовці фахівців з нау
комістких спеціальностей, придатних для 

роботи в умовах міжнародної кооперації, 
ми стоїмо перед проблемою формування 
у випускників мовних компетентностей, 
пов’язаних з професіональними комуні
каціями, технічним і науковим письмом, 
підготовкою документації за міжнарод
ними стандартами. У зв’язку з цим нам 
будуть надзвичайно корисні контакти 
з зарубіжними спеціалістами, що працю
ють в області вдосконалення і реформу
вання системи вивчення іноземних мов 
в умовах глобалізації».

«Інтерв’ю з викладачами НТУ «ХПІ» 
пройшли успішно, — констатує профе
сор Павло Землянський. — Ми дізналися 
багато нового й цікавого про їх роботу 
зі студентами та аспірантами. Особливе 
враження справила їх здатність викла
дати, вести дослідження і публікувати 
їх результати як українською, так і ан
глійською мовами. Учасники інтерв’ю 
підкреслили важливість розвитку між
народних контактів з метою підвищення 
престижу НТУ «ХПІ» та української освіти 
і науки в цілому. На їх думку, одним 
із важливіших шляхів розвитку таких 
контактів можуть стати спільні наукові 
дослідження з колегами з інших країн 
і публікації результатів у європейських 
і світових виданнях».

Розмовляла Зінаїда Мельник.
На знімку: проблеми викладання 

англійською мовою обговорюють 
професори Марина Ведь  

та Павло Землянський.

Знайомтеся — Тетяна Правдіна
С т у д е н т к а  3  к у р с у 

к а ф е д р и  г е о м е т р и ч 
н о г о  м о д е л ю в а н н я 
та комп’ютерної графі
ки навчальнонауково
го інженернофізичного 
інституту, староста гру
пи Тетяна Правдіна (на 
знімку в центрі) — кре
ативна і здібна дівчина. 
Вона стала призером 
(диплом ІІ ступеня) Все
української студентської 
олімпіади з нарисної гео
метрії та геометричного 
моделювання на ПЕОМ 

(секція з нарисної геометрії), посіла третє місце у Зимовому міжнародному бліц
конкурсі з вебдизайну та комп’ютерної графіки у номінації «Краща 2D векторна 
графіка». За результатами цього конкурсу Тетяна підготувала тези доповіді для участі 
у XXV Міжнародній науковопрактичній конференції «Інформаційні технології: наука, 
техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD — 2017).

Тетяна Правдіна не тільки успішно складає всі іспити та заліки, а й має неабиякі 
творчі здібності. Наприклад, ця вродлива дівчина стала «Міс МТ — 2016», брала 
участь у конкурсі «Міс ХПІ». Зараз активно працює над розробкою графічних сим
волів університету та його нових підрозділів (створення брендбуку) на замовлення 
керівництва університету.

«Тетяна має хорошу теоретичну підготовку і глибокі знання в прикладних і фунда
ментальних дисциплінах, старанно готує курсові роботи і проекти, — говорить доцент 
Олена Анатоліївна Глібко. — Вона здібна студентка з нестандартним мисленням 
та лідерськими якостями, вміє ставити мету і досягати її послідовними та логічними 
діями. Варто відзначити Тетянине постійне прагнення до мети і те, що вона не зу
пиняється на досягнутому. На 1 курсі вона посіла четверте місце у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ, 
а вже через рік піднялася там до другого. Хочеться, щоб таких цілеспрямованих 
студентів в ХПІ ставало все більше!».
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КОНКУРСЫІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ 

КОНКУРСИ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ»

Робота, яку оцінив Президент України

«Я познайомився з Політехом, навча
ючись у Харківському машинобудівному 
коледжі НТУ «ХПІ» за спеціальністю 
«Термічна обробка і експертиза якості 
металів». Під час практики на машино
будівних підприємствах Харкова я ще 
більше зацікавився матеріалознавством, 
адже мав можливість прямо в цеху за
стосувати отримані знання та навички. 
Отже після закінчення коледжу вирішив 
продовжити навчання в ХПІ на кафедрі 
матеріалознавства. Тут у мене з’явився 
навіть азарт до навчання, викладачі 
кафедри доступно доносять до студен
тів необхідну інформацію, ми вчимося 

також працювати самостійно. Свою на
укову роботу бакалавра я виконав під 
керівництвом завідувача кафедри, про
фесора Олега Валентиновича Соболя. 
Її тематика пов’язана з проблемами 
нанесення наноструктурних металевих 
покриттів на різні матеріали, вивчення 
властивостей цих покриттів.

Ця робота була високо оцінена вузів
ською комісією і представлена для участі 
у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Мате
ріалознавство», який проходив навесні 
цього року у Харківському національному 
автодорожньому університеті. Ця подія 
стала для мене серйозним викликом, 
адже я представляв у конкурсі такого 
масштабу не тільки рідну кафедру, а й 
університет. У результаті я не підвів 
своїх викладачів та Харківський політех 
і зайняв 1 місце!

З результатами своєї наукової роботи 
я виступив на XXVI Міжнародній науково
практичній конференції «Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» (MicroCAD–2018). Зна
чним досягненням для себе вважаю 
також і приналежність до «вісімки» най
кращих у Всеукраїнській олімпіаді з ма
теріалознавства, у якій взяли участь 
23 студенти з усіх регіонів України.

Присудження стипендії Президента 
України — це чергова сходинка на мо
єму шляху до нових досягнень, до яких 
крокую впевнено і сміливо!»

Юрій Сагайдашніков, студент 
6 курсу кафедри матеріалознавства.

Професор О.В. Соболь: «З самого 
початку навчання на кафедрі матеріа
лознавства Юрій виявив себе як пра
целюбний, талановитий студент, який 
користується повагою у однокурсників 
та намагається в усьому розібратися 
самостійно і допомогти в цьому іншим. 
Виконуючи дипломну роботу бакалавра, 
він із цікавістю розбирався в нових тех
нічних рішеннях зі стадії ідеї до її реалі
зації. З накопиченим досвідом прийшла 
і впевненість в своїх знаннях, що було 
гідно оцінено на різних Всеукраїнських 
конкурсах. Юрій має вже наукові публі
кації, серед яких є стаття, яка увійшла 
до міжнародної бази Scopus. Вітаю Юрія 
Сагайдашнікова з присудженням стипен
дії Президента і вважаю, що попереду 
у нього гарне майбутнє!».

На знімку: професор О.В. Соболь 
і Юрій Сагайдашніков при підготовці 

експерименту зі структурних 
досліджень.

Центр «Арсенал Идей Украина»
отметил 7 сентября первую годовщину со дня открытия в знаменитом электро
корпусе НТУ «ХПИ». Он был создан по инициативе молодых ученых нашего уни
верситета (председатель Совета молодых ученых — Р. Томашевский), при под
держке Благотворительного фонда «Мистецький Арсенал» (директор — О. Виеру) 
в рамках Всеукраинской социальной программы Марины Порошенко «Інклюзивна 
освіта — рівень свідомості нації». Центр стал первой в Украине постоянно дей
ствующей интерактивной площадкой творчества, исследования и познания для 
школьников и молодежи, в том числе с инвалидностью. Сегодня «Арсенал Идей 
Украина» хорошо известен не только в Харькове и Харьковской области, но и в 
других городах Украины.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В связи с Днем рождения Центра объявляется конкурс рисунков на тему «Я 

і моя країна»! Принимаются работы детей в возрасте от 6 до 16 лет формата А3 и 
А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш и т. п.). Приглашаются 
к участию школьники, студенты колледжей, дети сотрудников и студентов НТУ 
«ХПИ»!

Лучшие работы будут отмечены призами.
Жюри конкурса:
Председатель — проректор НТУ «ХПИ», профессор Ю.И. Зайцев.
Члены жюри: председатель Объединения молодых ученых НТУ «ХПИ» Р. Тома

шевский, председатель профкома студентов НТУ «ХПИ» С. Мастерной, директор 
Музея истории НТУ «ХПИ» А.В. Быстриченко, молодые ученые С. Радогуз, В. Ма
ликов, К. Минакова.

Работы принимаются с 1 сентября по 31 октября в Центре «Арсенал Идей» 
(электрокорпус, 1й этаж, налево) и в Музее истории НТУ «ХПИ» (ректорский 
корпус, 3 этаж, к. 8).

Контактные телефоны: 707–69–44, 707–68–86, 099–968–00–03 администратор 
Татьяна Махаринская.

email: prostir.idei.khpi@gmail.com или bystrichenko@kpi.kharkov.ua
в Фейсбуке https://www.facebook.com/prostir.idei/

Щоб оволодіти водінням бойо
вих машин, підрозділи, екіпажі, 
механікиводії мають повністю 
використовувати високі бойові 
та технічні можливості машин під 
час вирішення бойових завдань.

На навчальному полігоні смт 
Подвірки Військового інституту 
танкових військ практичні заняття 
з водіння бойових машин про
водилися з курсантами 3 курсу 
факультету озброєння та військо
вої техніки.

Після опанування теоретич
ної частини та виконання вправ 
на тренажерах курсанти при
ступили до практичної складової 
навчальної дисципліни. Під час 
практичних занять майбутні офі
цери удосконалили свої навички 
з водіння танків Т64 БВ і Т72.

Під керівництвом досвідчених 
викладачів третьокурсники від
працювали підготовчі вправи 
з основ водіння обмеженими 
проходами та подолання пере
шкод по елементах, щоб у май
бутньому в цілому показати свою 
майстерність.

Результати водіння засвідчили вірність принципу «Від про
стого — до складного», де визначення змісту дій і послідов
ності їх виконання були головними в оцінюванні теоретичної 
підготовленості та практичної навченості майбутніх офіцерів. 

Наполегливість курсантів у засвоєнні навчального матеріалу 
позитивно вплинула на оцінку їх знань.

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

Зустріч 
із першокурсниками 

Водіння бойових машин —  
основа фахової підготовки

Командування Військового інституту танкових військ провело традиційну зустріч 
із курсантами перших курсів, щоб обговорити та вирішити проблеми, які можуть 
виникати під час навчання. На зустрічі були присутні: керівний склад навчального 
закладу, начальники факультетів, начальник фінансовоекономічної служби, началь
ники служб тилу, начальник медичної служби, ТВО начальника відділення персоналу 
та стройового, а також юрисконсульт.

Курсантів особливо цікавили питання фінансового, тилового та медичного забезпе
чення, а також соціальнопобутової сфери. Керівники навчального закладу відповіли 
на всі поставлені першокурсниками питання та запевнили особовий склад у наданні 
всебічної допомоги у їх вирішенні.

Олександр Сінько, заступник начальника інституту з морально-
психологічного забезпечення — начальник відділення, полковник.
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В этом году наш университет отмечает 90-летие международного сотрудничества. Одним из заметных 
событий в истории вуза был визит в июне 1928 года крупнейшего французского физика Поля Ланжевена, 
члена Парижской Академии наук. На оборотной стороне фотографии, на которой он запечатлен с учеными 
и преподавателями института, есть надпись: «На память о чудесном приеме, который был мне оказан 
в Харьковском Технологическом институте во время моего визита, к сожалению, слишком короткого…». 
Уже в те годы нередкими были поездки ученых ХТИ за рубеж. Из истории института: «В 1925–1926 годах 
за границу выезжали профессора А.Н. Бекетов, Г.Ф. Проскура, В.Т. Цветков. По просьбе треста «Укрси-
ликат» профессор А.В. Терещенко изучал технологию силикатного производства в Западной Европе, что 
было особенно важно в связи со строительством новых заводов в нашей стране…». Но учились не только 
ученые ХТИ. В мае 1934 года институт посетила группа французских ученых во главе с академиком Жа-
ном Переном. Директор электротехнического института в Гренобле профессор Гросс оставил в редакции 
институтской газеты такую запись: «Директор, профессора и студенты электротехнического института 
в Гренобле шлют пламенный привет своим товарищам из Советской Украины. Осмотр вашего чудесного 
института доказал нам, что вам не нужно ни у кого учиться. Все могут гордиться, имея вас своими со-
трудниками. Это сотрудничество очень желательно для Франции».*

С тех пор харьковские политехники не раз подтверждали в мировом научном и образовательном про-
странстве высокий уровень своих научных исследований и подготовки специалистов, обменивались 
положительным опытом с зарубежными коллегами. О сегодняшнем международном сотрудничестве НТУ 
«ХПИ» в связи с его 90-летием газета расскажет в последующих выпусках. А сегодня мы публикуем статью 
профессора А.В. Бойко об очень важном историческом периоде 1960–1985 гг.

Из истории международного сотрудничества НТУ «ХПИ»
Первым проректором, отвечающим 

за международные связи, в августе 
1963 года Коллегией Минвуза УССР 
был назначен Михаил Семенович 
Борушко, который проработал в этой 
должности до августа 1971 года. 
Доцент, кандидат технических наук, 
Заслуженный работник  высшей 
школы Украинской ССР, Мастер спор
та по альпинизму, Заслуженный тре
нер СССР, яркий человек, он много 
сделал на вверенном ему участке. 
Несмотря на «железный занавес», 
в этот период ХПИ осуществлял 
различные формы культурного и на
учнотехнического сотрудничества 
с учебными институтами, научными 
учреждениями и отдельными учеными 
стран мира. Были налажены связи 
или подписаны договоры о сотрудни
честве с Мишкольцским университе
том тяжелой промышленности (Вен
грия), Познанским политехническим 
институтом (Польша), Магдебургской 
высшей технической школой им. Отто 
фон Герикке (ГДР), Ханойским поли
техническим институтом (Вьетнам), 
Рангунским технологическим инсти
тутом (Бирма).

Мне выпала честь сменить Михаила 
Семеновича на этом посту в июне 
1972 года. Возглавить этот сложный 
участок деятельности вуза молодо
му человеку, не достигшему 33 лет, 
предложил ректор института Михаил 
Федорович Семко. Выдающаяся 
личность, талантливейший органи
затор высшего образования в СССР, 
д. т. н., профессор, Заслуженный де
ятель науки и техники Украины, Герой 
Социалистического Труда, Почетный 
доктор Мишкольцского университета, 
он на протяжении 32 лет возглавлял 
институт.

Ознакомившись с состоянием дел, 
понимая всю ответственность за вве
ренное мне направление деятель
ности института, я представил Миха
илу Федоровичу свои соображения 
об организационной структуре этого 
сложнейшего участка работы и о 
возможных эффективных «рычагах 
у п р а в л е н и я »  и м .  П р е д у г а д ы в а я 
улыбку на лице читателя (какие 
«рычаги управления», если власть 
уже имеется в руках проректора), 
отвечу, что это непростой вопрос. 
П о  м е т к о м у  в ы р а ж е н и ю  о д н о г о 
из наших выдающихся выпускников: 
«ХПИ — это государство в государ
стве», со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Михаил Федорович полностью 
меня поддержал. Среди предложений 
был и такой пункт — создание Отдела 
международных связей. По поруче
нию ректора этот вопрос был изучен 
юристом вуза М.И. Гуревичем, 
который, с учетом всех существую
щих ограничений и возможностей, 
предложил, как компромиссный вари
ант, узаконить приказом по институту 
создание Службы внешних связей.

Руководителями этой службы 
в разное время были Зоя Васильев-
на Ковалева, Петр Семенович Его-
ров и другие. О Петре Семеновиче 
скажу особо. Это был умудренный 
жизненным опытом человек, полков
ник в отставке, настоящий трудого
лик, творческая личность. Он умел 
находить контакты с людьми, решать 
до конечного завершения поставлен
ную перед ним задачу.

Необходимо сказать,  что,  не
смотря на установленные связи 
с родственными зарубежными вузами 
(в большинстве из социалистического 
лагеря), эффективность сотрудниче
ства оставляла желать лучшего. К со
жалению, в составе обменных делега
ций, в основном, были общественные 
деятели, что и определяло низкий 
уровень эффективности сотрудни
чества. Министерство ожидало, что 
я, как проректор, начну с очевидно
го — сам посещу родственные вузы 
для ознакомления с положением 
дел на месте. Но моим решением 
было: в зарубежные командировки 
будут ездить только те сотрудники 
института, которые непосредственно 
вовлечены в выполнение совместных 
научных тем и активно участвуют 
в их разработке. Личным примером 
закрепил это решение, отказавшись 
от зарубежных визитов на последую
щие несколько лет. Это было спорное 
решение, далеко не всем понравив
шееся. Но жизнь подтвердила его 
правильность.

Был расширен список сотруднича
ющих кафедр (в основном из числа 
ведущих в институте), налажены свя
зи с зарубежными фирмами, напри
мер, с Турбостроительным заводом 

«Шкода» (Чехословакия), заводом 
Бергман–Борзин (ГДР). В резуль
тате принятых мер эффективность 
сотрудничества за короткий срок 
резко выросла, что выразилось в под
готовке совместных публикаций, 
завершении научнотехнических 
тем и разработок, выступлениях 
на конференциях с совместными 
докладами и т. д. К этому следу
ет добавить инициативу по обмену 
группами студентов для учебной 
практики по учебным планам и про
граммам тех кафедр, которые сотруд
ничали с родственными кафедрами 
зарубежных вузов.

Мы стремились использовать 
все возможности для установле
ния деловых контактов с партнера
ми из зарубежных стран. Формами 
таких контактов были, например, 
полный курс обучения в аспирантуре 
и годичные научные стажировки. Для 
обучения в аспирантуре приоритет 
отдавали тем нашим выпускникам, 
которые, кроме высоких показателей 
в учебе, активно участвовали в об
щественной жизни вуза. В разные 
годы успешно защитили кандидат
ские диссертации после обучения 
в аспирантуре за рубежом Г.А. Геро-
дес (ГДР), В.Е. Бондаренко (ГДР), 
П.А. Андренко (Польша), Н.Я. Пе-
тренко (Польша). Годичную научную 
стажировку прошли Ю.Т. Костенко 
(Франция), В.Н. Пустовалов (США), 
Л.В. Дербунович (Англия), П.А. Ка-
чанов (Норвегия), Ю.И. Долженко 
(Япония), В.В. Навроцкий (Япония).

Все они успешно продолжили ра
боту в институте. Защитили доктор
ские диссертации Ю.Т. Костенко, 
Л.В. Дербунович, В.Е. Бондарен
ко, П.А. Андренко, П.А. Качанов. 
Профессор Ю.Т. Костенко сменил 
профессора Н.Ф. Киркача на посту 
ректора и проработал в этой долж
ности 9 лет — с 1990 по 1999 год. 
Г.А. Геродес по возвращении из ГДР 
работал на посту декана по работе 
с иностранными учащимися с 1975 по 
1979 год, впоследствии перешел 
на дипломатическую работу и очень 
успешно трудился на этом слож
нейшем направлении человеческой 
деятельности.

М н о г и е  с о т р у д н и к и  и н с т и т у 
та выезжали за рубеж на препода
вательскую работу. Назову только 
некоторых из них: В.П. Гончаров, 
Л.А. Гура, Г.И. Кириллов, Т.Г. Ке-
чиян, А.Ф. Лучников, С.П. Олейник, 
А.С. Пономарёв, О.В. Потетенко, 
О.И. Серховец, Т.А. Снегурова, 
Е.Л. Ховрин, Н.Б. Чиркин  и др. 
Представление о географии стран, 
где работали наши преподаватели, 
можно получить даже при частичном 
их перечислении: Австрия, Алжир, 
Индия, Китай, Конго, Мадагаскар, 
Мозамбик, Сирия, Швеция и др.

В один прекрасный день в вуз 
приехал проверяющий инструктор 
ЦК КПСС (г. Москва). Как правило, 
проверка такого уровня ничего хо
рошего не предвещала. Детально 
ознакомившись с состоянием дел 
и организацией международного со
трудничества, проверяющий уехал. 
А через месяц в специальном Бюл
летене ЦК КПСС появилась развер
нутая информация о положительном 
опыте коллектива ХПИ в организации 
международного сотрудничества. 
Этот Бюллетень распространялся 
только между членами ЦК союзных 
республик, членами бюро обкомов 
(не знаю, имели ли к нему доступ 
члены бюро райкомов партии). Меня 
с ним ознакомили в порядке исключе
ния, как «виновника» события.

Сказанное выше дает представ
ление о признании положительного 

опыта работы коллектива вуза. Для 
нас это была очень высокая оценка 
нашего труда.

О сотрудничестве с Ханойским по
литехническим институтом (дружбе 
двух «ХПИ») следует сказать осо
бо. В 1969 году делегация в со
ставе ректора института, профес
сора М.Ф. Семко и заведующего 
кафедрой химической технологии 
неорганических веществ, акаде
мика В.И. Атрощенко  посетила 
Вьетнам. Во время этого визита 
произошла историческая встреча 
Президента Социалистической Респу
блики Вьетнам Хо Ши Мина с члена
ми делегации. Памятная фотография 
этой встречи находится в Музее 
НТУ «ХПИ». Этот визит и послужил 
началом активного сотрудничества 
ХПИ с Ханойским политехническим 
институтом, которое, в основном, за
ключалось в подготовке специалистов 
и обучении в аспирантуре граждан 
СРВ. С 6 по 15 апреля 1978 года со
стоялся визит проректора А.В. Бойко 

и заместителя секретаря партко
ма Б.И. Байрачного во Вьетнам, 
во время которого был подписан 
договор о дружбе и научном сотруд
ничестве между ХПИ и Ханойским 
политехническим институтом, а также 
составлена и подписана рабочая про
грамма, которая, основываясь на до
говоре, определяла основные формы 
сотрудничества на 1978–1980 гг., 
тематику совместных научных иссле
дований, конкретных исполнителей 
и сроки исполнения.

Это было трудное время для вьет
намского народа. Толькотолько за
кончилась победой война над агрес
сором (мягче не скажешь о воен
ном вторжении иностранных войск 
в страну, которую колониальные 
французские войска покинули, убе
дившись в желании народа само

стоятельно решать свою судьбу). 
Помощь в становлении высшего об
разования и научных исследований 
в стране была крайне необходимой. 
В 1979 году между СССР и Вьетнамом 
был подписан контракт на поставку 
во Вьетнам новейшего оборудования 
для модернизации учебной и научно
исследовательской базы Ханойского 
и Хошиминского (Сайгонского) по
литехнических институтов. Учитывая 
уже установившиеся связи между 
ХПИ и Ханойским политехническим 
институтом, Минвуз СССР предложил 
ректору ХПИ, профессору Н.Ф. Кир-
качу направить во Вьетнам группу 
высококвалифицированных специ
алистов из числа преподавателей 
и сотрудников для оказания помощи 
в ускорении монтажа, наладки и пус
ка оборудования, предусмотрен
ного контрактом. Руководителем 
группы был назначен доцент, к. т. н. 
Игорь Серафимович Чернышев, 
прекрасный специалист, обладаю
щий не только необходимыми зна

ниями и умениями, но и качества
ми эффективного руководителя, 
организатора и даже дипломата. 
В состав группы вошли: М.В. Гун-
бин, В.В. Сулима, П.П. Панчен-
ко и В.Ф. Чернай. Все они имели 
не только опыт преподавания в вузе, 
но и опыт эксплуатации, монтажа 
и пусконаладочных работ относи
тельно учебного и научноисследо
вательского оборудования. Дополни
тельно в состав группы был включен 
преподаватель ХГУ им. В.Н. Карази
на В.П. Костюк, специалист по опти
ческим приборам.

Изготовлением оборудования за
нимались отдельные заводы Ленин
града, Минска, Курска, Сум. Игорь 
Серафимович осуществлял, кроме 
всего прочего, координацию всех 
работ и поддерживал связь с заво

дамиизготовителями. Группа спе
циалистов ХПИ, работая во Вьетна
ме с мая 1981 г. по апрель 1983 г., 
в сложнейших условиях успешно 
справилась с поставленными за
дачами. Полностью был обновлен 
станочный парк двух политехнических 
институтов, смонтирован и введен 
в эксплуатацию стенд для исследо
вания ходовой части автомобилей 
и тракторов, укомплектованы новей
шим оборудованием (электронные 
м и к р о с к о п ы ,  р е н т г е н о в с к и е 
дифрактометры, лазерная техника, 
вакуумная техника, оборудование 
для порошковой металлургии и т. д.) 
лаборатории и кафедры факультетов 
инженернофизического профиля. 
Факультеты электротехнического и хи
мического профилей также получили 
в эксплуатацию современные приборы 
и оборудование. Институты были 
оснащены самой современной по тем 
временам вычислительной техникой.

За образцовое выполнение пра
вительственного задания Прави
т е л ь с т в о  В ь е т н а м а  н а г р а д и л о 
всех участников группы ХПИ ме
д а л я м и  « Д р у ж б а » ,  р у к о в о д и т е 
л я  г р у п п ы  И . С .  Ч е р н ы ш е в а  — 
одноименным орденом. Правитель
ство Социалистической Республики 
Вьетнам высоко оценило вклад наше
го института в становление высшего 
образования в стране, наградив ХПИ 
орденом «Дружба».

Учитывая все возрастающий объем 
международного сотрудничества, 
в институте в 1980 году был со
здан Отдел международных связей, 
который в настоящее время воз
главляет Александр Андреевич 
Гончаров. Сейчас возможности меж
дународного сотрудничества и коо
перации значительно расширились 
и активно развиваются. В этом легко 
убедиться, ознакомившись с разде
лом «Международное сотрудниче
ство» сайта университета.

Желаю ректору университета, про
фессору Е.И. Соколу, проректору 
по международным связям, профес
сору Г.С. Хрипунову, начальнику От
дела международных связей А.А. Гон
чарову и всему славному коллективу 
университета достичь дальнейших 
больших успехов, оставаясь лидером 
среди вузов страны в важнейшей 
сфере деятельности — международ
ном сотрудничестве.

Профессор Анатолий Бойко, 
проректор ХПИ  

по учебной работе 
и международным связям 

в 1972–1985 гг.
Сентябрь 2018 г.

* «Харьковский политехнический 
институт. 1885–1985». Харьков.  
Издательство «Вища школа».

На этом снимке фрагмент страницы газеты Харьковского политехнического института от 3 июня 1982 года. Очень часто 
и страницы, и целые выпуски «Ленинских кадров» (так тогда называлась газета) посвящались международному сотрудничеству 
вуза. Писали преподаватели и иностранные студенты, писали из разных стран выпускники и работающие за рубежом наши 
специалисты. На фото 1982 года — визит в ХПИ министра образования Республики Конго Ндинга Антонуа и зам. министра 
образования Украинской ССР Е.А. Колосовой. С институтом гостей знакомил проректор А.В. Бойко (второй справа).
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КОЛОНКА ЮБИЛЯРА

СПОРТ

НАШИ АВТОРЫ 

Міжнародний День миру в НТУ «ХПІ»
Традиційна для нашого університету соціальнокультурна акція, присвячена Між

народному Дню миру, відбулася 21 вересня на великій перерві. Це свято зібрало 
біля корпусу НТБ близько 200 чоловік — студентів, викладачів, співробітників нашого 
університету, учасників колективів Палацу студентів. Всіх привітали керівники універ
ситету, директор наукової бібліотеки Лариса Семененко, голова профкому студентів 
Сергій Мастерний. Прозвучали пісні і вірші у виконанні творчих колективів Палацу 
студентів НТУ «ХПІ», членів товариства Азербайджанських жінок м. Харкова «Айнур 
Хатун». Привітала політехніків і команда учасників міжнародної естафети «Всесвітній 
біг заради гармонії», яка проводиться у понад 155 країнах світу протягом останніх 
30 років. Її учасники — Тетяна Романова, Геннадій Озеров та інші — передали По
чесному ректору НТУ «ХПІ», професору Леоніду Товажнянському палаючий факел, 
символ миру і єднання.

Фото Ігоря Гаєвого.

УВАГА! АНОНС!
Громадською організацією «Теософське товариство в Україні» підготовлена ви-

ставка «НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО», присвячена життю та творчості Олени Петрівни 
Блаватської, нашої видатної співвітчизниці, всесвітньо визнаної письменниці, філо
софа, мандрівниці, засновниці Теософського товариства. Виставка буде відкрита 
в приміщенні Науково-технічної бібліотеки університету 23 жовтня о 12.30  
і експонуватиметься протягом 3 тижнів.

Стиль жизни  
Татьяны 
Тихомировой

Имя доцента кафедры химической 
техники и промышленной экологии 
(ХТПЭ) Татьяны Тихомировой часто по
является на страницах нашей газеты. 
Ее заметки о разнообразных проектах, 
благотворительных акциях, в которых 
активное участие принимают студен
тыэкологи с преподавателями, всегда 
интересны и актуальны. А иначе и быть 
не может, ведь Татьяна Сергеевна всей 
душой болеет за дело, любит свою ра
боту и молодежь, принимает активное 
участие в общественной жизни ХПИ 
и родного Харькова!

…Мечта Тани Тихомировой сбылась 
в 1999 году — она стала студенткой 
факультета химического машинострое
ния ХПИ. Участвовала в международных 
конференциях, студенческих конкурсах. 
Под руководством декана ИТ факульте
та, к. т. н. Алексея Николаевича Рассохи 
занялась экологическими проблемами 
завода «Коксохим», где тогда сжигали 
использованные пластиковые бутылки. 
В 2004 г. дипломная работа «Разработка 
и исследование полимерных композици
онных материалов для антикоррозийной 
защиты магистральных газопроводов» 
победила в городском конкурсе студен
ческих научных работ, была защищена 
на «отлично» и открыла путь в святая 
святых — аспирантуру, науку, исследо
вания!..

Кропотливая работа над кандидатской 
диссертацией не помешала молодому 
ученому Татьяне Тихомировой стать 
лауреатом областного конкурса научных 
работ (2006 г.)! «Мне удалось найти 
применение некоторым химическим 
отходам, — рассказывает она. — Новая 
работа была связана с темой диссерта
ции и посвящена антикоррозионным по
крытиям магистральных газопроводов!

Я очень люблю ХПИ, его старинные 
корпуса, политехников, которые рабо
тают с большим энтузиазмом, — улы
бается Татьяна Сергеевна. — И поэтому 
сама с удовольствием работаю со сту
дентами, провожу интерактивные уроки, 
читаю специальные дисциплины: САПР 
для экологов, курс «Общая экология» 
на английском языке для иностранных 
студентов кафедры добычи нефти, газа 
и конденсата (3 курс), а также для сту
дентовэкономистов (1 курс).

Как куратор студентовэкологов 1 кур
са, я стараюсь привлечь всех к участию 

в разных благотворительных акциях. 
На нашей кафедре ХТПЭ мы дважды 
в семестр устраиваем чаепития, на ко
торых в неформальной обстановке 
обсуждаем и учебные планы, и студен
ческие будни! Ребятам это помогает еще 
крепче сдружиться! Я на собственном 
примере показываю студентам, как 
здорово принимать участие в тех или 
иных мероприятиях. Мой сын Никита 
учится в 3 классе, еще недавно он при
ходил вместе с нашей командой убирать 
мусор с игрушечной машинкой, а теперь 
уже работает почти наравне со всеми! 
Дочь Мишель еще пока слишком мала, 
ей 3 годика, и она ходит в садик, но уча
ствует в акциях «с пеленок» — как же без 
нее!!! Мой супруг Олег Владимирович 
Адашевский, который тоже окончил 
кафедру ХТПЭ НТУ «ХПИ» и работает 
по специальности, всегда поддерживает 
меня во всех начинаниях, во всех акциях 
мы участвуем вместе!

И вот уже студенты сами находят про
екты и предлагают в них участвовать. 
Именно благодаря активности наших 
ребят мне, например, довелось стать 
одним из координаторов Всеукраин
ской акции «Зробимо Україну чистою!» 
в апреле 2015 г. В сентябре этого года 
мы провели акцию «Посади дерево», 
готовим также ежегодную «Ложку ва
ренья», которую проводим совместно 
с БО БФ «Волонтеры: взрослые детям». 
Причем последняя акция уже и не со
всем акция — а скорее стиль жизни для 
наших студентов, они сами в этом году 
без всяких напоминаний несут варенье!»

Беседовала Полина Николенко.
На снимке: Татьяна Сергеевна 

(первая справа) всегда 
со студентами — и в аудитории, и на 
субботнике, и на посадке деревьев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11 сентября в г. Белек (Турция) состоялся международный 

турнир по легкой атлетике «Gloria Cup Athletics». В соревно
ваниях приняли участие 68 спортсменов из 21 страны мира. 
Бронзовым призером состязаний стала Алина Калистратова 
(СГТ46у). В беге на 200 м среди женщин она финишировала 
третьей с результатом 24.69 сек.

Анастасия Рылова (СГТ16б), Алла Ковалёва (СГТ47) 
и Марина Курочкина (БЭМ97б) стали чемпионами Украины 
в эстафетном беге среди молодежи, преодолев свои этапы 
в эстафете 4×800 м (на снимке). Соревнования проходили 
22–23 сентября в Черкассах.

БАДМИНТОН
11–16 сентября в Таллинне (Эстония) состоялся чемпионат 

Европы по бадминтону среди юниоров. В составе сборной 
Украины выступали два студента НТУ «ХПИ» — Анастасия Про
зорова (1.СГТ101.8б) и Михаил Махновский (КН57б). В парных 
соревнованиях Анастасия вместе с Валерией Рудаковой за
воевала бронзовую медаль. Тренирует Анастасию Прозорову 
Заслуженный тренер Украины Геннадий Махновский.

Мария Долгарева.

НТУ «ХПИ» — лидер, и в спорте тоже!
Наступил осенний сезон для спорт

сменовбегунов на длинные дистанции 
от 5000 м до марафона (42 км 195 м). Лег
коатлеты Марафонского клуба «Харьков

Политехник», представляющие на различных турнирах свой 
родной ХПИ, успешно выступили летом и завоевали первые 
медали в сентябре.

Самые молодые наши спортсмены провели подготовитель
ные сборы в спортивнооздоровительном лагере в Фигуровке. 
Роман Разумов, один из лучших воспитанников нашего вы
дающегося тренера Станислава Андреевича Рыбалки, успел 
проявить себя в стартах, как на дорожке, так и в соревнова
нии на шоссе. В его активе 2 место в областных состязаниях 
на одной из самых сложных беговых дистанций 1500 м, 
а также удачный вояж в Сумскую область, где он победил 
на очень трудной песчаной, трейловой 10километровой 

трассе. Евгений Ковалюх стал лучшим на чемпионате Укра
ины в категории 35+ в городе Днепр, успешным также было 
его участие в пробеге Риверсайд ран, выразившееся опять 
же в завоеванной золотой медали в своей возрастной кате
гории. Один из самых «железных» спортсменов нашего клуба 
Алексей Погорелый, успевающий проявлять себя не только 
в беговых видах, но и в гребле, занял 2 место в Пробеге под 
патронатом Польского консула. Этот турнир был посвящен 
памяти жертв тоталитаризма. Вместе с Алексеем бежали 
и его ученики, которые тоже показали достойные результаты. 
Денис Винников одержал победу в традиционном пробеге, 
посвященном трагической дате 22 июня 1941 года, а также 
занял 3 место в своей возрастной группе на полумарафонской 
дистанции в рамках празднования Дня освобождения города 
от немецкофашистских захватчиков.

Итогом летней подготовки стало победоносное выступле
ние нашей команды в эстафете 4x10 км в одном из самых 
престижных и массовых стартов нашей страны — «АТБ Днепр 
марафон». Роман Разумов, Денис Винников, Евгений Кова
люха и Александр Чеперис одержали верх над ближайшими 
преследователями с огромным преимуществом в 38 минут. 
После такого успеха в Харькове и Днепре наш спортивный 
коллектив у всех на слуху, а НТУ «ХПИ» известен не только как 
лидер Украины в научнотехнической сфере, но и как оплот 
выносливых, здоровых и сильных духом спортсменовстуден
тов — надежного будущего нашей страны.

Приглашаем всех, кто хочет принимать активное уча-
стие в спортивной жизни нашего вуза, в Марафонский 
клуб «Харьков-Политехник»!

Подробная информация о нашем клубе: на стра-
ничке в фейсбуке Марафонский клуб «Харьков-По-
литехник», а также группа в вайбере «Беговой Клуб»  
(тел.: 0680769103), справки по тел.: 0686076947 (Денис 
Винников — председатель клуба).

Крос пам’яті
Спортивні змагання часто присвячують видатним спортсме

нам на честь їх досягнень. А ось проведення змагань в данину 
пам’яті про трагічні історичні події явище відносно нове для 
нашої країни. У ХІХ Кросі пам’яті жертв тоталітаризму, який 
відбувся у Лісопарку 16 вересня, взяли участь наші студенти 
на чолі з невгамовним студентом групи МІТ (ІТ)17 Андрієм 
Єлізаровим.

«Участь студентів у таких кросах, це, на мій погляд, най
сучасніший спосіб передачі історичних знань та пам’яті від 
покоління до покоління, — говорить проректор НТУ «ХПІ», 
професор Ю.І. Зайцев. — Адже неможливо розповісти про 
свою участь у заході, не дізнавшись чому саме він присвяче
ний. Я особисто відразу підтримав ідею студентів не тільки 
продемонструвати спортивні здібності, а й засвідчити свою 
обізнаність у історії».

І хоч призових місць ніхто з політехніків не зайняв, але про
вели вони чудовий недільний ранок в дружній атмосфері!

И снова город стал чище!
Уже традиционно, четвертый год подряд, студенты, аспиранты 

и преподаватели кафедры Химической техники и промышленной 
экологии (ХТПЭ) присоединились к всемирной акции «Let’s do it, 
world» время проведения которой в этом году совпало с еще 
с одним замечательным экологическим событием — «World clean 
up day — 2018».

В этом году мы взяли на себя целых три локации. Одну кури
ровала аспирантка кафедры Антонина Баранова (окружная дорога 
на Алексеевке), вторую мы доверили студенту второго курса (МИТ 
(ИТ)17) Андрею Елизарову (Новый мост), ну а сквер возле метро 
Алексеевская достался мне!

Разделив студентов, своим желанием «заставив» дождик убрать
ся восвояси (!), ранним субботним утром мы вышли убирать мусор. 
Работали быстро, слаженно и без лишних разговоров. Убрать при
шлось много чего, ассортимент мусора не меняется из года в год. 
И бутылки, и обертки, и стаканчики — все, что немощным граж
данам сложно донести до урны. Впервые с нами были студенты 
первого и второго курса (группы МИТ101.8 и МИТ (ИТ)27) — они 
были приятно удивлены тем, что субботники бывают веселые и не 
скучные. Местные жители были нам очень рады, они не просто 
говорили спасибо, а еще и фотографировались с нами на память!

Надо сказать, что нашу идею уборки поддержали городские 
департаменты и Харьковский молодежный совет. В этом году у нас 
были перчатки и мешки для мусора, билеты в клуб «Місто» от спон
соров и купоны на скидки в разные РЦ Харькова — от антикафе 
до катка «Шато Ледо»! А главное для студентов — сладкий перекус 
от ТМ «Лесная сказка» — вкусные и питательные шоколадные вафли!

Собрали мы в этом году более 50 мешков с мусором. Надеемся, 
вы тоже оцените наши усилия!
Доцент Татьяна Тихомирова, к. т. н., доцент кафедры ХТПЭ.

Профессионализм 
и доброжелательность

13 сентября отметил свое 75летие 
главный диспетчер оперативнодис
петчерского отдела А.А. Ралитный. 
Анатолий Александрович уже более 
20 лет работает в ХПИ, сотрудники 
университета ценят его за высокий 
профессионализм, умение четко, 
грамотно, оперативно выполнять 
поставленные задачи. Анатолий Алек
сандрович обладает такими  каче
ствами, как честность, порядочность, 

аккуратность. В коллективе, которым руководит А.А. Ралитный, 
царят доброжелательность и взаимопонимание.

В честь Вашего юбилея, уважаемый Анатолий Алексан
дрович, примите наши искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. 
Пусть красота и доброта Вашей души никогда не иссякает!

Коллектив оперативно-диспетчерского отдела.

Редакция присоединяется к поздравлениям и добрым 
пожеланиям Анатолию Александровичу! Благодаря его 
оперативной помощи газета «Политехник» своевременно 
доставляется из издательства читателям.


