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Презентації випускників

щороку проводять випускаючі кафедри НТУ «ХПІ». Презентації листопада спрямо-
вані на працевлаштування магістрів, що захищають свої роботи в грудні 2018 року. 
Потенційні роботодавці знайомляться з майбутніми фахівцями, а самі сьогоднішні 
студенти мають унікальну можливість зустрітися з представниками підприємств 
і фірм та дізнатися про умови роботи за фахом. З боку роботодавців — це добра 
можливість вибрати собі найкращих майбутніх спеціалістів, відрекомендованих за-
відувачами та викладачами кафедри.

Проводячи презентації, кафедри налагоджують співпрацю з запрошеними робо-
тодавцями, що є одним з методів вирішення проблем з працевлаштування студентів 
та випускників університету.

Керівництво університету та Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» запрошують роботодавців 
відвідати презентації випускників на кафедрах, що проводитимуться за опублікова-
ним сьогодні графіком.

Ярмарок робочих місць 
«Політех–2018»

9 листопада 2018 року
10.00–13.00
СК «Політех» вул. Алчевських, 50а

Ректорат НТУ «ХПІ» на чолі з ректором 
Євгеном Івановичем Соколом і Центр 
«Кар’єра» запрошують усіх студентів 
і  викладачів університету відвідати 
Ярмарок!

Дорогі студенти! Тут ви познайоми-
тесь із діяльністю найкрупніших пере-
дових підприємств Харкова й України. 
Дізнаєтеся про актуальні вакансії, ви-
моги компаній до пошукувачів та оціните 
свою конкурентоздатність на сучасному 
ринку праці. Поспілкувавшись з HR-
менеджерами та керівниками компаній, 
ви зрозумієте, як і де правильно засто-
сувати знання, отримані в університеті, 
вибрати місце проходження практики. 
Ви зможете пройти профорієнтаційні 
тести і залишити резюме представникам 
компаній, у яких би ви хотіли побудувати 
свою кар’єру.

Шановні директори інститутів, декани, 
завідувачі кафедр і викладачі! Нефор-
мальна обстановка Ярмарку допоможе 
вам зав’язати нові партнерські стосунки 
з роботодавцями. Співпраця з успішни-
ми, динамічними компаніями — запорука 
вашого успіху. Фахівці, що їх випускає 
НТУ «ХПІ», завжди були затребуваними, 
а їх працевлаштування — одно з важли-
віших наших завдань.

Довідка: Ярмарок робочих місць — щорічний захід, у якому беруть участь 
понад 70 компаній-роботодавців. Серед них понад 30 виробничих підприємств, 
близько 20 IT-компаній.

Організатори: Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» та Харківський обласний центр 
зай нятості.

Контакти: Олена Іванівна Мочалова, директор Центру «Кар’єра» НТУ «ХПІ».
Тел.: (057) 707-66-03, 093-498-43-13, 066-745-64-68.

Кафедра Спеціальності та спеціалізації Дата, час 
проведення Місце  проведення Відповідальний  

за презентацію Контактна  інформація

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ИНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е)

Автоматизація та кібербезпека енергосистем Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії. 
Технології кібербезпеки в електроенергетиці 20.10.2018 11:00 ауд. 225 ЕК Дяченко Олександр Васильович 707-65-51, 095-209-81-50

ae_khpi@ukr.net

Автоматизовані електромеханічні системи Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20.11.2018 12:00 ауд. 125 кафедра ЕК Кунченко Тетяна Юріївна 707-03-26, 707-62-26, 707-69-74 
aems-kafedra@i.ua

Двигуни внутрішнього згоряння Двигуни внутрішнього згоряння 13.11.2018 12:35 ауд. 11 кафедра Ліньков Олег Юрійович 707-68-48, 050-910-35-28 
dvs@kpi.kharkov.ua

Електричний транспорт та тепловозобудування Електричний транспорт.  Рухомий склад та спеціальна техніка 
залізничного транспорту 16.11.2018 12:00 ауд. 317 ГАК Єріцян Багіш Хачикович 707-65-30, 050-932-56-79 

etts-khpi@ukr.net

Електричні апарати Електричні машини та апарати, спеціалізація «Електричні апарати». 
Електропобутова техніка 09.11.2018 13:00 ауд. 212 ЕК Чепелюк Олександр 

Олександрович
707-68-64, 
chep1@i.ua

Електричні машини Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 07.11.2018 14:00 ауд. 113 ЕК кафедра Єгоров Андрій Володимирович 098-851-84-94 
yehorov.andrii@gmail.com

Електричні станції Електричні станції. Енергетичний менеджмент 02.11.2018 14:00 ауд. 310 ЕК Махотіло Олена Сергіївна 707-65-65 
es.khpi@gmail.com

Електроізоляційна та кабельна техніка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 22.11.2018 12:00 ауд. 319 ЕК Гурин Анатолій Григорович 707-66-63, 067-415-89-68 
agurin@khpi.kharkov.ua

Інженерна електрофізика Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15.11.2018 12:00 кафедра Резинкін Олег Лук’янович, 
Марценюк Валентина Євгенівна

707-60-52, 098-567-96-07 
iefkafedra@gmail.com

Парогенераторобудування Комп’ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва. Котли 
та реактори 20.11.2018 13:00 кафедра Каверцев Валерій Леонідович 707-66-10, 707-65-55 

lara.tyutyunik@gmail.com

Промислова і біомедична електроніка Електронні системи. Фізична і біомедична електроніка 22.11.2018 12:00 ауд. 301 кафедра ЕК Крилов Деніс Сергійович 707-60-44 
dskrylov@mail.ru

Теплотехніка та енергоефективні технології Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний 
менеджмент та енергоефективність 16.11.2018 14:00 кафедра Ганжа Антон Миколайович 707-69-23 

kafedra.ttet@gmail.com

Технічна кріофізика Енергетичне машинобудування 14.11.2018 12:00 ауд. 612 У2 Руденко Микола Захарович 067-291-39-03 
rudenkon@kpi.kharkov.ua

Турбінобудування Енергетичне машинобудування. Теплоенергетика 12.11.2018 12:00 кафедра ауд. 1 Авдєєва Олена Петрівна 066-915-14-01 
o.avdieieva@gmail.com

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ (МІТ)

Автомобіле- і тракторобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 16.11.2018 12:30 кафедра Островерх Олександр Олегович 707-60-66, 063-355-06-90 
ostrov.sasha@gmail.com

Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури Гідроенергетика. Гідропневмоавтоматика нафтогазового обладнання. 
Машини і механізми нафтових і газових промислів 21.11.2018 12:00 кафедра Гасюк Олександр Іванович 707-66-46, 097-862-08-26 

galexfom@gmail.com

Деталі машин та мехатронні системи Прикладна механіка 16.11.2018 11:00 кафедра ауд. 6 Стрижак Мар’яна Георгіївна 063-471-38-21 
MarjanaStryzhak@gmail.com

Зварювання Технологія устаткування зварювання 31.10.2018 12:00 кафедра ауд. 1302 У1 Глушко Альона Валеріївна 707-65-21 
svarka126@ukr.net

Інтегровані технології машинобудування   
ім. М.Ф. Семка Інструментальне виробництво. Технологія машинобудування 20.11.2018 11:00 кафедра ауд. 8 Кобець Олена Валентинівна 707-61-43, 050-520-04-83 

kobec.elena3@gmail.com
Інформаційні технології і системи колісних 
та гусеничних машин ім. О.О. Морозова

Електричні системи і комплекси транспортних засобів. Інформаційні 
технології проектування. Колісні та гусеничні транспортні засоби 07.11.2018 14:00 кафедра ауд. А1 Веретенніков Євгеній 

Олександрович
050-970-91-17 

everetennikov1987@gmail.com

Ливарне виробництво Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології. Прикладна 
механіка 08.11.2018 12:00 ауд. 1306 У1 Черняєва Віра Михайлівна 050-211-55-01 

litvo11@kpi.kharkov.ua

Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів. 
Нові функціональні матеріали та нанотехнології 14.11.2018 12:00 кафедра Бармін Олександр Євгенович 707-65-85 

axel.com.ua@gmail.com

Обробка металів тиском Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 
машинобудування 13.10.2018 14:00 кафедра Чухліб Віталій Леонідович 095-792-55-92 

omd.kpi.kharkov@ukr.net

Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 2018 рік

Продовження на стор. 2.
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Кафедра Спеціальності та спеціалізації Дата, час 
проведення Місце  проведення Відповідальний  

за презентацію Контактна інформація

Охорона праці і навколишнього середовища Охорона праці 09.11.2018 13:00 ауд. 203 ГАК Мезенцева Ірина Олександрівна 707-64-65, 097-600-03-30 
otios@ukr.net

Підйомно-транспортні машини і обладнання Інженерія логістичних систем. Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини і обладнання 15.11.2018 14:00 ауд. 1202 У1 Ісьєміні Ілля Ігорович 707-68-81, 707-65-81 

khpi.ptm1929@gmail.com
Теорії і системи автоматизованого 
проектування механізмів і машин Інформаційні технології проектування 09.11.2018 12:35 ауд. 809 У1 Грабовський Андрій 

Володимирович
707-69-01 

tma@tmm-sapr.org
Технологія машинобудування та металорізальні 
верстати Прикладна механіка. Галузеве машинобудування 19.11.2018 11:00 ауд. 306 ГАК Скидан Наталія Павлівна 707-66-25, 067-315-21-02 

s-n-p@i.ua

Хімічна техніка та промислова екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища. Обладнання 
переробних і харчових виробництв. Обладнання хімічних виробництв  
і підприємств будівельних матеріалів

12.11.2018 12:35 кафедра Філенко Олеся Миколаївна 099-256-51-63 
olesya.n.filenko@gmail.com

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І)
Геометричне моделювання та комп’ютерна 
графіка Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка 19.11.2018 12:00 ауд. 602 У1 Шеліхова Інеса Борисівна 707-64-31, 050-530-84-43 

kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

Динаміка та міцність машин Інформаційні технології проектування. Комп’ютерна механіка 20.11.2018 14:30 ауд. 302 У2 Грищенко Володимир 
Миколайович

707-63-43 
Grivn_dmm@ukr.net

Комп’ютерне моделювання процесів та систем Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем. 
Комп’ютерне моделювання процесів та систем 28.11.2018 14:00

кафедра, математич-
ний корпус, 1-й 

поверх
Некрасова Марія Володимирівна 707-64-54 

cmpskhpi@gmail.com

Механіка суцільних середовищ та опір 
матеріалів Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів 20.11.2018 14:30 ауд. 302 У2 Грищенко Володимир 

Миколайович
707-63-43 

Grivn_dmm@ukr.net

Радіоелектроніка Прикладна фізика та наноматеріали. Комп’ютерна інженерія 16.11.2018 10:00 ауд. 20 РФК Кузьменко Наталія Олексіївна 707-62-52, 067-790-22-90 
nkuzmenk@i.ua

Фізика металів і напівпровідників Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики 
та медицини 12.11.2018 10:25

Фізичний корпус 
(вхід з внутрішнього 

двору), 2 пов., 
аудиторія

Малихін Сергій Володимирович 068-617-16-37 
malykhin@kpi.kharkov.ua

Фізичне матеріалознавство для електроніки 
та геліоенергетики Мікро- та наносистемна техніка 16.11.2018 12:00 кафедра ФМЕГ У3 Зайцев Роман Валентинович 068-888-82-46 

zaitsev.poman@gmail.com
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ (ХТ)

Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія Промислова біотехнологія. Фармацевтична біотехнологія 12.11.2018 14:00 кафедра Бєлих Ірина Анатоліївна 707-65-94 
ari74@meta.ua

Видобування нафти, газу та конденсату Нафтогазова інженерія та технології 08.10.2018 12:00 ауд. 49А, 49, 52 У4 Фик Ілля Михайлович 707-65-50 
dngik@ukr.net

Інтегровані технології, процеси і апарати Комп’ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва 09.11.2018 14:00 кафедра ауд. 3 Ведь Валерій Євгенович 707-65-89, 097-832-69-49 
valeriy.e.ved@gmail.com

Органічний синтез та нанотехнології Хімічна технологія органічних речовин. Хімічні технології харчових 
добавок та косметичних засобів 08.11.2018 14:00 кафедра Кричковська Лідія Василівна 707-64-43, 050-301-97-02 

krichkovska@kpi.kharkov.ua

Технічна електрохімія Технічна електрохімія. Хімічна технологія рідкісних розсіяних 
елементів і матеріалів на їх основі 09.11.2018 14:00 кафедра Тульський Геннадій Георгійович 707-66-61, 050-288-98-21 

tgg@kpi.kharkov.ua

Технологія жирів і продуктів бродіння Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел. Технології 
продуктів бродіння і виноробства 09.11.2018 14:00 кафедра Мочалова Олена Іванівна 093-498-43-13 

olena_mochalova1203@meta.ua
Технологія кераміки, вогнетривів та твердого 
палива Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів 13.11.2018 10:00 ауд. 10 кафедра Гущина Олена Василівна 707-63-92, 096-238-93-02 

pyarn11@ukr.net
Технологія пластичних мас і біологічно активних 
полімерів Технологія переробки нафти, газу та твердого палива 12.11.2018 11:00 кафеда Підгорна Лідія Пилипівна, 

Черкашина Ганна Миколаївна
707-61-86 

Avramenko@kpi.kharkov.ua

Органічна хімія, біохімія і мікробіологія Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покриттів 16.11.2018 14:00 кафедра Нескорожена Галина Дмитрівна 707-69-29 
kafedratpkm@gmail.com

Хімічна технологія неорганічних речовин, 
каталізу і екології Хімічна технологія неорганічних сполук 09.11.2018 14:00 кафедра ауд. 14 ТК Авіна Світлана Іванівна 067-973-58-54 

svetlanaavina@gmail.com
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (БЕМ)

Економіка та маркетинг Економіка підприємства. Маркетинг 02.11.2018 12:35 ауд. 1007 У1 Опарій Євген Олександрович 707-61-22, 066-188-89-68 
kpikafeim@gmail.com

Економічна кібернетика та маркетинговий 
менеджмент Економічна кібернетика. Маркетинг 08.11.2018 10:25 ауд. 605 У2 Райко Діана Валеріївна 707-65-53 

diana.raiko2016@gmail.com

Економічний аналіз і облік Облік та аудит 14.11.2018 10:00 Новий корпус 
бібліотеки Мелень Олена Валентинівна 707-60-74, 050-301-15-75 

ekon.analiz@gmail.com
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
та фінансів Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Фінанси 09.11.2018 15:00 ауд. 101 У5 Бабіч Інна Євгенівна 096-363-83-84 

innbabich@gmail.com

Менеджмент та оподаткування Менеджмент організацій. Оподаткування 09.11.2018 13:30 ауд. 404 У5 Лінькова Олена Юріївна,
Коптєва Ганна Миколаївна

067-570-84-31, 095-935-07-79 
ukr19759@gmail.com

Міжкультурна комунікація та іноземна мова Медіа-комунікації 09.11.2018 14:00 ауд. 212 У1 Горошко Олена Ігорівна 707-69-70, 707-61-70 
cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Організація виробництва і управління 
персоналом

Інтелектуальна власність. Менеджмент інноваційної діяльності. 
Менеджмент організацій та адміністрування. Управління інноваційною 
діяльністю. Управління персоналом та економіка праці

12.11.2018 10:00 ауд. 1001 У1 Матросов Олександр Дмитрович 067-771-72-53 
kaf.opup@gmail.com

Комерційна, торгівельна та підприємницька 
діяльність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність 19.11.2018 10:00 МК ауд. 127 Сергієнко Олена Андріанівна 066-437-66-07, 066-755-03-03 

ktpd343@gmail.com
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ)

Ділова іноземна мова та переклад Переклад (англійська та німецька мови) 24.10.18 10:25 ауд. 412 У2 Коновалова Вікторія Борисівна 050-756-08-73 
tihonravov@kpi.kharkov.ua

Соціологія і політологія Соціологія 02.11.2018 12:00 ауд. 807, У1 Козлова Олена Аркадіївна 096-700-18-76 
kozloffa.el@gmail.com

Педагогіка та психологія управління 
соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна Адміністративний менеджмент. Педагогіка вищої школи. Психологія 20.11.18 10:00 ауд. 310 У2 Підбуцька Ніна Вікторівна 707-68-60 

ppuss@kpi.kharkov.ua

Фізичне виховання Фізичне виховання 09.11.18 12:00 СК конференц-зал Борейко Наталя Юріївна 067-726-51-11 
hpi.fksport@gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН)
Програмна інженерія та інформаційні технології 
управління ім. проф. А.В. Дабагяна

Інженерія програмного забезпечення. Інформаційні управляючі 
системи і технології. Програмне забезпечення систем 06.11.18 08:30 ауд. 712 У2 Яковенко Карина Валеріївна 066-985-56-78 

k3n713@gmail.com

Комп’ютерна математика і аналіз даних Прикладна математика 09.11.2018 15:00 ауд. 209 У2 Любчик Леонід Михайлович 097-984-04-39 
cmds.khpi@gmail.com

Системний аналіз та інформаційно-аналітичні 
технології

Виробництво та поліграфія. Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології. Системний аналіз 14.11.2018 14:00 ауд. 507 У2 Куценко Олександр Сергійович 707-61-03 

kuzenko@kpi.kharkov.ua

Стратегічне управління Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Менеджмент 13.11.2018 16:00 ауд. 701 У2 Кононенко Ігор Володимирович 707-67-35 
igorvkononenko@gmail.com

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ)
Автоматизація технологічних систем 
та екологічного моніторингу Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології 23.11.2018 10:00 кафедра Шутинський Олексій Григорович 707-66-76, 063-480-58-25 

axts_ekm@ukr.net

Автоматика та управління в технічних системах Біотехнічні та медичні апарати і системи. Комп’ютеризовані системи 
управління і автоматика 16.11.2018 12:00 ауд. 54б ЕК Денисенко Микола Анатолійович 707-68-42 

auts@outlook.com
Інформаційно-вимірювальні технології 
і системи

Інформаційно-вимірювальні системи. Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 09.11.2018 14:00 кафедра Балєв Володимир Михайлович 050-402-69-97 

kafedra.iits@gmail.com
Комп’ютерні та радіоелектронні системи 
контролю та діагностики Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 09.11.2018 14:00 кафедра Хомяк Юрій Валентинович 095-883-17-90 

homyak.yv@gmail.com
Мультимедійні інформаційні технології 
та системи Електроніка 15.11.2018 10:00 кафедра Оніщенко Валерій Валентинович 704-16-18, 066-180-20-09 

valvalon@ukr.net

Обчислювальна техніка та програмування Комп’ютерні системи та мережі. Системне програмування. 
Спеціалізовані комп’ютерні системи 09.11.2018 14:00 кафедра Семенов Сергій Геннадійович 067-579-30-82 

s.semenov@ukr.net
Розподілені інформаційні системи і хмарні 
технології Комп’ютерні науки і інформаційні технології 14.11.2018 10:00 кафедра Кожевніков Георгій Костянтинович 067-123-97-18 

kgk4711@yandex.ua

Системи інформації Системи штучного інтелекту. Телекомунікаційні системи та мережі 09.11.2018 14:00 кафедра Нікітіна Людмила Олексіївна 097-922-92-88 
sergnik.bk@gmail.com

Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 2018 рік

Початок на стор. 1.
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КОЛОНКА ЮВІЛЯРА 

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ

ВЫПУСКНИКИ 

Лідеру кабельної промисловості України — 75
21 вересня колектив ПАТ «Завод Пів-

денкабель» відзначив 75 років зі дня 
заснування. Він був створений у важкий 
період Другої світової війни, коли про-
дукція заводу допомагала перемогти за-
гарбників. Зараз «Південкабель» — сучас-
не підприємство, яке виготовляє понад 
25000 типорозмірів кабельної продукції. 

Це мікропроводи для електродвигунів, оптоволоконні кабелі 
для електроенергетики та зв’язку, силові кабелі на напругу 
до 400 кВ, виготовлені на рівні кращих світових зразків. На за-
воді діє електротехнологічний комплекс, що дозволяє випус-
кати кабельну продукцію від виготовлення струмопровідної 
жили до створення кабельної системи на надвисокі напруги.

Наукоємність створення такого комплексу підтверджується 
тим, що за період з 1997 року працівники заводу захисти-
ли 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій. Викладачі 
й студенти кафедри «Електроізоляційна та кабельна техніка» 
пишаються тим, що члени нашого колективу — випускники 
різних років — неодноразово ставали лауреатами премії 
Президента України для молодих вчених. Так у 2009 році 
за розробку та впровадження самоутримуваних ізольованих 
і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі 
до 132 кВ премію отримали А.Л. Обозний і В.В. Золотарьов, а в 
2014 році лауреатом премії став Т.Ю. Антонець за створення 
пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги.

Вклад у процес створення кабельної продукції вносить 
ТК (технічний комітет) «Електроізоляційна та кабельна техні-

ка» №131 Національного органу стан-
дартизації, який створений на кафедрі 
«Електроізоляційна та кабельна техніка» 
НТУ «ХПІ» з ініціативи заводу «Півден-
кабель». Він об’єднує понад 25 вироб-
ничих та наукових організацій України, 
які беруть участь у створенні та гармо-
нізації стандартів європейського рівня.

З 1998 року на заводі працює філія кафедри. Спеціалісти 
підприємства разом з викладачами кафедри проводять лек-
ційні та практичні заняття, керують дипломним проектуванням. 
Неодноразово Головою ДЕК ставали д. т. н., професор, Гене-
ральний директор «Південкабелю» Володимир Михайлович Зо-
лотарьов; к. т. н., Технічний директор заводу Юрій Панасович 
Антонець.

Сучасне лабораторне обладнання заводу, новітні технології 
дають можливість студентам стати справжніми спеціалістами, 
тим більше, що очолюють ці підрозділи випускники кафедри — 
М. Зиков та Д. Тарасович.

Саме праця фахівців, підготовлених в НТУ «ХПІ» в галузі 
ізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки, дозволила 
заводу стати одним із лідерів кабельної промисловості України.

Ми пишаємося своїми випускниками, які своєю творчою 
працею розвивають навчально-науковий виробничий кластер 
НТУ «ХПІ» — ПАТ «Завод Південкабель».

Анатолій Гурин, д. т. н., професор, зав. кафедри 
«Електроізоляційна та кабельна техніка» НТУ «ХПІ».

Дорогий наш професоре Інно Олегівна Лаврова, 
друг, колега, натхненник великих звершень!

Чи ми перебільшимо, якщо скажемо, що зна-
йомство з Вами, Інно Олегівна, — це важлива час-
тина біографії співробітників кафедри «Технологія 
переробки нафти, газу і твердого палива»? Участь 
у тих заходах, які Ви задумували і організовували 
протягом 15 років у деканаті факультету технології 
органічних речовин, а пізніше — в дирекції інститу-
ту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ», а так 
само і особисте спілкування з Вами — для нас все 
це стало своєрідним капіталом, цінність якого пов-
ною мірою стає ясною поступово, з роками, в міру 
нашого власного професійного зростання.

Ви, Інно Олегівна, володієте приголомшливими 
креативними і комбінаторними здібностями, вели-
чезним запасом енергії, якою ви ділитеся зі своїми 
колегами, студентами, близькими. Але що вражає 
ще більше — це те, що при всьому громадді вже 
реалізованих і ще тільки складених планів, при всій інтенсивності свого наукового 
та адміністративного життя, Ви не втрачаєте того фокуса, який дозволяє бачити 
цінність і важливість кожної окремої людини, з якою Вам доводиться стикатися, 
чи то співробітник університету, чи студент, який ще ніяк не проявив себе, чи навіть 
сторонній.

Багато в чому формуванню Вашого характеру і способу мислення сприяло 
перебування на одному часовому відрізку з такими корифеями коксохімії, як про-
фесори М.Г. Скляр і Л.Л. Нестеренко, від яких Ви взяли найкраще, і в ряду з якими 
Ви в даний час, безумовно, перебуваєте.

Ваша відмінна риса — бачити конкретних людей і цікавитися ними — знайшла 
і цілком практичний, інституційний вихід у формі унікальної системи індивідуального 
університетського навчання для найбільш талановитих студентів і аспірантів.

Ми бажаємо Вам, щоб цей талант — інтерес до різноманітності життя, до різно-
манітності людського світу — ніколи в Вас не згасав, як не згасає блиск Ваших 
чарівних очей.

Ми зобов’язуємося брати приклад з Вас, Інно Олегівна, не грузнути в академіч-
ній рутині, якою б стомлюючою вона не була часом. Не зупинятися на досягнутому 
і вміти тверезо оцінювати результати своєї праці, бачити в них не привід для по-
хвали, а лише базис для продовження роботи. Не боятися долати обставини і навіть 
самих себе!

Ректорат, дирекція навчально-наукового інституту хімічних технологій 
та інженерії, кафедра «Технологія переробки нафти, газу і твердого палива» 
сердечно вітають Вас із ювілеєм!

Талант  
педагога й людини

Встреча 60 лет спустя
Кажется, это было только вчера: 

1958 год — мы молодые и, конечно, кра-
сивые с дипломами престижного вуза 
по специальности «Автоматика и теле-
механика» уверенно шагнули в большую 
жизнь, где на просторах нашей необъ-
ятной страны нас уже ждали на ведущих 
предприятиях, в НИИ и КБ. Но до этого 
было 5 лет упорной учебы, которые про-
летели незаметно, но оставили яркий 
след в нашей жизни.

Как объяснить современным студен-
там, что у нас не было даже кальку-
ляторов и мы проводили сложнейшие 
расчеты на логарифмических линейках?

А чего стоит «подвиг» нашего одно-
группника Валентина Коваленко, кото-
рый, обладая феноменальной памятью, 
после трех неудачных попыток сдачи 
зачета по ТОЭ по трехфазным системам 
заучил наизусть ответы в комплексной 
форме на 30 вариантов задач. Он вы-
давал мгновенные результаты решения, 
практически не глядя на условия задачи, 
чем, после решения четвертой задачи, 
привел в неописуемое изумление нашу 
преподавательницу Зеленину. Интерес-
но, а современные студенты смогли 
бы повторить этот «подвиг»?

Ну а если подводила память (такое 
случалось и в юном возрасте, учитывая 
объем учебного материала, который нам 
необходимо было усвоить), тут на вы-
ручку приходила смекалка. Аня Бездетко 
на вопрос Ф.А. Ступеля: «Какой должен 
был зазор в сердечнике магнитопро-
вода?», выдала объяснение буквально 
на пальцах, показав этот зазор как рас-
стояние между большим и указательным 
пальцем и гордо ответив: «Вот такой!». 
И за находчивость получила зачет.

Отдельная страница нашей студен-
ческой биографии — помощь колхозам 
в уборке урожая. Конечно, можно по-
разному относиться к этой форме трудо-
вого воспитания. Но что бы вы сказали, 
если бы вам, как нам в винсовхозе «Но-
вая Каховка», на обед и после окончания 
трудового дня подавали по стакану на-
турального виноградного вина? Благо-
даря таким поездкам весь курс нашего 
электроэнергетического факультета стал 
одной большой и дружной семьей.

В наши студенческие годы многие 
увлекались альпинизмом, в чем немало-
важная заслуга проректора ХПИ, руково-
дителя альплагеря в долине Накра Миха-
ила Сергеевича Борушко. Мы покоряли 
вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня 
в брезентовых штормовках и вибрамах, 
что не идет ни в какое сравнение с со-
временным снаряжением альпиниста, 
в котором восхождение на высочайшую 
вершину Европы Эльбрус представляет 
собой обычную прогулку. Мы закалились 
в борьбе с трудностями и легко их пре-
одолевали уже будучи дипломированны-
ми специалистами.

Благодаря школе ХПИ мы научились 
настойчиво идти к цели и добиваться 
результатов упорным трудом. Вот да-
леко не полный список фамилий наших 
однокурсников, кто своими трудовыми 
достижениями подтверждал высокий 
статус выпускника ХПИ:

 — Григорий Нестеров — ведущий 
конструктор самой надежной ракеты-
носителя 11К65М;

 — Сергей Рябцов — ведущий кон-
структор высоконадежной аппаратуры 
систем управления ракет и космиче-

ских аппаратов в НИИА им. Н.А. Пи-
люгина;

 — Светлана Телегина — проектиров-
щик САУ добычи нефти и газа на Край-
нем Севере;

 — Геннадий Бестань — разработчик 
бортовых цифровых вычислительных 
машин для межконтинентальных бал-
листических ракет носителей Рокот, 
Зенит и Циклон, кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени;

 — Станислав Артюх — ректор круп-
нейшего специализированного вуза — 
Украинского заочного политехнического 
института, который готовил без отрыва 
от производства кадры высшей квали-
фикации. Сейчас в это трудно поверить, 
а тогда темпы индустриализации страны 
опережали темпы подготовки специ-
алистов в вузах и нередки были случаи, 
когда на должности директора работали 
люди без высшего образования.

И вот спустя 60 лет мы перешагну-
ли порог нашего родного института. 
Много изменилось, но все узнаваемо. 
На родной кафедре даже есть уголок, 
в котором бережно хранятся экспонаты 
периода становления кафедры и нашей 
учебы в Политехе. На том же месте 
буфет, только нет огромной корзины 
с пирожками, на которую налетала 
толпа студентов во время перерыва. 
Деньги честно клали на стоящую рядом 
тарелку.

Дальше наш путь лежит в ректорский 
корпус в Музей ХПИ, о котором узнали 
только во время нашей встречи.

Сотрудники музея — настоящие про-
фессионалы, они бережно хранят все, 
что связано со славными страницами 
биографии института, собирают новые 
факты и верят, что нынешние и будущие 
студенты института еще впишут не одну 
страницу в золотую летопись ХПИ. Ведь 
не зря же они оставили на стенде вы-
дающихся выпускников ХПИ свободные 
места для новых портретов.

Особая благодарность от нашей груп-
пы выпускников директору Музея Анне 
Валентиновне Быстриченко за чудесную 
экскурсию по стендам музея. Так вла-

деть материалом и уметь его препод-
нести может только человек, которому 
по-настоящему дорога история и сегод-
няшний день нашего родного вуза.

Мы настоятельно рекомендуем всем 
выпускникам прошлых лет посетить этот 
музей и окунуться в атмосферу великих 
свершений, с которыми неразрывно 
связана история Харьковского политех-
нического.

Во время экскурсии по стендам 
музея у нас состоялась неожиданная 
и трогательная встреча с ветераном 
ХПИ, Заслуженным работником выс-
шей школы Украины, Почетным докто-
ром НТУ «ХПИ», доктором технических 
наук, профессором Виктором Тимо-
феевичем Долбней. Нам было о чем 
поговорить и что вспомнить. На память 
о нашей встрече Виктор Тимофеевич 
подарил нам свою книгу воспоминаний 
«1418 дней (военный дневник)».

Наша встреча подошла к концу. 
На прощание на память фото у памят-
ника первому инженеру. А в заключение 
хотелось бы сказать следующее.

Конечно, наша жизнь не была такой 
сытой и комфортной как у современных 
студентов, но мы были свидетелями 
и участниками эпохальных событий. 
Мы запускали ракеты, строили само-
леты, проектировали сверхмощные тур-
бины...

Хотелось бы пожелать нынешнему по-
колению студентов ХПИ, чтобы они тоже 
стали участниками проектов планетарно-
го масштаба, а родному вузу мы желаем 
оставаться кузницей профессиональных 
кадров высшей квалификации для со-
временного индустриального произ-
водства.

С уважением, группа выпускников 
кафедры «Автоматика и телемеханика» 
1958 года выпуска: Светлана Мацугина, 
Светлана Телегина, Геннадий Бестань, 
Владислав Гольдрин, Виктор Козлов, 
Фред Мартиньяк.

По материалам  
воспоминаний выпускников  

подготовил доцент кафедры  
РИСОТ Георгий Кожевников.

Віктор Челак: 
«У ХПІ я прийшов за знаннями…»

К. т. н., професор кафедри ОТП Світ-
лана Юріївна Гавриленко, коли я зателе-
фонувала їй з редакції «Політехніка», так 
відгукнулася про свого студента:

«Віктор — дуже цілеспрямована та від-
повідальна людина, завжди серйозно 
підходить до вирішення будь-яких пи-
тань. Хлопець вчиться із великим заці-
кавленням, бере активну участь у проф-
орієнтаційній роботі нашої кафедри. Він 
розробляв завдання для кіберквеста, 
в якому брали участь школярі Харкова 
навесні цього року. Віктор — староста 
групи КІТ-23мп, він завжди допомагає 
деканату КІТ факультету, наприклад, 
вносить оцінки студентів у базу даних, 
бере активну участь у підготовці факуль-
тету до медогляду…»

І ось уже Віктор розповідає про себе. 
«Я цікавився комп’ютерами ще з дитин-
ства, в гімназії брав участь у районних 
та обласних олімпіадах з інформатики. 
Вступати до Політеху мені порадив 
батько, випускник кафедри турбінобу-
дування. Він попереджав мене, що хоча 
вчитися в ХПІ важко, та університет 
надає справжні знання. І мої очікування 
виправдалися — навчатися на нашій 
кафедрі однаково складно на кожному 
курсі, але дуже цікаво!

Зважте самі: пройшовши випробуван-
ня початкових курсів, ми переходимо 
на п’ятий, і тут починається найцікавіше! 
Викладаються найсучасніші предмети, 
ми кожного дня стикаємося з необхід-
ністю вирішувати, я б сказав, важко-
вирішувані завдання! Наприклад, мета 
однієї з комплексних лабораторних ро-
біт — модульної — за 8 тижнів виконати 
діагностику системи, використовуючи 
пряме читання і запис у фізичну пам’ять!

Проте усі труднощі переборні завдяки 
допомозі наших викладачів! З друго-
го курсу під керівництвом професо-
ра С.Ю. Гавриленко я займаюся питання-
ми інформаційної безпеки. Я дуже вдяч-
ний Світлані Юріївні за безцінні поради. 
Всіма перемогами, одержанням стипендії 
Верховної Ради України, я зобов’язаний 
своїм добрим вчителям…»

Віктор Челак співавтор 7 наукових 
статей та 14 тез конференцій (2 з них 
увійшли до бібліографічної та рефера-
тивної бази даних Scopus). Він бере 
активну участь у Всеукраїнських та Між-
народних студентських олімпіадах і кон-
курсах, має численні нагороди: фінал 
Міжнародної студентської олімпіади 
IT-UNIVERSE за конкурсом «Кращий ди-

плом з інформаційної безпеки» (3 місце, 
2014 р.); Всеукраїнська студентська олім-
піада «Системне програмування» (2 місце, 
2016 р.); Всеукраїнська студентська олім-
піада «Програмування мобільних роботів» 
(1 місце, 2016 р.); Всеукраїнська студент-
ська олімпіада «Системне програмування» 
(1 місце, 2017 р.); фінал Міжнародної сту-
дентської олімпіади IT-UNIVERSE за кон-
курсом «Кращий диплом з інформаційної 
безпеки»,(2 місце, 2018 р.). Віктор також 
постійний учасник Міжнародного науково-
го симпозіуму «Метрологія та метрологіч-
не забезпечення» (Болгарія, м. Созополь, 
2016, 2017 та 2018 роки).

Протягом кількох місяців В. Челак ви-
конував роботи за госпдоговірною тема-
тикою кафедри, пов’язані з інформацій-
ною безпекою. Це була не тільки чудова 
практика за майбутньою спеціальністю, 
а й справжня заявка про себе і улюблене 
хобі! До речі, Віктор знаходить час і на 
вивчання спеціальної літератури, і для 
гри у великий теніс та пінг-понг!

Магістрант В. Челак — переможець 
конкурсу дипломних робіт бакалаврів 
за спеціальністю «Комп’ютерна інже-
нерія». «Зараз під керівництвом про-
фесора С.Ю. Гавриленко, — продовжує 
Віктор, — я працюю над магістерською 
на тему «Розробка модуля прийняття 
рішень в антивірусних системах». В ході 
роботи були розроблені нові методи, які 
дозволяють виявити аномальний стан 
комп’ютерної системи.

«Після захисту магістерської я хочу 
продовжити навчання в аспірантурі 
на рідній кафедрі, — ділиться своїми 
планами на майбутнє Віктор. — Дуже 
цікаво спробувати себе в ролі виклада-
ча, в мене вже є досвід, протягом року 
я вів гурток з Web-програмування для 
школярів!»

Розмовляла Поліна Ніколенко.
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«Інклюзія у співпраці» —  
унікальний проект Ради молодих вчених НТУ «ХПІ»

29 вересня відбувся найбільш важ-
ливий та відповідальний етап проекту 
соціальної дії «Інклюзія у співпраці»*. 
Студенти й молоді вчені харківського 
Політеху взяли участь у створенні нових 
садів на території інтернатів у Харківській 
області. Реалізація проекту спрямована 
на побудову довіри і порозуміння, на-
лагодження співпраці між людьми з інва-
лідністю і без інвалідності та подолання 
існуючих бар’єрів соціальної ізоляції 
людей, які живуть в психоневрологічних 
інтернатах.

Проект почався ще навесні цього 
року. Саме тоді в креативному просторі 
«Науковий Андеграунд» зустрілася іні-
ціативна група харківських політехніків 
для обговорення ідеї і подання заявки 
на грант. Суть проекту полягала в озеле-
ненні території двох психоневрологічних 
інтернатів, де все своє життя мешкають 
хлопці та чоловіки з різними розумовими 
порушеннями та порушеннями опорно-
рухового апарату. Нашим завданням 
також було такими діями привернути 
увагу громадськості до морально заста-
рілого казенного ландшафтного дизайну 
у Ржавецькому та Комарівському пси-
хоневрологічних інтернатах, налагодити 
постійне спілкування між вихованцями 
та студентами. Оформленням ідеї у са-
мостійний проект зайнялися його мене-
джери: доцент Тетяна Сергіївна Тихоми-
рова і Василь Володимирович Маліков, 
секретар Ради молодих вчених НТУ «ХПІ». 
Заклади було обрано невипадково, адже 
викладачі, аспіранти і студенти кафедри 
хімічної техніки і промислової екології, 
доцентом якої є Тетяна Тихомирова, 
вже кілька років підтримують вихованців 
цих інтернатів і добре знають їх потреби 
і найболючіші питання.

Організатори проекту змогли залучити 
до співпраці низку громадських органі-
зацій та отримати фінансову підтримку 
для його здійснення в межах програ-
ми «Активні громадяни» Британської 
Ради в Україні. Вже на стадії розробки 
ми отримали листи підтримки від адміні-
страції інтернатів та БО БФ «Волонтери: 
дорослі дітям». Проект «Інклюзія у спів-
праці» схвально зустріли Олена Петрівна 
Авдєєва, голова Ради молодих вчених 
нашого університету, і Роман Сергійович 
Томашевський, голова ГО «Об’єднання 
молодих науковців НТУ «ХПІ». Саме 
ця організація-партнер Британської Ради 
забезпечила консультації і підтримку 
у поданні нашого проекту як проекту со-
ціальної дії «Активних громадян» — про-
грами для молоді у галузі міжкультурного 
діалогу і соціального розвитку.

Можете уявити собі нашу радість, коли 
ми дізналися, що цей проект соціаль-
ної дії схвалили і ми отримаємо кошти 
на купівлю дерев, кущів, добрив та інших 
необхідних речей для його реалізації. 
На першому етапі команда студентів 
та викладачів відвідала інтернати та ра-
зом з їх вихованцями визначилися, які 
фруктові дерева та кущі вони б бажали 
вирощувати та місця, де буде закла-
дено новий фруктовий сад. Зрештою 
вранці 29 вересня до інтернатів поїхали 
25 осіб — серед них студенти і випус-
кники харківського Політеху, його молоді 
вчені, аспіранти і викладачі, волонтери, 
об’єднанні спільною метою.

Наші студенти й викладачі та вихованці 
інтернату під керівництвом досвідчених 
агроекологів — доцентів кафедри хімічної 
техніки та промислової екології харків-
ського Політеху О.М. Філенко, О.В. Шес-
топалова, Т.С. Тихомирової — впоралися 
з завданням на «відмінно».

 — Виконуючи ці роботи на території 
інтернату, ми радо спілкувалися з його 
вихованцями. Хлопці з великою гордістю 
показували ділянку для городу та розпо-
відали, які овочі вони виростили на ньому 
цього року. Я зрозумів, як вони люблять 
працювати на землі, як дбають про неї, 
та зміг відчути те захоплення і задо-
волення, з якими ми разом зай малися 
такою буденною, на перший погляд пра-
цею, створюючи новий сад. Усвідомив, 
наскільки цінною і важливою ця справа 
є і для них, і для мене, — ділиться свої-
ми враженнями Василь Маліков, доцент 
кафедри українознавства, культурології 
та історії науки НТУ «ХПІ».

 — Кожному студенту, а нас було всьо-
го 12, — каже Настя Анікєєва студентка 
групи МІТ (ІТ)-17, — допомагали два 
чи навіть три вихованці. Під час спільної 
праці ми дійсно стали друзями: вони інші, 
але також дуже цікаві особистості, — 
продовжує свою розповідь Настя.

 — Це надзвичайний за своїм змістом 
та метою проект, — каже Кирило Чікі-
рякін, голова постійної комісії з питань 
охорони навколишнього середовища 
та екології міста Молодіжної ради при 
Харківському міському голові, — ми при-
єдналися на завершальному етапі, коли 
дізналися з соціальної мережі Фейсбук, 
що такий проект реалізується. Приїхати 
тільки в якості фізичної допомоги ми не 
могли, тому привезли ще й солодощі 
від себе.

І несподівано для вихованців на обід-
ньому столі з’явилися солодкі гостин-
ці від Молодіжної Ради. Та це була 

не єдина допомога, Кирило Чікірякін 
організував також три автомобілі для 
трансферу учасників з Харкова. Мене-
джери проекту висловлюють щиру по-
дяку за такий великий внесок для його 
втілення у життя.

Фотографія напам’ять й знову у до-
рогу. Спілкування з вихованцями Ржа-
вецького інтернату відрізняється від 
попереднього інтернату. Тут живуть до-
рослі чоловіки з інвалідністю, дехто з них 
раніше мали родину, пам’ятають своїх 
рідних, але за життєвими обставинами 
опинилися в цьому закладі. Ржавецький 
інтернат має 3 га землі, велике підсобне 
господарство з городом і худобою. Вихо-
ванці інтернату — самостійні і працелюбні 
люди, і цей факт найкраще спростовує 
негативні стереотипні судження про лю-
дей з інвалідністю.

— Набагато важче прийняти той 
факт, що тут чоловіки мешкають до са-
мого кінця життя, — каже Тетяна Ти-
хомирова. — Ми переймалися тим, 
як студенти і студентки, більшість з яких 
вперше відвідували психоневрологічний 
інтернат, будуть сприймати його ви-
хованців. Та побачили, що вони зібра-
лися, працювали й тепло спілкувалися 
з чоловіками.

Всі — і дівчата й хлопці з Політеху, 
і молоді вчені та волонтери, і вихован-
ці — доклали максимальних зусиль, зна-
йшли заняття собі до снаги, і впоралися 
з роботою. Сподіваємося, що всі дерева, 
посаджені з турботою та любов’ю через 
декілька років стануть окрасою інтернату, 
а ми разом з його мешканцями, для яких 
він є рідною домівкою, зможемо пола-
сувати першим врожаєм персиків, груш 
та інших фруктів і ягід.

На завершення вихованці Ржавецького 
інтернату також отримали солодкі гостин-
ці, адже дорослі — це ті ж діти, як влучно 
висловився один з учасників проекту, 
солодощі їм були до вподоби. Та най-
більше чоловіки раділи тому, що до них 
приїхало так багато людей. Найціннішим 
для нас усіх виявляється саме живе без-
посереднє спілкування, спільна праця, 
співпереживання і порозуміння.

Завдяки зусиллям БО БФ «Волонтери: 
дорослі дітям», партнера проекту, всі 
учасники закладки садів у обох інтерна-
тах обідали польовою кашею.

Суботній день добіг кінця, втомлена 
команда повернулася додому у Харків. 
Але проект «Інклюзія в співпраці» матиме 
продовження. Попереду ще декілька ві-
зитів для догляду за рослинами і обрізки 
саджанців навесні. Вони стануть чудовою 
нагодою для подальшого спілкування 
учасників та учасниць нашого проекту 
з вихованцями інтернатів. 

Сподіваємося, що позитивний досвід 
проекту «Інклюзія в співпраці» допо-
магає розвивати толерантність, долати 
бар’єри щодо інвалідності насамперед 
у свідомості людей та засвідчує дієвість 
інклюзивного підходу для українського 
суспільства. І дякуємо усім, хто підтримує 
такі ініціативи!

Статтю підготували Тетяна 
Тихомирова та Василь Маліков.

*Інклюзія — це процес реального 
включення осіб з інвалідністю в активне 
суспільне життя, однаковою мірою необ-
хідний для всіх членів суспільства.

И я ответила: «Да»
Я, Мария Суворова, политехник в тре-

тьем поколении, поступила в наш уни-
верситет в 2014 году. Будучи творческой 
личностью с самого детства, я знала, 
чем хочу заниматься в свободное время. 
Поэтому сразу побежала во Дворец сту-
дентов НТУ «ХПИ».

Мне хотелось чего-то большего, лучше-
го. Одним словом — я мечтала о настоя-
щей, незабываемой студенческой жизни.

«Привет, хочешь быть ведущей?». Это 
были первые слова, которые я услышала 
во Дворце. И я ответила: «Да!» — попала 
в Актерскую школу.

Начиная со скороговорок, в Актерской 
школе нас учили всему: как надо пра-
вильно дышать, говорить и просто стоять 
на сцене. Занятия хореографией и уроки 
вокала также входили в план репетиций. 
Я помню, как бежала с горящими глазами 

в ДС после пар. С каждым днем мне хо-
телось учиться сценическому мастерству 
все больше и больше.

Через два месяца репетиций и тре-
нировок мы с ребятами начали вести 
концерты. Это было круто!

Дворец студентов стал для меня 
вторым домом, а актерское мастерство — 
делом мечты. За четыре года обучения 
я провела более 100 концертов: в нашем 
ДСе, Спортивном комплексе, на терри-
тории НТУ «ХПИ», а также вела концерты 
на городском уровне.

Этот опыт помог мне избавиться от не-
уверенности в себе, позволил раскрепос-
титься и поверить в свои силы! Я благо-
дарна всем, кто был и есть рядом со мной 
в это прекрасное время!

Уважаемые студенты, дорогие наши 
первокурсники, я желаю вам не бояться 
воплощать свои творческие идеи! С их 
помощью вы сможете раскрыть свой по-
тенциал, научитесь привлекать внимание 

к своей персоне. Ведь в нашем совре-
менном обществе идеи — новая мировая 
валюта.

Приходите в наш Дворец студентов 
и воплощайте свои мечты в реальность, 
как это сделала я!

Ореховая аллея Политеха
Территория Харьковского политехнического привлекает абитуриентов и гостей 

нашего города не только старинными корпусами из красного кирпича, но и своей 
ухоженностью и уютом. Зеленые газоны и цветущие клумбы в теплое время года 
радуют глаз, в тени деревьев приятно посидеть и беззаботным студентам, и их 
мудрым наставникам!

Осенью прошлого года в парке ХПИ появились новые деревья. Идея «поселить» 
их на территории родного университета возникла у профессора кафедры био-
технологии, биофизики и аналитической химии Николая Федосовича Клещева. 
Его инициативу поддержал ректор, профессор Е.И. Сокол. Проректор, профес-
сор М.И. Гасанов помог с транспортом, чтобы доставить деревца, выращенные 
профессором Н.Ф. Клещевым на дачном участке, из поселка Васищево. С помощью 
главного озеленителя НТУ «ХПИ» Нины Николаевны Бережной совсем молоденькие 
и тоненькие, сейчас деревьям по 4 года, грецкие орехи высадили вдоль аллеи, 
ведущей к Главному аудиторному корпусу (ГАКу) нашего университета и возле вы-
сотного корпуса У-1. К весне 2018-го все деревца принялись и выпустили первые 
нежно-зеленые листочки, а теперь они встречают уже вторую осень в ХПИ!

Грецкий орех, который в народе известен как Древо жизни, еще называют 
царским, волошским либо греческим. Это дерево произрастает в северном Китае 
и северной Индии, в Малой Азии, в Западном Закавказье, на Тянь-Шане и в Греции! 
Пусть же молодые орехи растут и набираются сил! В будущем они будут радовать 
всех политехников не только благодатной тенью в жаркие летние дни, но и своими 
плодами!

Подготовила Полина Николенко.

На снимке Игоря Гаевого: первокурсники кафедры биотехнологии, биофизики 
и аналитической химии вместе с ее заведующим, профессором А.Н. Огурцовым (справа) 

и профессором Н.Ф. Клещевым возле посаженных деревьев.

Вільна боротьба
5–6 жовтня в м. Коломия відбувся 53 відкритий Всеукраїн-

ський турнір з вільної боротьби, присвячений пам’яті О. Дов-
буша. Каміль Киримов та Деніс Бараган (1.СГТ 101.8у) стали 
переможцями змагань у своїх вагових категоріях.

Марія Долгарєва.

На знімку: Деніс 
Бараган (перший 
зліва) та старший 
викладач кафедри 
фізвиховання 
НТУ «ХПІ», тренер 
з вільної боротьби, 
суддя міжнародної 
категорії Сергій 
Грдзелідзе  
(перший справа).

Олімпійську срібну медаль, першу в історії 
українського бадмінтону, завоювала 
Анастасія Прозорова з НТУ «ХПІ»

Студентка факультету 
соціально-гуманітарних 
технологій ХПІ Анастасія 
Прозорова стала сріб-
ним призером III юнаць-
ких Олімпійських ігор — 
2018, які відбулися в Бу-
енос-Айресі (Аргентина). 
Турнір проходив з 6 по 
18 жовтня, у змаганнях 
брали участь представ-
ники 206 країн.

Анастасія виступала 
в інтернаціональній ко-
манді «Omega», яка у фіналі змішаної командної першості поступилася суперникам 
з «Alpha» з рахунком 110:106. Нагорода присуджена Насті в категорії «командні 
змагання» з бадмінтону.

Наша спортсменка входить до плеяди найуспішніших бадмінтоністів НТУ «ХПІ», які 
вже протягом багатьох років множать спортивну славу університету, завойовуючи 
медалі на найпрестижніших турнірах.

Нагадаємо, що Анастасія Прозорова цього року стала бронзовим призером 
в жіночій парній категорії на особисто-командному юніорському чемпіонаті Європи 
з бадмінтону, який проходив у Таллінні з 11 по 15 вересня.

Підготовкою талановитої спортсменки займається Заслужений тренер України, 
випускник енергомашинобудівного факультету ХПІ Геннадій Махновський.

На знімку: до складу команди «Omega» увійшли: студентка НТУ «ХПІ» Анаста-
сія Прозорова (Україна) — третя зліва, Маркус Барт (Норвегія), Оскар Го (Нова 
Зеландія), Кім Чан Хо (Фіджі), Кунлавут Вітідсарн (Таїланд), Хуан Іньсуан 
(Тайвань), Леоніс Уе (Франція), Ву Те Ан Ту (В’єтнам).

Внимание! Объявляется набор!
Если ты хочешь стать лидером 

на сцене и в жизни, исполнять главные 
роли и добиться успеха, расширить круг 
общения и приобрести новых друзей, 
то приходи в Актерскую школу Дворца 
студентов.

ЧТО БУДЕМ ИЗУЧАТЬ?
 — Актерское мастерство, сценическую 

речь, сценическое движение, основы 
хореографии и вокала.

Эти занятия — редкое сочетание прият-
ного отдыха и профессиональной практики.

Ты получишь вторую профессию — ак-
тер-ведущий, руководитель театральной 
студии!

И пусть все завидуют тебе!!!
Информация по тел.: 704-16-29, 

704-16-33.
Каміль 

Киримов.


