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Видається з 1 січня 1951 р.

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, д. т. н., лауреат 
Державної премії України, професор.

Дорогі друзі!
Сьогодні, в переддень Новорічного свята та Різдва Христового, хочу привітати 

викладачів, студентів і співробітників університету! Разом ми долали труднощі 
року, що минає, разом будемо працювати далі, множити добрі діла, зміцнювати 
наш вуз, творчо й відповідально робити свою справу.

Ми маємо чим пишатися, у 2018-му нам вдалося чимало зробити в усіх на-
прямках діяльності — підготовці фахівців, наукових дослідженнях, розвитку ма-
теріальної бази, поширенні міжнародної співпраці.

Про високу якість знань, отримуваних нашими студентами, свідчать їх пере-
моги у Всеукраїнських олімпіадах. За підсумками минулого навчального року 
41 політехнік став переможцем у ІІ турі, 17 із них з предметних дисциплін, 24 — 
зі спеціальних.

Наша гордість — молоді дослідники, переможці Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт. Ці 64 студенти — майбутні продовжувачі наукових шкіл 
Харківського політехнічного, я впевнений, що багато з них стануть професорами, 
лауреатами Державної премії, академіками.

Кожен день року, що минає, був наповнений великими й малими звершеннями 
кожного з нас. Вітаю політехніків із новими перемогами, якими вони прикрашають 
імідж нашого університету. Ось лише кілька знаменних подій 2018-го.

Почесне звання «Лідер STEM-освіти в Україні» та Гран-прі в номінації «Роз-
робка і впровадження STEM-освіти у вищому навчальному закладі» отримав наш 
університет на Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра — День студента 2018».

У фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування команда на-
ших студентів (кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних, завідувач 
професор Л.М. Любчик) на чолі з Владиславом Мацем виборола перше місце 
в Україні і четверте — в Південно-Східній Європі.

(Закінчення на 2 стор.)

Щастя, миру й добробуту в новому році!

Вітаємо!
Члена-кореспондента Національної академії наук України, ректора НТУ 

«ХПІ», професора Євгена Івановича Сокола з врученням нагороди — Державної 
премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Офіційна церемонія за участю президента Національної академії наук України 
Б.Є. Патона та Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич відбулася 20 листопада 
в конференц-залі Національної академії наук (НАН) України (див. фото на 2 стор.).

Такою високою нагородою була оцінена наукова робота (див. «Політехнік» №11, 
14 червня, 2018 р), яку Євген Іванович Сокол виконав у співавторстві з сімома до-
слідниками, більшість з яких — співробітники ПАТ «Турбоатом».

Шановний Євгене Івановичу! Прийміть вітання від всього колективу Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»!

На цьому знімку — ректор 
НТУ «ХПІ», професор Є.І. Со-
кол на церемонії нагороджен-
ня кращих студентів Політеху 
вручає студентці КІТ факуль-
тету Дар’ї Юрчик свідоцтво 
про присвоєння їй іменної 
стипендії Президента Украї-
ни. Про досягнення дівчи-
ни в навчанні і не тільки 
читайте на 2 стор. цього 
номера.

Події — 2018
У Вінниці відбувся фінал Всеукра-

їнської студентської олімпіади з про-
грамування, який збігся з півфіналом 
Міжнародної студентської олімпіади 
з програмування ACM ICPC.

Всього на двох майданчиках в Україні 
та Румунії змагалося 85 команд тех-
нічних вишів зі Східної та Південної 
Європи. Команда НТУ «ХПІ», до якої уві-
йшли студенти кафедри комп’ютерної 
математики та аналізу даних (завідувач 
професор Л.М. Любчик) Андрій Черевко, 
Владислав Мац і Михайло Бабенко, ви-
передила суперників з Києва та Львова 
та посіла перше місце в Україні та чет-
верте — в Південно-Східній Європі.

Після перемоги в Україні вони отри-
мали путівки до фіналу Всесвітньої 
студентської олімпіади з програмування, 
який відбудеться з 31 березня по 4 квіт-
ня 2019 року у місті Порту (Португалія).

Вшановують студентів
19 листопада з нагоди Міжнародного дня студента відбу-

лася урочиста церемонія нагородження найкращих студентів 
нашого університету. Ректор, професор Є.І. Сокол зустрівся 
зі студентами, які проявили себе у різних сферах університет-
ського життя та вручив їм свідоцтва про присудження іменних 
стипендій і звань «Кращий учасник науково-дослідної роботи», 
«Кращий активіст профспілки», «Кращий у самодіяльності» 
та «Кращий спортсмен».

Іменні стипендії цього року отримуватимуть:
Стипендія Президента України
Дмитро Безрукавий (ХТ-55б (О), Олександра Літвиненко 

(БЕМ-16 (ЕК), Юрій Сагайдашніков (МІТ-33амп (МТ), Дар’я 
Юрчик (КІТ-26б).

Стипендія Верховної Ради України
Геннадій Гриненко (МІТ-23мн(ТМ), Віктор Челак (КІТ-23мп).
Кабінету Міністрів України
Світлана Сердюк (БЕМ-13амп (БФ), Дар’я Толмачова (МІТ-

33амп (МТ).
Обласної держадміністрації
Ганна Бойко (МІТ-23мп (МТ), Денис Єрьоменко (МІТ-53мп 

(МШ).
Стипендія ім. В.Л. Кирпичова
Анна Воротній (ХТ-55а(О), Данило Ісаєв (І-27б), Софія 

Клочко (СГТ-16в), Петро Кюппєр (КН-55а), Павло Паламарчук 
(І-26а).

Стипендія ТОВ «Васищевський завод рослинних олій»
Вікторія Акимченко (2.ХТ301п.8),  Тетяна Будьонна 

(2.ХТ301п.8), Катерина Гуцул (ХТ-45а (О), Олексій Мочалов 
(ХТ-45а (О), Єлизавета Торпан (2.ХТ301п.8).

Кращий учасник науково-дослідної роботи
Едуард Алєксєєв (КН-36г), Євгеній Ананьїн (2.МІТ212п.8), 

Марія Ареф’єва (Е-13амп (ЕМБ), Вадим Безкоровайний 

(ЕМ-13мн (ЕМ), Руслан Бредун (2.Е106н.8), Микита Васи-
льєв (2.Е40Ін.8), Дмитро Гудков (2.І207п.8), Микола Дзю-
ба (2.Е106п.8), Олексій Доля (2.І207п.8), Дар’я Кабашна 
(2.Е206п.8), Борис Карпутін (2.ХТ104п.8), Анастасія Ляшенко 
(2.МІТ212п.8), Дарина Майстро (БЕМ-15а (ЕК), Іван Манукалов 
(Е-13бмп (ЕМБ), Кароліна Мерецька (2.МІТ212п.8), Оксана Ра-
децька (ХТ-33мп(Н), Оксана Рак (2.ХТ110н.8), Богдан Резанов 
(КН-83мп (КІТ), Юрій Сагайдашніков (МІТ-33амп (МТ), Павло 
Ситников (2.МІТ211н.8), Арсен Турчанніков (МІТ-23мн (ТМ), 
Катерина Чуприна (ХТ-33мп(Н).

Кращий активіст профспілки
Ангеліна Волощенко (ОПК-227), Владислав Ганзюк (МІТ-

27у (МШ), Анастасія Катасонова (СГТ-16в), Валерія Кудіна 
(СГТ-25а), Анастасія Панасюк (СГТ-47), Денис Риженко 
(1.КН401.8), Юлія Савраєва (2.Е303п.8), Олена Сергієнко 
(ХТ-25(Н), Павло Ситников (2.МІТ211н.8), Марія Циганкова 
(ОПК-227), Олександр Чалий (Е-45(ФТ), Віталія Швайдак 
(БЕМ-78б (БФ), Сергій Шигида (БЕМ-17 (ЕК), Стефан Ши-
роков (ХТ-47(ІТ).

Кращий учасник художньої творчості 
Данило Атанов (МІТ-15б (ІТ), Євгенія Громова (КІТ-45а), Бог-

дан Давидченко (Е-16), Світлана Іщенко (І-25а), Максим Калугін 
(Е-16), Артем Кротько (МІТ-17 (ІТ), Аліна Лисиця (2.КІТ501п.8), 
Ярослав Меркулов (1.Е109.8), Поліна Пелюхня (2.БЕМ507п8Е), 
Антон Погорєлов (КІТ-46б (АП), Олеся Самсонова (БЕМ-15б 
(БФ), Ганна Сем’я (Е-23амп).

Кращий спортсмен
Єлизавета Вакарєва (1.КІТ101.8а), Юлія Гадаєва (МІТ-27 

(ІТ), Марія Зарецька (1.БЕМ402.8), Данило Ісаєв (І-27б), 
Михайло Махновський (КН-57б), Анастасія Прозорова 
(1.СГТ101.8б), Руслан Русанов (ХТ-53бмп (ІТ), Роман Супрун 
(СГТ-45).



2 Полiтехнiк

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, д. т. н., лауреат 

Державної премії України, професор.
Знаменним став рік, що минає, для 63 викладачів і науковців, які захистили 

кандидатські дисертації, а сімох, що захистили докторські, слід назвати по-
іменно. Це І.В. Доманський, О.М. Петренко (кафедра електричного транспорту 
та тепловозобудування), С.О. Кравченко (ДВЗ), О.Ю. Кропачек (ТОЕ), Ю.В. Пар-
жин (інформатики та інтелектуальної власності), В.В. Стариков (фізики металів 
та напівпровідників), Г.Є. Філатова (обчислювальної техніки та програмування).

Невтомна праця політехніків, науковий та педагогічний потенціал університету 
забезпечили НТУ «ХПІ» провідні місця в ряді рейтингів. Ось одні з найпоказовіших: 
у рейтингу кращих світових університетів QS World University Rankings 2018 Наці-
ональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» зайняв пози-
цію 701–750 і 4 позицію серед усіх українських вищих навчальних закладів. 
Це є повторенням минулорічного найкращого показника ХПІ за всю історію його 
участі у цьому світовому рейтингу, складеному британською консалтинговою 
компанією Quacquarelli Symonds (QS). У ТОП-100 вузів України Національний 
технічний університет увійшов до числа 6 кращих університетів держави.

Кожен візьме з собою в майбутнє найкраще з того, що сталося в минулому 
році, який ми проводжаємо з подякою. Ми з надією дивимося в майбутнє — 
сьогодні наш університет отримав нову структуру, успішно пройшли вибори ди-
ректорів новоутворених інститутів, і весь колектив працює, використовуючи нові 
підходи до організації навчального процесу та наукових досліджень. Створення 
інститутів та укрупнення факультетів за принципом «одна спеціальність на одно-
му факультеті чи в інституті» дозволить зосередити і сконцентрувати учбовий 
і науковий потенціали для вирішення надскладних завдань із трансформації 
інженерної освіти та виходу на міжнародний ринок, комерціалізації інтелектуаль-
ної власності. Цей крок має залучити додатковий контингент як українських, так 
і іноземних студентів, а також інвестиції в наукові дослідження. Сподіваємося, 
що нам вдасться ще немало зробити для розвитку й процвітання Харківського 
політехнічного, для щастя й добробуту всієї України і кожного з її громадян, для 
майбутнього нашої молоді.

Бажаю, щоб над нами було мирне небо, щоб кожен з вас жив щасливо в на-
шому університеті, відчував піклування про себе і, в свою чергу, дбав про про-
цвітання нашого ХПІ! Бажаю всім успіху і гадаю, що великі звершення Політеху 
ще попереду!

У переддень свята бажаю всім політехнікам успіхів у навчанні, наукових дослід-
женнях, у творчості, нових спортивних досягнень. Бажаю викладачам, студентам, 
співробітникам оптимізму, радості і віри, добробуту й щастя!

З Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам міцного здоров’я, 
щастя, спокою та злагоди вашим близьким!

Серед лауреатів Державної премії України за 2017 рік ректор НТУ «ХПІ», про-
фесор Є.І. Сокол (третій справа, другий ряд). У першому ряду (зліва направо): 
Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич, президент Національної академії 
наук України Б.Є. Патон та перший віце-президент НАНУ В.П. Горбулін.

Ярмарок робочих місць «Політех–2018»
XIV щорічний Ярмарок робочих місць «Політех — 2018» відбувся 9 листопада у спортивному комплексі НТУ «ХПІ». 

На ньому були представлені понад 1200 вакансій для студентів і випускників. Це рекордний показник за останні 
кілька років.

Понад дві тисячі відвідувачів мали можливість ознайомитися з пропозиціями роботодавців, поспілкуватися з ними 
в неформальній обстановці, пройти профорієнтаційні тести, а також отримати допомогу в складанні резюме.

Всім учасникам Ярмарку побажали успіху ректор НТУ «ХПІ», професор Євген Сокол, проректор, професор Руслан 
Мігущенко, директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Лариса Карпова, директор 
Харківського обласного Центру зайнятості Володимир Міненко та інші.

Журналісти «Політехніка» поспілкувалися з представниками відомих компаній та студентами НТУ «ХПІ». 

Заступник начальника управління кадрів АТ «Мотор Січ» 
О.Г. Забуга: «Наше підприємство бере участь у всіх ярмарках ва-
кансій, що проводяться в Україні. До Харківського політеху ми при-
їхали вже вдруге і вважаємо, що організація подібних заходів тут 
на найвищому рівні. На «Мотор Січ» успішно працюють випускники 
ХПІ з високим рівнем підготовки. Наприклад, Сергій Анатолійович 
Запрій, який деякий час працював начальником механічного цеху, 
зараз уже «доріс» до головного контролера підприємства. Ми за-
прошуємо політехніків до себе, адже нам потрібні висококваліфі-
ковані технологи, конструктори, управлінці».

«Ми не перший раз беремо участь у Ярмарку робочих місць, — 
каже представник компанії IT-Intetics Тетяна, — запрошуємо 
до співпраці студентів останніх курсів, а також випускників інже-
нерно-технічних та ІТ факультетів. Зараз у нас є проекти, в яких 
можуть взяти участь студенти без досвіду роботи. Є вакансія, 
пов’язана з автоматизацією процесів у великих корпораціях. 
Основні вимоги до майбутніх співробітників компанії — володіти 
технологіями Microsoft Technology (VB, NET, Windows, SQL Server, 
Web Services, MS Office); розуміти правила і принципи аналізу, 
дизайну, розробки, впровадження та підтримки програмного коду 
в різних контекстах; володіти базовими принципами кібербезпеки; 
розуміти, як будуються і використовуються бізнес-процеси; зна-
ти англійську мову на рівні, не нижчому intermediate (розмовний 
рівень) і т. і. Офіси нашої компанії знаходяться в Харкові, Києві, 
Львові, Мінську, Кракові».

А менеджер навчального центру компанії «NIX Solutions» 
Катерина розповіла:

«Наша компанія є одним з організаторів та генеральним спон-
сором Ярмарку робочих місць. Ми запрошуємо студентів на без-
коштовне навчання у нашому навчальному центрі. Заняття за зруч-
ним графіком тривають від двох до чотирьох місяців. Закінчивши 
курс, студенти проходять обов’язкове тестування, і найуспішніші 
з них приймаються на роботу! Вимоги до кандидатів — вища або 
незакінчена вища освіта в галузі IT або суміжній галузі (нам потрібні 
енергетики, інженерно-фізичні спеціальності). Ми завжди раді сту-
дентам Політеху, ХПІ дає прекрасну теоретичну підготовку, ну а на 
практиці молодим фахівцям належить багато чого дізнатися: зараз 
у нас відкрито понад 10 програм навчання»!

«Компанія «Телесенс» бере участь у Ярмарку робочих місць 
з самого початку його проведення, — говорить HR/рекрутер 
Наталія Плига. — Ми пропонуємо студентам реальну практику, 
запрошуємо на чотиримісячне стажування. Нам постійно потрібні 
талановиті програмісти-розробники. Співпрацюємо з кафедрою 
«Програмна інженерія та інформаційні технології управління» НТУ 
«ХПІ», а також з іншими вишами».

Спеціаліст з підбору та адаптації персоналу ТОВ НВО «Світ-
ло шахтаря» Альона Ткаченко: «Ми вже традиційно запрошуємо 
випускників ХПІ на роботу. Студенти Хар-
ківської політехніки проходять на нашому 
підприємстві практику, багато з них потім 
приходять до нас працювати. Ми зацікав-
лені в молодих, добре підготовлених інже-
нерах, які здатні вирішувати найактуальніші 
проблеми сучасного машинобудування».

Біля стенду ТОВ «Карпатнафтохім», 
яке розташоване у місті Калуш Івано-Фран-
ківської області, журналісти «Політехніка» 
дізналися, що його представники вперше 
завітали до Ярмарку робочих місць і, не-
зважаючи на подолання великої відстані, 
були переповнені надією на успіх. Адже ще минулого року між НТУ 
«ХПІ» та «Карпатнафтохім» був укладений договір про співпрацю. 
Нещодавно на підприємстві запроваджена спеціальна програма. 
Студентів запрошують на практику, організовуючи для них без-
коштовне проживання, харчування і навіть компенсуючи їм проїзд. 
А ще майбутнім інженерам виплачують реальну заробітну плату. 
У цьому році під керівництвом доцента кафедри «Автоматизовані 
електромеханічні системи» Т.Ю. Кунченко дев’ятитижневу перед-
дипломну практику тут пройшли Сергій Сенченко Е (ЕМБ-52бм) 
та Георгій Міщенко Е (ЕМБ-52ам), а згодом Сергій працевлашту-
вався на підприємстві. У цеху електропостачання практику про-
ходили також Олексій Борзикін, Тетяна Плиска, Дмитро Гасаненко 
Е (ЕМБ-53бмп).

Владислав Ніколаєв, другокурсник: «Я приїхав до Харкова 
з Сєвєродонецька Луганської області і вступив до ХПІ за першим 
пріоритетом. Вчуся на спеціальності «Економічна кібернетика», вже 
зараз хочу знайти роботу за фахом. На Ярмарку мою увагу привер-
нула компанія AB InBEV/EFES (Сан ІнБев Україна). Це один з лідерів 
українського пивоварного ринку. Тут є перспективна робота для 
студентів початкових курсів, що дуже мене порадувало! Дякую 
організаторам Ярмарку за прекрасну можливість познайомитися 
з роботодавцями!»

Роман Скнар та Денис Щербаков другокурсники навчаль-
но-наукового інституту механічної інженерії и транспорту. «Наша 
спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-
нології», — розповідають хлопці. — І хоча в нас ще багато часу 
до щасливого моменту отримання дипломів, все ж таки хотілося б 
спробувати свої сили, пройти стажування, з часом знайти добре 
робоче місце. На Ярмарку нас зацікавили такі фірми як «ZONE 
3000», «EPAM» та «SoftServe». Остання — українська ІТ компанія, 
яка працює в сфері розробки програмного забезпечення і на-
дання консультаційних послуг. Ми дізналися про те, що можемо 
відвідувати курси, що їх пропонує корпорація «SoftServe», потім 
скласти тести з англійської мови. Кілька найуспішніших слухачів 
курсів розпочнуть працювати у компанії! Хотілося б увійти до числа 
щасливчиків та мати можливість поєднувати навчання та роботу!»

Студент 3 курсу кафедри автомобіле- і тракторобудування 
Олександр Константинов: «Я прийшов сюди вже з впевненістю, 
що хочу працювати у ІТ сфері. Необхідну базу знань у цьому на-
прямку я отримав і в інституті, і самостійно. Отже можу претенду-
вати на місце в одній з престижних ІТ-компаній».

Студент 3 курсу кафедри фізичного виховання Микита 
Клиженко: «Я зайшов на Ярмарок випадково, але залишусь тут 
і буду збирати потрібну мені інформацію, познайомлюся з підпри-

ємствами і фірмами».
Студент 4 курсу кафедри менедж-

менту та оподаткування Владислав 
Зайцев: «У Ярмарку вакансій беру участь 
вдруге. Хочу знайти роботу за своєю спеці-
альністю за умови проходження там перед-
дипломної практики. Вибір дуже багатий, 
але мене зацікавили ІТ-компанії».

Студентка 4 курсу кафедри менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності 
і  фінансів Юлія Коломиєць: «Я теж 
вдруге на цьому заході і знову вражена 
його масштабністю та популярністю серед 

студентів. Я чекала на Ярмарок, готувалася до нього, адже питань 
в мене досить багато. В Інтернеті, на жаль, буває мало інформації 
про підприємство або фірму, а тут можна вживу поспілкуватися 
з представниками компаній, задати важливі питання і навіть уклас-
ти договір. Сподіваюсь знайти роботу за своєю спеціальністю!».

Магістрант кафедри технології машинобудування та мета-
лорізальних верстатів Юрій Василевський: «На Ярмарку мене 
вразила велика кількість сучасних і перспективних пропозицій від 
машинобудівних підприємств. Мене зацікавило ПАТ «Турбоатом», 
де пропонують молодим спеціалістам достойну роботу та весь 
пакет соціального захисту».

Підготували Поліна Ніколенко, Зінаїда Мельник.
Фото Валерія Таємницького.

З Новим роком, мій Політех!

«Дізнавшись про таку високу наго-
роду, я дуже зраділа, — посміхається 
Даша. — Річ у тім, що вчитися на кафедрі 
«Обчислювальна техніка і програмуван-
ня» (ОТП) водночас дуже складно і дуже 
цікаво! Це і примушує, так би мовити, 
тримати планку, і надихає! З першими 
труднощами стикаєшся вже на 1 кур-
сі: потрібно і вливатися в навчальний 
процес, який помітно відрізняється від 
шкільного, і громадською роботою на ка-
федрі займатися… А потім студентське 
життя стає ще більш насиченим…»

Даша Юрчик — староста великої 
і дружної студентської групи: 24 студенти 
і серед них всього 2 дівчини! А бути ста-
ростою — велика праця, яка і відбирає 
час, і потребує великої відповідальності.

«На щастя, ми, старости груп, і вза-
галі всі студенти кафедри, завжди мо-

жемо розраховувати на допомогу наших 
викладачів. Вони встигають не тільки 
вчити нас обраній спеціальності, а й 
виховувати, — каже Даша. — Куратор 
3 курсу професор Світлана Юріївна 
Гавриленко — неймовірно енергійна 
людина, вона працює зі студентами 
із захопленням! Завдяки неослабній 
увазі куратора нашої групи, викла-
дача Сергія Сергійовича Бульби, всі 
студенти, які живуть в гуртожитку, а їх 
у нас багато, завжди під контролем! 
Викладачі нашої кафедри заслуговують 
найтепліших слів! З усіма труднощами 
програмування, найскладнішими лабо-
раторними роботами можна впоратися 
завдяки їх вчасній допомозі! Завжди 
можна звернутися з питаннями до за-
відувача кафедри Сергія Геннадійови-
ча Семенова, декана КІТ факультету 

Максима Ігоровича Главчева. Взагалі, 
всі викладачі поважають студентів, які 
намагаються добре вчитися, відвідують 
всі практичні заняття, самі шукають до-
даткову інформацію».

Дар’я Юрчик учасниця олімпіад з ма-
тематики та фізики, І туру та фіналу 
Міжнародної студентської олімпіади 
IT-UNIVERSE за конкурсом «Управління 
підприємством в ERP-системі». Завжди 
бути в гарному настрої і готовою до но-
вих перемог Даші допомагають її хобі. 
Вона з дитинства захоплюється малю-
ванням і спортом, багато років грала 
у волейбол, а зараз займається легкою 
атлетикою в спорткомплексі «Політехнік». 
Дівчина любить подорожувати, минулого 
літа побувала в Німеччині (Берлін, Дрез-
ден) і в столиці Нідерландів Амстердамі 
(там вона відвідала Музей Ван Гога!). 
А ще Даша дуже багато читає: і технічну 
літературу, і класику, а особливо любить 
детективи!

«Я щаслива, що навчаюся в ХПІ, — 
каже дівчина. — Наш університет дає 
справжні знання, студенти мають мож-

ливість знайти добру роботу в майбут-
ньому, нас постійно запрошують на ста-
жування різні IT-компанії, наприклад, 
«EPAM», «NIX Solutions» та інші.

Весь Політех, всіх студентів я вітаю 
з наступаючим Новим роком, всім бажаю 
щастя і здійснення мрій!»

Розмовляла Поліна Ніколенко.

Нещодавно Дар’я Юрчик (КІТ-26б) була відзначена іменною стипендією 
Президента України. «Даша — відмінниця навчання, дуже серйозна та ці-
леспрямована, а поряд з цим завжди весела та усміхнена!» Таку приємну 
характеристику дівчини я отримала в деканаті КІТ факультету. І поспішила 
з нею познайомитися.



Староста групи 1.Е204.8 Ігор Онопрієнко (на знімку на передньому плані) 
навчався у фізико-математичному класі Балаклійського ліцею. Успішно склавши тести 
ЗНО, хлопець за першим пріоритетом став студентом кафедри «ДВЗ».

«У ХПІ я відвідував підготовчі курси з математики та української мови, — розпо-
відає Ігор. — Вже тоді Політех мені дуже сподобався: красиві старовинні корпуси, 
затишне студмістечко, прекрасні викладачі... Тепер я студент, і щастя це усвідомлюю 
повною мірою! Мені все подобається і в університеті, і у гуртожитку №2, де я живу. 
Там чудові умови і для відпочинку, і для навчання!

У моїй групі 15 хлопців, ми вже добре здружилися. Вчитися складно, але, тим 
не менш, цей процес дуже захоплюючий! Всі викладачі ставляться до нас з великою 
увагою, намагаються зацікавити своїми дисциплінами! Для мене поки що найсклад-
ніші предмети — вища математика і нарисна геометрія. Після занять обов’язково 
потрібно знову досконало вивчати конспект, читати спеціальну літературу. Але, спо-
діваюся, що і я, і всі мої друзі добре складуть іспити у першу сесію.

У День відкритих дверей, який відбувся в неділю 11 листопада, я привозив до ХПІ 
своїх молодших друзів з рідного Балаклійського ліцею. Деякі з них вже точно вирі-
шили, що будуть вступати саме сюди, і я дуже цьому радий!

Зараз у моїх мріях добре вчитися, а в майбутньому, можливо, пройти стажування 
на всесвітньовідомих підприємствах, наприклад, у Японії! Всім студентам ХПІ я ба-
жаю великих успіхів у наступаючому Новому році, а першокурсникам — із захватом 
вивчати майбутню перспективну спеціальність, цінувати, що вони стали студентами 
найстарішого технічного вузу України!!!»

Єгор Морозов (на знімку перший зліва): «Ще у школі я поставив перед собою 
мету навчатися на спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння». З 8 класу почав 
серйозно займатися глибоким тюнінгом та доробкою вітчизняних двигунів, а згодом 
зрозумів, що хотів би улюблене хобі перетворити на майбутню професію, яка буде 
приносити і задоволення, і дохід. Мені до вподоби вислів відомого американського 
промисловця, власника заводів з виготовлення автомобілів по всьому світу, винахід-
ника, автора 161 патенту США Генрі Форда: «Найкраща робота — це високооплачува-
не хобі». Зараз у пріоритеті для мене досконало вивчити предмет «Вступ до спеціаль-
ності», який нам викладає 
доцент О.Ю. Ліньков. Хочу 
також все дізнатися і про 
систему електронного ке-
рування двигуном. Група 
наша дружна, я досить 
комунікабельна людина 
і з кожним знайшов спіль-
ну мову. Буду старати-
ся отримати на кафед-
рі глибокі знання, щоб 
у майбутньому працювати 
за улюбленою спеціаль-
ністю, наприклад, у сфері 
обслуговування автомо-
білів».

Підготували Поліна Ніколенко та Зінаїда Мельник.
Фото Ігоря Гаєвого.

«Вчитися на нашій кафедрі «Автоматизовані електроме-
ханічні системи» (АЕМС) (завідувач професор В.Б. Клепіков) 
захоплююче! — одностайна думка студентів. — Всі викладачі 
дуже вимогливі, вони приділяють увагу кожному, а таке живе 
спілкування сприяє налагодженню довірливого контакту!»

«У групі нас дев’ятеро, — розповідає Марина Воронцо-
ва. — Ми всі дуже дружні, вчимося добре, «з вогнем в очах»! 
Я вчилася у Полтавському міському багатопрофільному ліцеї 
№1, у класі з поглибленим вивченням інформатики. Кафедра 
АЕМС привернула мою увагу тим, що тут можна не тільки до-
сконало освоїти комп’ютер, а й навчитися створювати своїми 
руками діючі експонати.

Особливо цікаво стало, коли з’явився улюблений усіма пред-
мет «Обчислювальна техніка і програмування». Одразу ж став 
працювати факультатив з цього предмету під керівництвом 
доцента кафедри АЕМС Володимира Олеговича Котлярова! 
Ще на 1 курсі ми познайомилися тут з багатьма старшокурс-
никами і тепер завжди можемо розраховувати на їх поради 
і допомогу в навчанні. Своїй команді, яка має власну емблему, 
ми дали назву «RoboDev»!!! На факультативі ми отримуємо 

безліч цінної інформації. Вже на перших заняттях ми, напри-
клад, із завзяттям поєднували програмування і створення 
мехатронних систем! Так, я з Іллєю Калашником (ми з однієї 
групи Е (ЕМБ) 57а) створили свого першого робота! Це авто-
матизована машинка, яка може визначати відстань до пере-
шкоди за допомогою ультразвукового датчика! А зараз я вже 
працюю над своїм особистим проектом!»

Студенти впевнені, що отримують в університеті фунда-
ментальні знання, практичні навички роботи з найсучаснішою 
технікою. Адже на кафедрі АЕМС ведеться підготовка з елек-
троенергетики, електроніки, електромеханіки, комп’ютерної 
техніки та програмування, систем автоматизації і управління. 
Кращі студенти старших курсів проходять включене навчання 
в Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Геріке (Німеччина), 
з яким кафедру АЕМС пов’язує багаторічна плідна співпраця.

Прекрасно, що студентам цікаве наукове життя не тільки 
своєї кафедри, а й і всього університету. Так, наприклад, 
Марина Воронцова, Ілля Калашник та Олександр Ананьєв 
(Е (ЕМБ) 57б) брали активну участь у Дні науки і Дні світла, 
які проходили в ХПІ навесні цього року. Вони також виступали 
з презентацією свого робота у Дні відкритих дверей навчально-
наукового інституту енергетики, електроніки та електромехані-
ки, який відбувся 20 жовтня.

Марина мріє закінчити магістратуру, а потім і аспірантуру, 
і працювати тільки за фахом! До речі, зараз у дівчини вже 
є перша в житті робота — вона викладає робототехніку в одно-
му з освітніх центрів Харкова для дітей 7–12 років!

«Я закохана в Політех і не хочу розлучатися з ним, з його 
дивовижною атмосферою! — каже студентка. — Тут прекрасні 
люди, чудовий колектив викладачів і студентів! У майбутньому 
я хочу працювати саме в рідному ХПІ!»

Розмовляла Поліна Ніколенко.
На знімку зліва направо: Марина Воронцова,  

Ілля Калашник та Олександр Квітченко  
працюють з конвеєром, зробленим  

під час літньої школи StemCamp. 
Фото Ігоря Гаєвого.
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ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ДОСВІДОМ

СТУДЕНТСЬКА НАУКА ПЕРШОКУРСНИКИ

ПОДІЇ – 2018

Наш старт — «RoboDev»!
Рік тому на сторінках «Політехніка» (№18–19 від 18 жовтня 2017 р.) першокурсники Марина 

Воронцова, Ілля Калашник, Олександр Ананьєв та інші розповідали про свої враження від 
перших днів навчання в ХПІ, про свої мрії та плани на майбутнє. Сьогодні вони вже справжні 
студенти, яким є що сказати про рідний Політех! 

Насамперед —   
двигуни майбутнього!!! 

Харківський політехнічний цього року вкотре підтвердив свої лідерські 
позиції у сфері інженерно-технічної освіти. На спеціальності кафедри 
«Двигуни внутрішнього згоряння» (ДВЗ) НТУ «ХПІ» прийнято першокурс-
ників більше, ніж на будь-яку аналогічну кафедру в Україні! Напередодні 
новорічних свят журналісти «Політехніка» зустрілися з щасливими першо-
курсниками, які вже повністю поринули у навчальний процес!

Наші студенти — дослідники, 
новатори, молоді науковці

Науково-дослідна та інноваційна робо-
та студентів є найважливішим аспектом 
формування особистості майбутнього 
вченого та фахівця високої кваліфікації. 
Студенти мають унікальну можливість 
здобути навички вченого-дослідника 
у великому науковому центрі, яким 
є НТУ «ХПІ».В університеті налагоджена 
система залучення студентів до наукової 
та інноваційної діяльності.

Найкращі студенти традиційно беруть 
участь у олімпіадах та конкурсах.

У Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних і гуманітарних наук 
взяли участь 213 студентів НТУ «ХПІ». 
Переможцями ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу у 2017/18 н. р. стали 64 студен-
ти нашого університету, з них дипломи 
І ступеня одержали 18 політехніків, ди-
пломи ІІ ступеня — 24, дипломи ІІІ сту-
пеня — 22. Кількість робіт, нагороджених 
дипломами — 53, з них I ступеня — 15, 
II ступеня — 19, III ступеня — 19.

Інститут енергетики, електроніки 
та електромеханіки — 19 робіт, інститут 
механічної інженерії і транспорту — 
18 робіт, інженерно-фізичний інститут — 
5 робіт, інститут хімічних технологій та ін-
женерії — 4 роботи, інститут економіки, 
менеджменту і міжнародного бізнесу — 
6 робіт, факультет комп’ютерних наук 
і програмної інженерії — 1 робота. Серед 
253 закладів вищої освіти України НТУ 
«ХПІ» посідає шосте місце.

У 2017/18 н. р. НТУ «ХПІ» став базовим 
вищим навчальним закладом з прове-

дення ІІ туру Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт за на-
прямками «Двигуни та енергетичні 
установки» та «Прикладна геометрія, 
інженерна графіка та ергономіка». Всі 
підсумкові науково-практичні конферен-
ції ІІ туру конкурсу, до якого надійшло 
240 робіт, було проведено на високому 
науковому та організаційному рівні.

ХІ Харківський регіональний кон-
курс студентських наукових робіт 
з природничих, технічних та гумані-
тарних наук проходив у квітні — травні 
2018 року. У ньому взяли участь 20 сту-
дентів нашого університету. На роз-
гляд експертної комісії за напрямом 
«Технічні науки», головою якої є про-
ректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», 
професор А.П. Марченко, було подано 
105 робіт. У роботі експертної комісії 
взяли участь 20 провідних вчених та про-
фесорів НТУ «ХПІ».

Переможці конкурсу — 13 студен-
тів нашого університету — одержали 
дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. Серед ви-
шів Харкова НТУ «ХПІ» посідає 1 місце 
за напрямом «Технічні науки», 2 місце 
в загальному рейтингу. Дипломи І сту-
пеня отримали 2 студенти (2 роботи), 
ІІ ступеня — 4 студенти (2 роботи), ІІІ 
ступеня — 6 студентів (3 роботи).

Студенти НТУ «ХПІ» взяли участь 
у міському конкурсі студентських 
проектів «Харків ‒ місто молодіжних 
ініціатив», який вже третій рік поспіль 
проводиться з ініціативи Харківського 
міського голови Г.А. Кернеса. Пере-

можцями конкурсу стали 5 студентів 
нашого університету. І місце — 1 сту-
дентка (1 проект), ІІ місце — 4 студенти 
(3 проекти). Автори проектів, які посіли 
перші місця в номінаціях, нагороджені 
Подяками Харківського міського голови 
та грошовою премією в розмірі 20 тисяч 
гривень, ІІ і III місця — сертифікатами, 
що засвідчують перемогу в конкурсі 
та дають право на отримання грошової 
премії в розмірі 15 тисяч і 10 тисяч від-
повідно.

НТУ «ХПІ» взяв участь у Всеукраїн-
ських проектах «Авіатор» та «Харчові 
технології» для студентів технічних спе-
ціальностей. 35 політехніків виявили ба-
жання позмагатися. 10 з них потрапили 
до другого етапу конкурсу. 3 студентки 
увійшли до числа переможців.

Студенти нашого університету бра-
ли участь у міжнародних конкурсах 
студентських наукових робіт. Серед 
переможців багатьох конкурсів — 5 сту-
дентів ХПІ.

У 2018/19 навчальному році в НТУ 
«ХПІ» реалізована освітня стипендіаль-
на програма CIG R&D Lab інвестиційної 
компанії Chernovetskyi Investment Group 
(CIG). Переможцями 2 етапу освітньо-
стипендіальної програми Chernovetskyi 
Investment Group від НТУ «ХПІ» — CIG 
R&D LAB стали 5 студентських проектів. 
Студенти і молоді вчені отримають річну 
стипендію та експертну підтримку від 
Chernovetskyi Investment Group.

Світлана Марценюк, провідний 
інженер НДЧ НТУ «ХПІ».

За грантом НАТО
Співорганізатором міжнародного дослідницького форуму в сфері безпеки «Soft 

Target Protection» виступила кафедра охорони праці і навколишнього середовища НТУ 
«ХПІ». Ця конференція відбулася у жовтні 2018 року у Празі (Чехія) в рамках гранта 
НАТО за програмою «Science for peace and security». Її учасниками були представ-
ники європейських країн та США – вчені, студенти, що ведуть дослідження в галузі 
безпеки, а також фахівці із захисту населення від різних загроз.

Євробанк  інвестує в ХПІ
На початку нового навчального року Харківську політехніку відвідав представник 

Європейського інвестиційного банку (Бельгія) Ніколя Лапіте. Метою цього візиту 
було знайомство з НТУ «ХПІ», зустрічі з керівництвом університету, студентами 
та молодими вченими кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів 
і огляд 48 об’єктів університету, які увійшли до програми «Вища школа України, 
енергоефективність, сталий розвиток».

Наш університет бере участь у проекті України і Європейського інвестиційного 
банку (ЄІБ). Він спрямований на допомогу українським університетам ефективно 
використовувати енергоресурси. Наш вуз також відвідала група з європейського 
аудиту, яка вивчила всі пропозиції і повністю підтвердила розрахунки, проведені 
фахівцями університету.

Навчальний візит 
до британського 
університету

«Не студент для викладача, а викладач для студента» — головний девіз 
Оксфорд Брукс Університету.

У межах виконання Міжнародного проекту «Розвиток лідерського по-
тенціалу університетів України» (координатори проекту: Британська Рада 
в Україні та Інститут вищої освіти НАПН України), команда нашого універси-
тету здійснила навчальний візит з 23 по 29 жовтня 2018 року до Оксфорд 
Брукс Університету (Велика Британія).

Команду НТУ «ХПІ» очолив ректор, д. т. н., член-кор. НАН України, про-
фесор Є.І. Сокол. До її складу також увійшли: завідувач кафедри педагогіки 
і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, 
член-кор. НАПН України, д. пед. н., професор О.Г. Романовський, на-
чальник методичного відділу, к. психол. н., професор Ю.І. Панфілов, 
професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними 
системами ім. академіка І.А. Зязюна, к. пед. н. Т.В. Гура, доцент цієї ж 
кафедри, к. психол. н. А.Є. Книш, доцент кафедри фізичного виховання, 
к. пед. н. А.О. Тіняков та студентка групи СГТ-15а Дар’я Мишакова.

Основною метою візиту було ознайомлення з досвідом підготовки 
молодих викладачів у британському університеті. Ми зустрілися з віце-
канцлером з питань глобального співробітництва та досліджень, професо-
ром Ліндою Кінг; віце-канцлером по роботі з викладачами та студентами 
Анною-Марі Кілдей; директором програми розвитку вчених університету 
Оксфорд Брукс, професором Сьюзан Брукс; директором Оксфордського 
Центру розвитку та навчання персоналу, професором Джеккі Поттер; 
старшим лектором, переможцем у номінації «Кращий викладач Оксфорд 
Брукс — 2018» Луіс Боунс, завідувачкою кафедри психології, охорони 
здоров’я та професійного розвитку Максін Флетчер, а також зі студент-
ським активом університету.

В теплій дружній атмосфері були встановлені особистісні та професійні 
контакти з викладачами британського університету, вивчено досвід під-
готовки молодих викладачів у вузі та підготовки лідерів серед студентів.

Представники НТУ «ХПІ» яскраво презентували наш університет, кафед-
ру педагогіки і психології управління соціальними системами, програму 
підготовки молодих викладачів. Під час зустрічей обговорювались умови 
співробітництва між нашим університетом та Оксфорд Брукс університетом. 
Британський університет зацікавився спільними дослідженнями за програ-
мою Erasmus KA1, була досягнута домовленість про створення спільного 
електронного видання та монографії з підготовки молодих лідерів.

Після навчального візиту до британського університету в НТУ «ХПІ» по-
чала активно впроваджуватися багатомодульна програма професійного 
розвитку молодих викладачів, результатом якої є діяльність методичного 
семінару «Школа молодого викладача», який запрацював з 20 листопада 
2018 року на базі методичного відділу університету та Центру лідерства 
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. ака-
деміка І.А. Зязюна.

Професор Олександр Романовський, завідувач кафедри 
педагогіки і психології управління соціальними системами 

ім. академіка І.А. Зязюна, Тетяна Гура, професор кафедри.
На знімку (зліва направо): доцент А.О. Тіняков, 

професор Т.В. Гура, професор О.Г. Романовський,  
віце-канцлер Анна-Марі Кілдей, ректор НТУ «ХПІ», 

професор Є.І. Сокол, доцент А.Є. Книш та Дар’я Мишакова.
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Украино-Турецкий Центр в НТУ «ХПИ» —  
первый год успешной деятельности

С 1 февраля 2018 года начал свою деятельность Украино-Турецкий Координационный Центр научно-техни-
ческих исследований (УТКЦ) (http://utstr.com), совместно созданный НТУ «ХПИ» и Стамбульским Техническим 
Университетом (СТУ). Основная цель Центра — содействие ученым в коммерциализации их разработок, внедре-
ние их результатов в экономику страны. При содействии Центра создаются инновационные технологии в таких 
отраслях как: электроника, космос, авиация, разрабатываются двигатели внутреннего сгорания, гидравлическая 
трансмиссия передачи, электронные блоки управления и др. С февраля, после открытия Центра, началось 
плодотворное сотрудничество, продолжились визиты между двумя университетами. 

СОБЫТИЯ — 2018

Созданию УТКЦ предшествовали многочисленные визиты 
руководств обоих университетов. Гостей знакомили с науч-
ными исследованиями, которые ведутся в НТУ «ХПИ», с маги-
стерскими программами и программами подготовки PhD, был 
выработан алгоритм взаимодействия между научным парком 
НТУ «ХПИ» и технопарком СТУ. Обсуждались возможные со-
вместные научные и образовательные проекты с коллегами 
из СТУ на основе ПРОТОКОЛА о намерениях, ранее подпи-
санного между двумя университетами. По итогам обсуждений 
определили основные направления работ. Ученые Стамбуль-
ского университета, в том числе его ректор, выступали перед 
политехниками с лекциями, с презентациями деятельности 
его подразделений.

Решением Ученого совета НТУ «ХПИ» ректору Стамбульского 
технического университета (İTÜ) Мехмету Карадже (Mehmet 
Karaca) присвоена степень «Почетный доктор НТУ «ХПИ».

Уходящий 2018-й стал годом становления нашего УТКЦ, 
старта многих направлений его деятельности. Так в мае Центр 
посетили директор Института информатики СТУ Эртугрул 
Карача и зав. кафедрой Ибрагим Акдуман. Последний пред-
ставил доклад по исследованиям, проводимым в СТУ по био-
медицинской электронике, и в Центре состоялось непосред-
ственное обсуждение направлений совместных исследований 
по коммерциализации разработок НТУ «ХПИ».

УТКЦ организовал стажировку представителей НТУ «ХПИ 
(2 аспиранта, 2 магистра и один кандидат наук), которая 
проходила с 20 июня по 21 июля в Стамбульском техниче-
ском университете на различных кафедрах. Все расходы 
взяла на себя турецкая сторона. А еще раньше — в июне 
нынешнего года — наш Центр организовал специальный курс 
повышения квалификации на базе СТУ для представителей 
тракторных и автомобильных заводов Турции. Лекции по курсу 
«Трансмиссионый матричный анализ» читал им заведующий 
кафедрой «Автомобиле- и тракторостроение» НТУ «ХПИ» про-
фессор В.Б. Самородов, переводил их на английский язык 
профессор Е. Логвинов. Визит профессоров нашего универ-
ситета полностью финансировала турецкая сторона (СТУ). 
Принято решение продолжить совместные работы по этой 
тематике между СТУ и НТУ «ХПИ». На переговорах, которые 
прошли в ХПИ, обсуждались вопросы обмена студентами, 
аспирантами, учеными двух вузов в этих областях по про-
грамме ERASMUS+.

В сентябре ректор НТУ «ХПИ», профессор Е.И. Сокол по-
сетил с официальным визитом Стамбульский технический 

университет. Состоялась плодотворная встреча с ректором 
СТУ, профессором Мехметом Караджа, на которой были 
обсуждены основные направления сотрудничества двух 
университетов. В частности, было подписано очень важное 
дополнительное соглашение к основному договору, который 
позволил библиотеке НТУ «ХПИ» через библиотеку СТУ иметь 
широкий доступ к международным источникам, возможность 
копировать многочисленные журналы и книги, издаваемые 
в США и в Европе. Вторым важным пунктом обсуждения был 
вопрос о передаче через НТУ «ХПИ» на временной основе 
принципиально нового прибора «Маммограф» для клинических 
испытаний в 20-ю студенческую поликлинику Харькова.

Углубляются контакты университетов-партнеров, встреча-
ются не только «первые лица», сотрудничество продолжается 
на уровне кафедр. В октябре декан факультета электроники 
СТУ, профессор Серхат Секера посетил высоковольтную ла-
бораторию НТУ «ХПИ», встретился с заведующими 11 кафедр, 
ознакомил их с основными направлениями научных иссле-
дований на его факультете. Состоялся плодотворный обмен 
мнениями, договорились о реализации совместных проектов.

Украино-Турецкий Координационный Центр НТУ «ХПИ» 
способствует контактам других украинских вузов и научно-ис-
следовательских организаций со Стамбульским техническим 
университетом. Так была организована встреча представите-
лей СТУ c учеными ИРЭ и РИАН НАН Украины (Харьков), со-
стоялись презентации очень интересных проектов. Профессор 
Д. Ваврив из Радиоастрономического института НАН Украины 
стал участником семинара в Стамбульском техническом уни-
верситете, который раскрыл потенциальные возможности 
сторон, определил содержание будущих совместных проектов.

Роль УТКЦ НТУ «ХПИ» в реализации научного потенциала 
Украины отметили Генеральный консул Украины в Стамбуле 
Александр Гаман и Директор Украинского государственного 
центра международного образования Елена Шаповалова при 
посещении Института Информатики СТУ. Главной задачей 
Центра является — в интересах обеих стран — привлечение 
потенциальных инвесторов с турецкой стороны и подготовка 
высококвалифицированных кадров для Турции.

Плодотворная деятельность Украино-Турецкого Центра 
в течение первого года своего существования подтверждает 
актуальность его создания и перспективы дальнейшего со-
трудничества со Стамбульским техническим университетом.

Профессор Эльдар Велиев, Директор УТКЦ, Директор 
Научного Парка НТУ «ХПИ».

В пріоритеті — співпраця 
з європейськими партнерами

Серед знакових подій 2018-го — відкриття Французького центру на ка-
федрі «Інтелектуальні комп’ютерні системи», що відбулося 20 вересня. 
Робота центру передбачає інформування студентів про спільні проекти 
кафедри та НТУ «ХПІ» в цілому з університетами Франції, а також надання 
допомоги для участі в таких проектах, організацію культурних франко-
фонних заходів тощо.

Того ж дня відбулася попередня співбесіда з кандидатами на отримання 
стипендій європейської мобільності для навчання протягом одного семе-
стру в 2018/2019 навчальному році в університеті Ліон-2. У заходах того 
дня брав участь директор Французького Альянсу Харкова Тімоте де Майяр 
(Timotée de Maillard).

12 лютого 2017 року виповнилося 10 ро-
ків з дня заснування в НТУ «ХПІ» кафедри 
інтелектуальних комп’ютерних систем (ІКС). 
Вона була створена у 2007 році на фа-
культеті інформатики і управління у зв’язку 
з відкриттям нової спеціальності «Приклад-
на лінгвістика». Для підготовки студентів 
на кафедрі було розроблено унікальну для 
України концептуальну модель фахівця — 
поряд із вивченням двох іноземних мов 
(англійської та німецької) і лінгвістичних 
дисциплін студенти отримують підготовку 
в області сучасних інформаційних техно-
логій. Це дозволяє їм набути практичних 
навичок роботи з лінгвістичним матеріа-
лом, його аналізом та використанням при 
вирішенні конкретних прикладних задач 
із автоматизованої обробки природної 
мови та значно розширює можливості 
їх працевлаштування.

Кафедра, яка працює зараз у складі фа-
культету соціально-гуманітарних технологій 
(СГТ, декан професор А.В. Кіпенський), ак-
тивно налагоджує і розширює контакти з за-
кордонними партнерами у галузі автомати-
зованої обробки природної мови, текстової 
та візуальної інформації. Підписані двосто-
ронні договори про співпрацю з Ліннейським 
університетом (Швеція) та університетами 
Франції: Ліон-2, Париж-13, Лілль-3. У рамках 
Французького проекту у лютому 2017 року 
відбувся в Ліоні захист дисертації на ступінь 

PhD, її захищала французькою мовою до-
цент Олена Олександрівна Оробінська. Троє 
студентів поїдуть у січні до Франції на без-
коштовне навчання протягом 4 місяців. 
Стажування в Ліоні пройшов у жовтні цього 
року Сергій Іванович Ніконоров, ст. викладач 
кафедри ІКС, викладач французької мови, 
яку введено до навчального плану як другу 
іноземну мову на вибір студента, вона ж, по-
ряд з китайською, пропонується на кафедрі 
для вивчення студентами додатково до ан-
глійської та німецької. Плануються ще два 
стажування викладачів у Франції цього на-
вчального року.

Очолює кафедру ІКС з дня її заснування 
відомий вчений, доктор технічних наук, 
професор Наталія Валеріївна Шаронова. 
Коло її інтересів пов’язане з дослідженнями 
в галузі штучного інтелекту, комп’ютерної 
лінгвістики, інтелектуальних інформаційних 
технологій. Під її керівництвом захищено 
25 кандидатських дисертацій та 3 док-
торські, всі з технічних наук. Її авторству 
належать більше 200 наукових і науково-
методичних робіт. Основною турботою 
її сьогодні є підвищення привабливості 
спеціальності «Прикладна та комп’ютерна 
лінгвістика» і відкриття Французького 
центру разом із підвищенням якості викла-
дання французької мови — одні з головних 
пріоритетів розвитку кафедри!

Підготувала Світлана Землянська.

45 років підготовчому факультету
Підготовчий факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» був 

створений у травні 1973 року. З того часу на ньому навчалися майбутні студенти українських вузів із понад 
100 країн Азії, Африки, Латинської Америки і навіть Австралії.

Свято перекладачів

Нет барьеров в общении
«Сколько языков знает человек — столько раз он человек» — это 

известное изречение как раз про нашего героя. Он любит учиться, 
а изучение языков — одно из его увлечений. Дружелюбный, вежливый, 
улыбчивый — таким мы видим Вильяма ежедневно. Анугни Каджи Вильям 
Ландри приехал в Украину из тёплого Камеруна осенью 2013 года, учился 
на подготовительном факультете в ХНАДУ. Но узнав о нашем мощном 
университете, решил продолжить обучение именно в НТУ «ХПИ» и посту-
пил на механико-технологический факультет по специальности «Сварка».

Единственный иностранный студент в группе из 11 студентов, он не 
остался в ней чужим — ему помогали с изучением языка, переводили 
незнакомые слова. Получив диплом бакалавра, Вильям решил идти в ма-
гистратуру. Учится Вильям с большим интересом. Он очень общительный, 
прилежный, дисциплинированный, эрудированный. Этот «технарь» — на-
стоящий полиглот, он в совершенстве владеет французским и английским, 
а также знает немецкий, итальянский, русский языки. В июле этого года 

он побывал в Ереване (Армения), где состоялся фестиваль студентов из Центральной и Восточной Европы, кото-
рые владеют французским языком или стремятся изучить его. В нем участвовали студенты разных вузов из таких 
стран: Украина, Россия, Болгария, Румыния, Босния и Герцеговина, Франция, Венгрия, Сербия, Туркменистан.

Вильяму интересно все, что происходит в нашем университете, у него нет барьеров в общении. Преподава-
тели ставят Вильяма в пример другим студентам. Так, старший преподаватель кафедры украинского, русского 
языков и прикладной лингвистики И.И. Снегурова говорит о нём: «Вильям изучает украинский и русский языки 
в моей группе в НТУ «ХПИ» с первого курса. Всегда сдержанный, культурный, вежливый и жизнерадостный, 
очень дисциплинированный и прилежный студент, а теперь — магистрант. Мне импонирует его жажда знаний, 
стремление «грызть гранит науки» и особенно удивляет его безграничная любовь к языкам. Я желаю Вильяму 
исполнения всего задуманного и успешного карьерного роста!».

Владислав Прийменко.
На снимке: заведующий кафедрой сварки профессор В.В. Дмитрик и Анугни Каджи Вильям 

Ландри. Снимок сделан на факультете международного образования, где состоялся круглый стол, 
посвящённый Международному дню науки, который ежегодно проводит кафедра естественных наук 

под руководством профессора Е.Н. Лапузиной.

День перекладача на нашій кафедрі «Ділова 
іноземна мова та переклад» разом зі студентами 
й викладачами відзначали учні спеціалізованих 
шкіл. Метою заходу було познайомити школярів 
із засадами, на яких, власне, і ґрунтується професія 
перекладача. Завідувач кафедри професор Антоніна 
Анатоліївна Бадан, професор Ірина Василівна Не-
дайнова, доцент Вікторія Борисівна Коновалова по-
ділилися своїм досвідом роботи у сфері перекладу 
та дали слухачам декілька цінних порад.

Студенти 2 курсу зробили доповідь на тему «Укра-
їнський переклад: історія і сучасність», яка супрово-
джувалася інформативними слайдами презентації. 
Студент 3 курсу Олександр Сапаров поділився сво-
їми враженнями про навчання в ХПІ: «В університеті 
я поступово реалізовувався як особистість. З’ясував 
для себе нові способи комунікації з людьми, бо це 
було потрібно мені для повсякденного спілкування. 
Ми з одногрупниками відчули, що доповнюємо 
один одного, що ми всі є єдиним цілим, всі групи 
потоку — це велика сім’я перекладачів, яка разом 
іде до мети, долаючи усі незгоди разом, пліч-о-пліч».

Студенти 3 курсу також розповіли учням про 
щорічну виставу «Театр англійських мініатюр», яка 
проводиться силами студентів за підтримки викла-
дачів. Розповідь супроводжувалася фрагментами 
відео з минулорічних виступів. Каміла Ходжані-
язова: «Щорічно в «Театрі англійських мініатюр» 
студенти 1–4 курсів демонструють свої таланти, 
утілюючи їх у вистави. Кожного року нас вражає 
результат спільної роботи студентів та їх плідна 
праця, яка заохочує інших брати участь у подібних 
заходах».

Зробили і школярі свою доповідь «Хибні друзі 
перекладача й ідіоми» та показали кумедні моменти 
із мультфільмів, де вживалися фразеологізми роз-
мовної лексики.

Отже, дві генерації: учні, які тільки шукають 
своє покликання, і студенти, що вже розпочали 
«відточувати» своє ремесло перекладу, зустрілися 
і розділили радість присутності тут, у теплій дружній 
атмосфері Дня перекладача.

Анастасія Малєєва, студентка групи СГТ-27а.
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Подальших успіхів, 
нових вершин!

27 грудня виповнюється 65 років 
завідувачу кафедри технології кера-
міки, вогнетривів, скла та емалей, 
доктору технічних наук, професо-
ру Я.М. Пітаку.

Ярослав Миколайович є фундато-
ром наукової школи за напрямком 
«Фізико-хімічні основи будови багато-
компонентних оксидних систем». Він 
розробив теоретичні основи створен-
ня нових жаростійких та вогнетривких 
матеріалів на основі композицій ряду 
багатокомпонентних систем, що дало 
змогу створити нові неформовані вогнетривкі матеріали, керамічні 
маси для гарячого ремонту теплових агрегатів тощо. Як науковий 
керівник та відповідальний виконавець брав участь у виконанні 
понад 20 науково-дослідних робіт.

Професор Я.М. Пітак — автор понад 300 публікацій, є співав-
тором 4 навчальних посібників з грифом МОН України та 2 моно-
графій, а також 13 патентів та авторських свідоцтв.

Особистість професора Я.М. Пітака поєднує якості висококвалі-
фікованого науковця і досвідченого педагога, він зробив суттєвий 
внесок у підготовку інженерно-технічних кадрів та науковців вищої 
кваліфікації. Ярослав Миколайович постійно працює над вдоско-
наленням лекційних, практичних і лабораторних робіт, втілюючи 
нові технології навчання. Під його керівництвом захищено 9 кан-
дидатських дисертацій.

Професор Я.М. Пітак двічі перемагав у конкурсі «Вища школа 
Харківщини — кращі імена» серед викладачів НТУ «ХПІ» в номінації 
«Викладач професійно-орієнтованих або спеціальних дисциплін».

Ярослав Миколайович є академіком Української технологіч-
ної академії, нагороджений Почесною грамотою Міністерства 
освіти і науки України, членом експертної ради МОН з атестації 
кадрів вищої кваліфікації та членом спеціалізованої вченої ради 
Д 08.078.02 при ДВНЗ «УДХТУ» (м. Дніпро), членом редакцій-
но-видавничої ради «НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного». Про-
фесор Я.М. Пітак — постійний член ДЕК із захисту дипломних 
робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Хімічні технології 
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Колектив кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла 
та емалей інституту хімічних технологій та інженерії НТУ 
«ХПІ», друзі й колеги щиро вітають Вас, Ярославе Микола-
йовичу, і бажають міцного здоров’я, справжньої насолоди від 
Вашої творчої праці, подальших успіхів!

5Полiтехнiк

СТОРІНКА ЮВІЛЯРА

Вчений, педагог, патріот університету
Завідувач науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» Георгій Вікторович 

Лісачук – доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри 
технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей навчально-наукового 
інституту хімічних технологій та інженерії, голова спеціалізованої вченої 
ради із захисту дисертацій – відзначає в грудні своє 70-річчя.

У когорті хіміків-політехніків, які присвя-
тили все своє трудове життя Alma mater, 
Георгій Вікторович посідає помітне місце. 
Ось уже близько 20 років він очолює науко-
во-дослідну частину університету і, будучи 
дійсним патріотом НТУ «ХПІ», розвиває 
його науковий потенціал, підвищує престиж 
нашого вишу в Україні та світі.

Г. В. Лісачук є керівником актуального 
наукового напрямку в сучасному матеріа-
лознавстві, пов’язаного з функціональною 
керамікою спеціального призначення. 
Тільки в цьому напрямку під його керівни-
цтвом захищені 3 кандидатські і готується 1 
докторська дисертації. Загальний науковий 
багаж професора Г. В. Лісачука є вагомим 
і складає близько 300 наукових праць, 
серед яких 5 монографій, 2 підручники і 
більше 80 охоронних документів на об’єкти 
інтелектуальної власності. За свою плідну 
творчу працю Георгій Вікторович отримав 
цілу низку відзнак і нагород регіонального 
і державного рівнів: від керівництва Харків-
щини, Президії Національної академії наук 
України, Міністерства освіти і науки Укра-
їни, Верховної Ради України. Важливість 
виконаних професором Лісачуком робіт 

відзначена в 2006 році присудженням Дер-
жавної премії України в галузі науки і тех-
ніки, а в 2009 році – присвоєнням звання 
Заслуженого діяча науки і техніки України.

Д. т. н. Г. В. Лісачук, маючи широку на-
укову ерудицію, знання і досвід, випустив 
у самостійне наукове життя 6 кандидатів 
технічних наук, які не залишили професію 
та успішно розвивають школу і традиції 
спеціальності в НТУ «ХПІ», на підприємствах 
галузі. Четверо з них стали лауреатами пре-
мії Президента України та стипендіатами 
Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених. Георгій Вікторович – талановитий 
педагог із власним викладацьким стилем. 
На його заняттях студенти отримують не 
тільки знання, а й заряд енергії, оптимізму 
та натхнення.

Професор Г. В. Лісачук, маючи без-
цінний досвід наукової та адміністративної 
праці, завжди може дати людям добру по-
раду, він уважно і доброзичливо ставиться 
до студентів і колег, за що користується 
серед них заслуженим авторитетом.

Почуття гумору, самоіронія, комуніка-
бельність, ерудиція, людяність – це далеко 
не повний перелік усіх якостей ювіляра, за 

які його цінують студенти, члени кафедри і 
співробітники інституту.

Вельмишановний Георгію Вікторо-
вичу! Ректорат університету, колектив 
науково-дослідної частини та співро-
бітники кафедри технології кераміки, 
вогнетривів, скла та емалей у день 
Вашого ювілею відзначають Ваш опти-
мізм, бадьорість і неперевершеність, 
поважають і цінують Вас як вченого, 
колегу і людину!

Бажаємо Вам і надалі цікавої плідної 
роботи, нових професійних досягнень, 
міцного здоров’я та усіляких гараздів!

Видатний фахівець  і лідер
70 років виповнилося І.М. Фику, завідувачу кафед-

ри видобування нафти, газу та конденсату, професо-
ру, докторові технічних наук.

Ілля Михайлович Фик — лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки за 2006 рік, член 
спеціалізованої вченої ради ВАК України в ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна та ВАК України в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу. 
Заслужений геолог України, віце-президент Укра-
їнської нафтогазової академії, член та експерт ЦКР 
«Мінпаливенерго», почесний працівник Укргазпро-
му, ДК Укргазвидобування та ДК Укртрансгаз, Ілля 
Михайлович є членом редакційної колегії фахового 
видання «Нафтова та газова промисловість», чле-
ном колегії фахового видання «Нафтогазова галузь 
України», автором більш як 250 наукових та мето-
дичних праць.

Видатний фахівець у такій важливій для України галузі вже протягом 10 років працює 
в НТУ «ХПІ», з них 8 років очолює кафедру видобування нафти, газу та конденсату і багато 
зробив для її розвитку. За цей час на кафедрі з’явилися десятки діючих макетів з розробки 
нафтогазових родовищ, агрегатів бурового і нафтопромислового обладнання; придбано 
сучасні академічні версії програмних продуктів компанії «Schlumberger» для моделю-
вання режимів розробки родовищ, налагоджена співпраця з французькою компанією 
«Schlumberger» (Франція), відкрита нова спеціальність «Видобування нафти і газу» та ін.

Колектив кафедри видобування нафти, газу та конденсату щиро вітає Вас, Ілля 
Михайловичу, із ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров’я, багатьох років творчої 
діяльності і нових досягнень!

Щастя  і творчої наснаги! 
Для багатьох політехніків Науково-тех-

нічна бібліотека нашого університету асо-
ціюється з цією привітною, завжди пози-
тивною, вродливою жінкою. Лідія Петрівна 
Бондаренко, завідувач відділу культурно-
просвітницької роботи НТБ, пов’язала свою 
долю з Політехом у далекому 1995 році. 
За цей час вона пройшла шлях від бібліо-
текаря до завідувача відділу. Завжди поруч 
зі студентами, небайдужа до своєї роботи, 
Лідія Петрівна присвятила себе вихован-
ню людяності, патріотизму, естетичного 
світогляду молоді. Образотворчі вистав-
ки та фотовиставки, літературні вечори 
та творчі зустрічі, заходи з патріотичного 
та естетичного виховання, активна участь 
у залученні школярів до життя НТУ «ХПІ»… Все це лише краплинка, порівняно з її душевною 
теплотою, оптимізмом, увагою до людей, небайдужістю до оточуючих.

Шановна Лідіє Петрівно! Колективи Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» та 
редакції газети «Політехнік» щиро вітають Вас із ювілеєм! Бажаємо здоров’я, 
щастя, творчої наснаги. Хай життя завжди посміхається Вам!

Талант науковця  і викладача
25 грудня свій ювілей буде святкувати доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей В.В. Тараненкова.
Вікторія Віталіївна — приклад сучасного педагога, вона поєднує в собі риси таланови-

того науковця та успішного викладача, адже викладає одні з найцікавіших дисциплін — 
«Кристалографію та мінералогію» та «Технічну петрографію». Саме вона зберігає й розви-
ває унікальну, єдину в НТУ «ХПІ» колекцію мінералогічного музею, що містить зразки, які 
налічують сотні, а деякі — навіть тисячі років! Віддана улюбленій справі, Вікторія Віталіївна 
вміє заражати своїм ентузіазмом студентів, які під її керівництвом ставали переможцями 
Всеукраїнських та регіональних конкурсів студентських робіт. У 2018 році доцент В.В. Та-
раненкова та її студенти вперше представляли Україну на Міжнародних культурних і ака-

демічних зборах студентів інженерних спеціальностей 
(ICAMES) в Туреччині і отримали 2 місце в категорії 
конкретних проектів.

Вікторія Віталіївна — успішний науковець, область 
її наукових інтересів пов’язана з розробкою фізико-
хімічних основ одержання барійвмісних портландце-
ментів поліфункціонального призначення. Вона є спів-
автором 2 монографій та 3 навчальних посібників, 
тільки за останні 5 років опублікувала 33 наукові праці 
(з них — 23 спільно зі студентами) у фахових наукових 
виданнях України та зарубіжжя, бере активну участь 
у провідних вітчизняних та міжнародних науково-тех-
нічних конференціях.

Напередодні першого значного ювілею колек-
тив кафедри технології кераміки, вогнетривів, 
скла та емалей від щирого серця вітає Вікторію 
Віталіївну та бажає їй міцного здоров’я, творчої 
наснаги та подальших наукових успіхів!!!

Центр кристалізації 
лабораторії в’яжучих 
речовин, або просто 
ШЕФ!!! 

10 грудня cвій ювілейний день 
народження святкувала Галина Ми-
колаївна Шабанова. Ця жінка, зовні 
маленька й тендітна, насправді вну-
трішньо дуже сильна і організована! 
Саме вона є провідним спеціалістом 
кафедри в області фундаментальних 
досліджень в’яжучих матеріалів 
спеціального призначення, вченим 
секретарем спеціалізованої вченої 
ради Д 64.050.03, заступником ди-
ректора навчально-наукового інсти-
туту хімічних технологій та інженерії з наукової роботи, професором 
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».

Професор Г.М. Шабанова — один з провідних фахівців у на-
прямку дослідження будови багатокомпонентних оксидних систем 
та створення спеціальних в’яжучих матеріалів поліфункціонального 
призначення на основі їх композицій, що є суттєвим внеском 
у розвиток сучасного матеріалознавства, керівником наукового 
напрямку створення фізико-хімічних основ одержання нового класу 
спеціальних цементів та бетонів на їх основі. Вона має високий 
авторитет вченого та фахівця у вищих навчальних закладах, на-
уково-дослідних інститутах, підприємствах та фірмах України, країн 
СНД та далекого зарубіжжя.

Під керівництвом Галини Миколаївни студенти отримували на-
ціональні дипломи з наукової діяльності в галузі «Технічні науки», 
«Будівництво».

Сьогодні, будучи керівником об’єднаної структури, що поєднала 
в собі лабораторію конструктивної кераміки та вогнетривів з лабо-
раторію спеціальних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів, 
ця сильна жінка притягує до себе і зв’язує воєдино друзів, спів-
робітників, учнів та студентів, продовжуючи справу своїх великих 
Вчителів, у першу чергу, професора Є.І. Ведя, вона щедро ділиться 
своїми унікальними знаннями.

У цей чудовий зимовий день колектив кафедри технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей інституту хімічних 
технологій та інженерії НТУ «ХПІ», а також друзі й колеги 
вітають Галину Миколаївну з днем народження та бажають 
їй здоров’я, творчої наснаги та вдячних і успішних учнів!!!

Вже рік існує наш мовний клуб «Діалог». 
Метою його створення стали підготовка 
та проведення науково-просвітницьких, 
освітніх і культурних заходів для форму-
вання та поглиблення мовних компетенцій 
(спілкування англійською та українською 
мовами), сприяння адаптації та інтеграції 
студентів і аспірантів, а також майбутніх 
абітурієнтів до соціально-культурного се-

редовища НТУ «ХПІ» і формування в них 
навичок міжкультурного толерантного 
спілкування.

Клуб об’єднав творчих людей і колег-од-
нодумців не тільки з кафедр та факультетів 
нашого університету — до його діяльності 
долучилися представники діаспор Харкова, 
а також шкіл міста та області, Товариство 
азербайджанських жінок міста Харкова «Ай-
нур Хатун» і активісти інших громадських 
організацій. Наша перша зустріч-відкриття 
«Welcome to «Dialogue» у листопаді мину-
лого року була присвячена особливостям 
толерантного спілкування та адаптації 
до іншомовного соціокультурного серед-
овища, учасниками її були студенти ННІ 
ЕММБ та факультету міжнародної освіти.

Представники факультету міжнародної 
освіти, інституту економіки, менеджменту 
і міжнародного бізнесу (ННІ ЕММБ) і фа-
культету СГТ за підтримки ректорату НТУ 
«ХПІ» 23 лютого 2018 року в приміщенні 
НТБ НТУ «ХПІ» провели святкування Між-
народного дня рідної мови. У святі брали 

участь студенти факультету міжнародної 
освіти з Анголи, Лівану, В’єтнаму, Марок-
ко, Туреччини та Гвінеї під керівництвом 
декана факультету Д.А. Кудія, завідувачів 
кафедр О.М. Лапузіної, С.М. Чернявської 
та творчого колективу кафедри гуманітар-
них наук цього факультету. Учасниками 
свята були також студенти кафедри торгі-
вельної, комерційної та підприємницької ді-
яльності ННІ ЕММБ; студенти кафедри пе-
дагогіки та психології управління соціальни-
ми системами ім. академіка І.А. Зязюна під 
художнім керівництвом доцента Л.М. Грень. 
Ми залучили тоді багатонаціональну ауди-
торію до мовного квесту.

У День матері 18 травня 2018 року, 
що проводився в НТБ НТУ «ХПІ», у свят-
ковому концерті «Я люблю тебе, мамо!» 
взяли участь студенти та викладачі нашого 
університету, а також художній колектив жі-
ночої громадської організації «Айнур Хатун» 
і вихованці музичної школи. За творчий 
підхід та активну участь у заходах мовного 
клубу «Діалог» особливо треба відзначити 

Афсану Мамедову та Айнур Нагієву (ви-
хованці «Айнур Хатун») і студентів-політех-
ніків: Поліну Видрю, Віолетту Зеленкову, 
Ольгу Ільїну, Карину Монтян, Ольгу Самухо-
ву, Анну Середу, Анастасію Кожем’яку, Інну 
Педан, Наталію Ромащенко, Владислава 
Бондаренка, Марію Горобець та Альвіну 
Оксанченко.

Діяльність нашого мовного клубу спря-
мована також на популяризацію науки, 
культури та спорту серед школярів і спри-
яння інтеграції представників мусульман-
ських діаспор до соціокультурного просто-
ру України через освітній простір та методи 
інклюзивної освіти, у чому нам допома-
гають творчі колективи Музею історії НТУ 
«ХПІ» та «Арсеналу Ідей». Уперше в липні 
2018 року була проведена лекція-екскурсія 
для дітей з мусульманських діаспор — ви-
хованців літнього дитячого табору «Аль 
Барокят». Завершилася наша екскурсія 
фотосесією біля символу НТУ «ХПІ» — 
пам’ятника першому інженеру. Здається, 
вже скоро серед списку славетних імен 
наших політехніків ми знайдемо хіміка Шах-
ріяра Мукорамова, інженера-конструктора 
Саміра Османова, педагога-перекладача 
Айшу Джунайдуллаєву та багатьох інших 
маленьких відвідувачів «Арсеналу Ідей».

Мовний клуб «Діалог»,  його друзі 
та партнери долучаються до підготовки 
й проведення загальноуніверситетських 
заходів, таких як святкування Міжнарод-
ного дня миру, що відбувся 21 вересня 
2018 року. Разом з нашими творчими 
партнерами з Товариства азербайджан-
ських жінок міста Харкова «Айнур Хатун» 
ми підготували номери художньої само-
діяльності та демонстрацію традиційного 
національного вбрання. Ідея святкування 
Міжнародного дня миру належить голові 
римокатоликів Павлу VI, який започаткував 
його у 1968 році, керуючись тезою: «Про-
бач, і ти отримаєш мир». Утім неможливо 
пробачити не пізнавши, а пізнати немож-
ливо без спілкування та порозуміння. Отже, 
у нашого мовного клубу «Діалог» ще багато 
завдань та напрямів творчої роботи з об-
дарованою молоддю, бо кроки назустріч — 
це кроки вгору тернистим шляхом до зірок 
і втілення Української мрії у життя.

Людмила Гарник, доцент кафедри 
комерційної, торговельної 

та підприємницької діяльності ННІ 
ЕММБ, Ірина Снігурова — старший 

викладач кафедри української, 
російської мов і прикладної лінгвістики 

факультету міжнародної освіти, 
засновниці мовного клубу.

Мовний клуб «Діалог»: кроки 
назустріч — це кроки вгору
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69-я Спартакиада НТУ «ХПИ» стартовала

29 ноября в спорткомплексе нашего 
университета состоялось торжественное 
открытие 69-й Спартакиады НТУ «ХПИ». 
В начале этого спортивного праздника 
свое мастерство владения мячом проде-
монстрировали чемпионы Украины по ба-
скетболу среди мужских команд высшей 
лиги, многократные чемпионы Украины 
среди студентов, участники суперлиги 
чемпионата Украины, игроки баскетболь-
ного клуба «Политехник» (тренеры команды 
Владимир Коваль и Тимур Арабаджи).

Парад всех институтов и факульте-
т о в  Х П И  п р и н и м а л и  р е к т о р ,  п р о -
фессор Е.И. Сокол, народный депутат 
Украины А.М. Грановский, председа-
тель администрации Киевского района 
Харьковского городского совета Нелли 
Казанжиева, заведующий кафедрой физ-
воспитания, главный судья соревнований, 
доцент А.В. Юшко и председатель прав-
ления спортклуба «Политехник», старший 
преподаватель кафедры физвоспита-
ния А.А. Колесниченко. Командовал па-
радом старший преподаватель кафедры 
физвоспитания, мастер спорта В.Ю. Казак.

Ч е с т ь  в ы н е с т и  з н а м я  н ы н е ш н е й 
Cпартакиады была оказана мастеру спорта 
Украины, победителю и призеру между-
народных и всеукраинских соревнований, 
победителю Европейских студенческих 
игр — 2018 по бадминтону, студентке СГТ 
факультета Владиславе Лесной.

ИТОГИ 68-й СПАРТАКИАДЫ
На этом спортивном празднике были под-

ведены итоги 68-й Спартакиады НТУ «ХПИ». 
В соревнованиях приняли участие около 
2000 студентов дневной формы обучения, 

они состязались в 22 видах спорта. По-
бедителем Спартакиады в общекомандном 
зачете стали студенты СГТ факультета, 2 ме-
сто заняла команда института химических 
технологий и инженерии, 3 место у сборной 
Военного института танковых войск.

Победители и призеры соревнований 
были награждены переходящими кубками, 
дипломами спортивного клуба и памятны-
ми медалями.

ПОБЕДЫ ВСЕУКРАИНСКОГО  
И МИРОВОГО УРОВНЕЙ

Обладателем кубка памяти ректо-
ра М.Ф. Семко стала команда СГТ фа-
культета (капитан — Антон Сливка). В тра-
диционных состязаниях за Суперкубок 
по футболу, где встречаются победитель 
«Кубка М.Ф. Семко» с чемпионом Спарта-
киады ХПИ по футболу победу праздновала 
сборная института химических технологий 
и инженерии (капитан — Алексей Гера-
сименко). Победители турниров были на-
граждены переходящим кубком и памятной 
медалью спортивного клуба.

На IV Европейских студенческих играх 
наш университет представляла команда 
бадминтонистов, на счету которой 5 ме-
далей из 10, завоеванных украинскими 
студентами на этих престижных сорев-
нованиях. В парных состязаниях среди 
женщин победу одержали мастера спорта 
Украины Владислава Лесная и Марина 
Ильинская (СГТ), которые стали также об-
ладателями бронзовых наград в одиночной 
женской категории. Бронзовым призером 
игр в мужской одиночной категории стал 
мастер спорта Украины Александр Шмун-
дяк (СГТ). Тренирует ребят Заслуженный 
тренер Украины Михаил Стерин.

Отличные результаты показали и наши 
юные бадминтонисты. Призером юно-
шеских Олимпийских игр, чемпионата 
Европы среди юниоров, победителем 
Международного турнира «Хатзор Ин-
тернешнл» стала мастер спорта Украины 
Анастасия Прозорова (СГТ). Чемпионом 
Украины среди юношей, победителем 
Международного турнира «Хатзор Ин-
тернешнл» по бадминтону стал мастер 
спорта Украины, участник Европейских 
студенческих игр Михаил Махновский 
(факультет компьютерных наук и про-
граммной инженерии). Тренирует Настю 
и Михаила Заслуженный тренер Украины 
Геннадий Махновский.

Победителем молодежного чемпионата 
Украины, призером взрослого чемпионата 
Украины, призером Международной матче-
вой встречи Европейских стран по легкой 
атлетике стала мастер спорта Украины 
Ирина Рофе-Бекетова (институт химиче-
ских технологий и инженерии). Тренер — 
Валентина Исправникова.

Чемпионом Украины, призером чемпи-
оната Европы, чемпионата мира по арм-
спорту стала Юлия Гадаева (институт 
механической инженерии и транспорта). 
Тренер — Заслуженный тренер Украины 
Владимир Петренко.

Чемпионом Европы по подводному ори-
ентированию стал мастер спорта Украины 
международного класса Евгений Золотов 
(СГТ). Тренеры — Александр Золотов 
и Сергей Василенко.

Призером чемпионата Европы по под-
водному ориентированию стала Мария 
Зарецкая (институт экономики, менед-
жмента и международного бизнеса), вы-
полнив норматив мастера спорта Украины. 

Тренер — Заслуженный тренер Украины 
Сергей Василенко.

Трехкратным обладателем Кубка мира 
по плаванию в ластах среди юниоров стала 
мастер спорта Украины международного 
класса Елизавета Вакарёва (КИТ).

Призером юниорского чемпионата Украи-
ны, победителем международных турниров, 
призером чемпионата мира по каратэ стал 
Александр Кичерман (СГТ).

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ 2018-го
Плавание — Игорь Нимченко (институт 

экономики, менеджмента и международ-
ного бизнеса) — мастер спорта Украины 
(тренеры — Татьяна Морозова, Сергей 
Девятов, Юлия Оболонько).

Легкая атлетика — Роман Супрун 
(СГТ) — мастер спорта Украины (трене-
ры — Александр Костоглодов, Леонид 
Соколов, Юрий Огородник); Анатолий 
Черный (СГТ) — мастер спорта Украины 
(тренеры — Валерий и Надежда Бодровы).

Греко-римская борьба — Руслан Ру-
санов (институт химических технологий 
и инженерии) — мастер спорта Украины 
(тренер — Виктор Титаренко).

Гиревой спорт — Константин Тимчен-
ко (институт механической инженерии 
и транспорта) — мастер спорта Украины 
(тренер — Юрий Васильев).

Все спортсмены были награждены при-
зами, которые им вручил народный депутат 
Украины А.М. Грановский.

Участников спортивного праздника 
поздравили: Народный камерный хор 
имени А. Петросяна (руководитель Максим 
Сидоров), клуб акробатического рок-н-
ролла «Сенат» (тренеры Сергей Ляшенко 
и Наталья Проскурина); акробатический 
дуэт Алеся Самсонова и Артём Кайда-
лов; команда ХПИ по спортивной аэро-
бике (тренер — преподаватель кафедры 
физвоспитания Алла Алпатова); студия 
оригинального жанра «Бенефис» (Леонид 
Калашников), студенты КИТ факультета 
Дмитрий Тертышный и Константин Зван-
чук (секция спортивной гимнастики, тре-
нер — старший преподаватель кафедры 
физвоспитания Виктор Денисов); секция 
спортивной аэробики (Алла Алпатова 
и Юлия Плужникова).

Подготовила Мария Долгарева.
На снимке (справа налево): народный 

депутат Украины А.М. Грановский, 
ректор НТУ «ХПИ» Е.И. Сокол, 

Анастасия Прозорова, заведующий 
кафедрой физвоспитания А.В. Юшко 

и председатель правления спортклуба 
«Политехник» А.А. Колесниченко.

Фото Валерия Таемницкого.

Вітаємо наших призерів!
Команда НТУ «ХПІ» посіла 3 місце у 5 Міждисциплінарному науковому квесті 

«Пошуки скарбів науки», який відбувся 10 листопада під патронатом голови 
Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Учасники нашої команди 
перевірили свої знання у різних напрямках та переконалися, що Політех дає 
відмінну базу для старту!

Перша річниця «Арсеналу Ідей Україна»
ПОДІЇ – 2018

7 вересня 2018 року виповнився один рік з дня відкриття 
Центру «Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ». Створений за іні-
ціативи молодих вчених НТУ «ХПІ» (голова Ради молодих 
вчених — Р. Томашевський), за підтримки Харківської облдерж-
адміністрації, Благодійного фонду «Мистецький Арсенал» 
(директор — О. Вієру) в рамках Всеукраїнської соціальної 
програми Марини Порошенко «Інклюзивна освіта — рівень 
свідомості нації», Центр став першим в Україні постійно діючим 
інтерактивним майданчиком творчості, досліджень та пізнання 
для школярів та молоді, в тому числі з інвалідністю. Центр 
«Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ» вже став відомим не тільки 
в Слобожанщині, а й в інших регіонах України.

Центр став майданчиком для практичних занять майбутніх 
педагогів з ХНПУ імені Г.С. Сковороди, для проведення заходів 
з майбутніми абітурієнтами НТУ «ХПІ». Набули популярності 
цікаві програми під час Днів відкритих дверей, «Канікул з Політе-
хом», Наукових Субот, Фестивалів Науки та ін. Центр відвідали: 
перша леді України Марина Порошенко, голова Харківської обл-
держадміністрації Юлія Світлична, Перший космонавт Незалеж-
ної України, Герой України Леонід Каденюк, дипломати та відомі 
вчені — популяризатори науки зі США, Німеччини, Іспанії та ін.

За цей час Центр відвідали понад 5000 дітей та молоді.
З приводу першої річниці Арсеналу було організовано кон-

курс малюнків на тему «Я І МОЯ КРАЇНА». 39 учасників віком 
від 7 до 16 років з Харкова, Харківської області та м. Маріуполь 
Донецької області взяли участь у заході. Журі очолював про-
ректор НТУ «ХПІ», професор Ю.І. Зайцев. Співголова журі — 
професор ХДАДМ О.А. Векленко.

17 листопада в залі засідань Вченої ради НТУ «ХПІ» відбу-
лося урочисте нагородження учасників та призерів конкурсу 
малюнків «Я І МОЯ КРАЇНА», присвяченого 1-й річниці Центру 
«Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ». Спеціальними дипломами 
нагороджено 5 учасників, дипломами ІІІ ступеня — 6 учасників, 
дипломами ІІ ступеня — 6 учасників, дипломами І ступеня — 
7 учасників різних вікових категорій.

Слід відзначити, що роботи були виконані в різних техніках. 
Призерами стали 8 хлопців і дівчат з НВК імені В.Г. Коро-
ленка, 6 студентів комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ 
«ХПІ».

Дипломи І ступеня отримали: Олександра Переварюха, 7 ро-
ків (м. Маріуполь, Донецька обл.), Даша Волошко, 9 р. (НВК 
Короленка), Аніта Бєлоброва, 11 р. (ЗОШ №109 м. Харкова), 
Аліна Душина, 14 р. (Дитяча художня школа №2 ім. П.О. Лев-
ченка), Олександр Шевченко, 14 р. (НВК ім. Короленка), Тетяна 
Гурій та Анастасія Яцук, І курс (КТК НТУ «ХПІ»).

Всі учасники були дуже вражені щирою підтримкою в НТУ 
«ХПІ», їх відзначили не тільки дипломами, а й солодощами 
та фірмовою атрибутикою НТУ «ХПІ». Дякуємо за підтримку 
та участь у проведенні конкурсу: проректору М.І. Гасанову, 
проректору Ю.І. Зайцеву, голові студентської профспілки 
НТУ «ХПІ» С.М. Мастерному, директору навчально-наукового 
інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Р.С. То-
машевському, молодим вченим університету — кураторам 
проектів С. Радогузу, В. Малікову, К. Мінаковій.

Ганна Бистріченко.

ДС–ДС–ДС

Камерний оркестр
«Крещендо» у Львові

27–28 жовтня цього року у м. Львові відбулась серія концертів, присвячених 
10-річчю камерного оркестру «Поліфонія» Національного університету «Львівська 
політехніка». Наш камерний оркестр «Крещендо» Палацу студентів НТУ «ХПІ» під 
керівництвом Наталі Чистякової було запрошено до участі в урочистому святкуванні 
ювілею львівського колективу.

20-годинна дорога привела наших студентів до палацу родини Потоцьких. Саме 
у дзеркальній залі цього палацу публіка зустріла оркестр «Крещендо» бурхливими 
оплесками і навіть не хотіла відпускати. Тому наші музиканти із задоволенням зіграли 
на біс. У той же день у Латинському кафедральному соборі пройшов концерт наших 
нових друзів — оркестру Musica Juvenalis (Словакія м. Кошице, диригент — Ігор 
Доховіц). Створений ще в 1954 році, цей оркестр отримав багато нагород як вдо-
ма, так і за межами своєї країни. Нашим студентам випала нагода поспілкуватись 
із закордонними гостями за спільною вечерею.

Місто Львів відоме своїми пам’ятками архітектури. Однією з таких є Будинок 
органної та камерної музики, що знаходиться у колишньому костьолі святої Марії 
Магдалени. Дуже красивий як ззовні, так і зсередини, органний зал пробуджує 
у відвідувачів захоплення та відчуття благоговіння. Висока стеля, орган, ікони… 
Все це створює атмосферу часів життя Й.С. Баха. Саме тут 28 жовтня відбувся за-
ключний спільний концерт, присвячений 10-річчю камерного оркестру «Поліфонія» 
Національного університету «Львівська політехніка».

Як із крихітного зернятка виростає чарівна квітка, так і оркестр «Поліфонія» роз-
квітнув за ініціативи студентів університету. Ректор, професор Юрій Бобало, як тур-
ботливий садівник, підтримав та допоміг вирости цьому колективу. Першим його 
керівником був талановитий диригент, відомий зараз у багатьох містах України і не 
тільки, Назарій Яцків. За 10 років «Поліфонія» перемагала на численних фестивалях 
і конкурсах. Зокрема у січні 2016 р. отримала першу премію на Міжнародному кон-
курсі-фестивалі «Чарівний камертон», заснованому в нашому університеті. Художній 
керівник і диригент Роман Кресленко, талановитий і харизматичний юнак, своєю 
енергією надихає оркестрантів. Тому «Поліфонію» обожнюють студенти і викладачі 
університету і не тільки вони.

За програмою концерту відбулись виступи колективів «Крещендо», «Musica 
Juvenalis» та «Поліфонія». Вимоглива львівська публіка зустріла наших музикантів 
щирими оплесками та вигуками «браво». Ми виконали, зокрема, «Вогні далекого 
маяка» — твір випускника нашого університету Олега Неклюдова. Саме він викликав 
бурхливу реакцію слухачів. Стомлені, але задоволені, наші оркестранти повернулися 
до Харкова з новими враженнями та натхненням…

Аліна Холодна.


