
14 березня
2019 р.

№ 5
(2525)

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua
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САЙТ НТУ «ХПИ» ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

посетила НТУ «ХПИ» в феврале. Это были представители Меж-
дународного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда 
Ясави и крупной электротехнической компании АО «Alageum 
Electric». Стороны договорились о сотрудничестве по несколь-
ким направлениям в научно-образовательной сфере — обмене 
студентами, преподавателями между украинским и казахским 
вузами, осуществлении программы двойных дипломов для 
уровней «магистр» и «бакалавр», защите диссертационных работ 
на базе ХПИ.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПРИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

состоялось 19 февраля в научно-технической библиотеке НТУ 
«ХПИ». Участники встречи — члены координационного совета, 
представители общественных организаций и объединений обсу-
дили текущую работу по национально-патриотическому воспита-
нию, планы на будущее. Мероприятие прошло под руководством 
заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева (на снимке 
слева). С докладом о национально-патриотическом воспитании 
в НТУ «ХПИ» выступил ректор Евгений Сокол. Директор научно-тех-
нической библиотеки ХПИ Лариса Семененко представила гостям 
проект монумента «Крест Славы Защитникам Отчизны», который 
предполагается установить на территории Военного института 
танковых войск ХПИ в память о погибших солдатах в зоне АТО.

«ПРИЗНАННОЕ МИРОМ ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

Интерактивная лекция на эту тему для иностранных студентов 
довузовской подготовки состоялась в Центре международного 
образования нашего университета. Цель лекции — формирование 
у иностранных студентов представления о будущей профессии 
инженера, ознакомление с историей и организационной струк-
турой вуза, а также повышение мотивации к дальнейшей учебе 
на технических специальностях ХПИ. На лекции присутствовали 
студенты из Турции, Марокко, Ливана, Египта и Ирана.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИИ «SPEAKING CLUB»
в НТУ «ХПИ» объединила более сотни школьников, их родите-
лей, учителей, преподавателей девяти вузов Харькова и пред-
ставителей администрации Новобаварского и других районов 
города. На встрече обсуждали тему сложностей выбора даль-
нейшего обучения для выпускников, преимуществ образования 
в Украине, представители ХПИ также рассказали о двойных 
дипломах, STEM-образовании — новом направлении, которым 
университет занимается уже на протяжении нескольких лет. 
Кроме того, Политех провел мастер-классы по химии, физике 
и робототехнике.

АКАДЕМИЯ CISCO НТУ «ХПИ»
совместно с другими ведущими вузами Украины организовала 
Всеукраинский онлайн-урок «День безопасного Интернета 2019», 
в котором приняли участие более девяти тысяч школьников, уче-
ников профессионально-технических лицеев, студентов колледжей 
и учителей. На вебинаре были рассмотрены вопросы кибератак, Ин-
тернет-мошенничества и безопасности в Интернете. Каждый участ-
ник вебинара получил доступ к курсу Сетевой академии Cisco «Всту-
пление в кибербезопасность» и имел возможность задать вопросы 
спикерам-экспертам. Среди них были представители программы 
Сетевых академий Cisco, Киберполиции Украины и компании ERC.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА ВО ГЛАВЕ 
С ДИРЕКТОРОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ БАЙРАМОМ БЯШИМОВЫМ
посетила наш университет. Цель визита — встреча с туркмен-
скими студентами, которые обучаются в университетах Харькова, 
руководством этих вузов, обсуждение вопросов образования, 
ознакомление с возможностями НТУ «ХПИ».

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся условий 
обучения и проживания туркменских студентов в Украине.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ «ГИДРОСИЛА АПМ» 
(КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

провели встречу со студентами из этого региона, которые обуча-
ются на разных факультетах и в институтах НТУ «ХПИ». Они при-
гласили политехников на работу на предприятиях компании после 
выпуска, рассказали о возможностях сотрудничества на этапе 
обучения в университете, в частности, об оказании лучшим студен-
там финансовой поддержки от компании на протяжении обучения. 
Мероприятие прошло в рамках кооперации между НТУ «ХПИ» и ЧАО 
«Гидросила Груп».

Фото Валерия Таемницкого.

Вітаємо лауреата!
Наприкінці минулого року шість молодих вчених НТУ «ХПІ» отримали Премію 

Президента України для молодих вчених. У попередніх випусках газети були 
вміщені публікації про п’ятьох лауреатів — д. т. н. Дениса Мірошниченка, 
завідувача кафедри «Технологія переробки нафти, газу та твердого пали-
ва» (№2 від14 лютого 2019 року), к. т. н., доцента Олексія Водку (кафедра 
«Динаміка та міцність машин»), молодшого наукового співробітника Андрія 
Мейлехова, аспірантів Марію Жадько та Ганну Постельник («Матеріалознавство») 
(№3–4 від 28 лютого 2019 р.).

Сьогодні ми публікуємо статтю про молодого науковця кафедри технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей к. т. н. Артема Захарова, чия робота, 
удостоєна премії Президента, виконана у співавторстві зі вченими з різних 
наукових-дослідних установ та підприємства оборонно-промислового ком-
плексу.

Керівником досліджень молодого вче-
ного є лауреат Державної премії України, 
доктор технічних наук, професор Георгій 
Вікторович Лісачук. «На рахунку» про-
фесора 7 підготовлених ним кандидатів 
технічних наук, троє з яких отримали 
премію Президента України для моло-
дих вчених. Це Руслан Кривобок, Олеся 
Романова у 2010 році та Артем Захаров, 
про якого сьогодні мова.

— У роботі з молодими науковцями 
головне — зацікавити їх актуальною 
проблемою, — вважає Георгій Вікторо-
вич. — Такою є, наприклад, розробка 
радіопрозорих керамічних матеріалів. Вона, так би мовити, «на вістрі» сьогодніш-
нього матеріалознавства. Відколи ми займаємося дослідженнями в цьому напрямку, 
отримали безліч запрошень на наукові форуми до Японії, Швеції, США. Нещодавно, 
наприклад, від колег з Угорщини надійшов повний перелік міжнародних конференцій 
з проблем матеріалознавства. Ми маємо багато публікацій у виданнях, що входять 
до міжнародних баз даних, інші свідчення про те, що їх тема актуальна, а результати 
досліджень, нові технології в цій галузі затребувані в усьому світі.

— Звичка Георгія Вікторовича моніторити стан науки та промисловості України 
й світу та знаходити наукові виклики, стала початком і моєї кар’єри науковця в рідно-
му університеті, — говорить Артем Захаров. — Нами було обрано напрямок розробки 
нових керамічних матеріалів, а саме — радіопрозорих матеріалів, необхідних для 
створення захисних обтічників радіокерованих ракет. Потреба в нових, більш ефек-
тивних, матеріалах стала нагальною проблемою, бо останні розробки проводились 
ще в радянські часи, а технічний прогрес вимагав сміливих рішень. Обраний новий 
напрямок, незважаючи на широке різноманіття наукових досліджень на кафедрі 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей, викликав значний інтерес. Вже за п’ять років 
було захищено 9 бакалаврських та 8 магістерських дипломних робіт та готується 
до захисту ще 3 кандидатські дисертації з цієї тематики.

Проведені дослідження зацікавили також фахівців із різних науково-дослідних 
та дослідно-виробничих установ. На наукових конференціях та на виставках, як це 
буває, сталися цікаві знайомства, що допомогли знайти спільні інтереси на перетині 
різних галузей науки, а також дали змогу провести дослідження на базі інших установ 
та отримати впровадження розробленого матеріалу на Державному підприємстві 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», провести тестові дослідження 
в Науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів» НАН України ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна. В ході одного з досліджень, що проводилося в КНУ ім. Тараса Шевчен-
ка, і з’явилась ідея об’єднати результати наших досліджень в цикл наукових робіт для 
подання на здобуття Премії Президента України для молодих вчених. Наш колектив, 
що складався з 4 молодих науковців: Юлії Шлапи — к. т. н., наукового співробітника 
Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Артема 
Нікитенка — інженера Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Андрія Зайлера — інженера Костянтинівського державного науково-виробничого під-
приємства «Кварсит» ДК «Укроборонпром» та мене — Артема Захарова, молодшого 
наукового співробітника Національного технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», представив роботу «Створення нових функціональних матеріалів для 
надвисокочастотної техніки». 

Цикл робіт цікавий тим, що ми працювали з практично одним матеріалом, але 
в різних галузях науки. Розробки Юлії пов’язані з медициною — магнітна гіпертермія, 
матеріали Артема актуальні в телекомунікаціях — створення систем безпровідного 
зв’язку, мої розробки спрямовані на створення високотемпературних радіопрозорих 
обтічників, а Андрій в умовах виробництва відпрацьовував технології виготовлення 
виробів на основі розроблених матеріалів.

За свої наукові досягнення я вдячний викладачам та працівникам кафедри кера-
міки, вогнетривів, скла та емалей, а також своїм науковим керівникам — професору 
Георгію Вікторовичу Лісачуку та доценту Руслану Вікторовичу Кривобоку.

Розмовляла Світлана Землянська.
Фото Ігоря Гаєвого.

відбулися 24 лютого в НТУ «ХПІ». У цих масштабних подіях взяли 
участь понад 1200 відвідувачів із Харківського регіону, а також 
східних і південних областей України. Абітурієнти та їх батьки 
знайомилися з усім розмаїттям напрямків навчання в ХПІ, спілку-
валися з викладачами, студентами, дізнавалися про умови всту-
пу 2019 року. Всі бажаючі запитували представників приймальної 
комісії Політеху про особливості вступної кампанії та умови 
прийому 2019 року, брали участь у панельній дискусії «Професії 
майбутнього», майстер-класах, експериментах, мотиваційних 
лекціях, експрес-тестуванні ЗНО. Серед новинок заходу — зу-
стрічі з роботодавцями та випускниками нашого університету.

Гостей Дня відкритих дверей привітав ректор НТУ «ХПІ» 
професор Євген Іванович Сокол. Він підкреслив, що мета захо-
ду — допомогти старшокласникам та їхнім батькам розібратися 
в питаннях вступу, обрати майбутню професію.

«Тут представлені всі кафедри, спеціальності, щоб гості 
могли поспілкуватися з викладачами, зрозуміти суть того 
чи іншого напрямку, який вони будуть освоювати. Ми також 
презентуємо дві нові ідеї — 3D-системи та інноваційний кам-
пус. Це принципово нова система підготовки IT-фахівців. Крім 
того, цього разу ми залучили до заходу наших роботодавців, 
щоб абітурієнти від них почули про перспективи працевла-
штування після закінчення Харківського Політеху. Це важливо, 
оскільки майбутні абітурієнти повинні розуміти, що вони при-
йшли не просто здобути певний багаж 
знань, а підготуватися до конкретної 
майбутньої професії», — зауважив рек-
тор Є.І. Сокол.

На Дні відкритих дверей було презенто-
вано 170 освітніх програм від 89 кафедр 
нашого університету (у складі 5 інститутів 
та 4 факультетів НТУ «ХПІ»). У лаборатор-
но-експериментальній зоні демонстру-
валися досліди з хімії та фізики, у зоні 
робототехніки та інжинірингу — сучасні 
технології IT-сфери та електроніки. Пра-
цювала також територія майстер-класів.

Доцент кафедри «Технологія жирів і продуктів бродіння» 
НТУ «ХПІ» Дмитро Матюхов: «Ми розповідаємо школярам, 
що важливо вивчати хімію, біологію, і, в першу чергу, показу-
ємо, як ці знання можуть стати в нагоді в реальному житті. Тут 
вони можуть взяти участь у наших дослідах і експериментах, 
спробувати, наприклад, ексклюзивний напій, приготований 
студентами нашої кафедри!».

«ХПІ прийняв виклик сьогоднішнього дня, ми адаптуємося 
і стаємо ближче до абітурієнтів. На Дні відкритих дверей пока-
зано все різноманіття ХПІ. Тут зібрана найбільша лабораторно-
експериментальна зона, представлена територія робототехні-
ки, мехатроніки, інжинірингу. У нас проходить одночасно понад 
20 майстер-класів. Ми пояснюємо, що таке вступна кампанія, 
проводимо лекцію про вступ, правила прийому, про помилки 
абітурієнтів минулих років. Щоб кожен зрозумів, що існуючі 
умови і правила не такі вже й страшні. Приймальна комісія 
Політеху допоможе вам остаточно з усім розібратися», — за-
значив відповідальний секретар Центральної приймальної 
комісії ХПІ Сергій Петров.

Студентка Харківського машинобудівного коледжу Владис-
лава Пивоварюк: «Я відвідувала Дні відкритих дверей інших 
університетів, але Політех для мене найкращий! Буду вступати 
на спеціальність «Логістика».

Десятикласник Микита Цепочко обирає IT-спеціальність: 
«Вибір вишу вже не постає, оскільки я обрав ХПІ. Подобається 
різноманітність факультетів для програмістів. Робототехніка 
досить цікава, але я більш схильний до кібербезпеки та роз-
робки сайтів».

По закінченню масштабного заходу «День відкритих дверей 
і Фестиваль науки «Science is FUN!» гостей очікував розіграш 
призів — футболок, бейсболок з логотипами ХПІ, сертифікатів 
на гру БК «Політехнік», ін. Гостей також розважали рок-гурти, 
творчі колективи Палацу студентів ХПІ.

Відзначимо, що серед присутніх були партнери НТУ «ХПІ» 
за кількома освітніми проектами. Це представники освітнього 
проекту «На урок» та БО «Благодійний фонд «Музей програмно-
го забезпечення і комп’ютерів» (Software & Computer Museum), 
з яким наш університет підписав договір про співпрацю.

Головний редактор освітнього проекту «На урок» Любов Цу-
кор розповіла, що вони займаються підготовкою дітей до олім-
піад, а також створюють безкоштовний контент для вчителів: 

вебінари, онлайн-конференції, статті, 
конкурси. Вчені ХПІ неодноразово бра-
ли участь у подібних заходах, зокрема, 
у Всеукраїнській Інтернет-конференції 
«Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM 
і учнівські проекти», Всеукраїнській 
Інтернет-конференції «Сучасні освітні 
тенденції: технології та інструменти роз-
витку креативного мислення», співпраця 
буде тривати й надалі.

За матеріалами 
прес-служби НТУ «ХПІ».

Фото Валерія Таємницького.

День донора в НТУ «ХПИ»

День відкритих дверей і фестиваль науки «Science is FUN!»

28 февраля во Дворце студентов ХПИ 
состоялся «День донора» — почти семь-
десят человек сдали кровь. Участие в ме-
роприятии приняли студенты Политеха 
и другие желающие. Таким образом, было 
сдано около 30 литров крови. Как сообщил 
партнер мероприятия, Харьковская област-
ная служба крови, полученный материал 
будет направлен на помощь детям с онко-
логическими заболеваниями.

День донора был организован Сту-
денческим альянсом НТУ «ХПИ» при под-
держке Харьковской областной службы 
крови. Девиз акции: «В твоих силах по-
мочь онкобольным детям опять стать 
счастливыми!»

Владислав Зайцев, Студенческий 
альянс НТУ «ХПИ»: «В Дне донора приня-
ло участие около 80 человек, но сдало 67. 

Количество могло быть и больше, но около 
15 человек зарегистрированных не дости-
гли 18 лет и несколько человек заболели, 
зима дает о себе знать. Юбилейный День 
донора удался, за последние 3–4 года 
нынешнее количество доноров рекордное. 
Хочется выразить благодарность всем тем, 
кто откликнулся и не остался в стороне. 
Мероприятие прошло хорошо, никаких 
проблем по ходу проведения не возни-
кало. Все доноры получили горячий чай 
до сдачи крови и талон на комплексный 
обед после».

Организаторы благодарят всех тех, кто 
не остался равнодушным. Кто не успел 
сдать кровь в День донора, может это сде-
лать в любое удобное время в Харьковском 
областном центре службы крови по адресу: 
ул. Клочковская, 366.
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«Я призван делать оружие,  
а оно должно быть надежным»

После окончания Второй миро-
вой войны Советский Союз сроч-
но создавал своё ядерное оружие 
и средство доставки для него — ра-
кетно-ядерный щит. В 1957 году, 
работая в должности начальника лабо-
ратории, В.Г. Сергеев стал лауреатом 
Ленинской премии в одном списке 
с С.П. Королевым, М.С. Рязанским, 
Н.А. Пилюгиным за создание ракеты 
Р-7 и запуск первого искусственного 
спутника Земли.

К концу 50-х годов существовало 
уже три КБ, которые занимались ра-
кетно-космической тематикой. Для 
разработки боевых баллистических 
ракет наземного базирования, в том 
числе и межконтинентальных (МБР), 
было создано новое ОКБ-586 под ру-
ководством М.К. Янгеля. Для выпуска 
этих ракет строящийся в Днепропе-
тровске автомобильный завод был 
перепрофилирован в ракетострои-
тельный — Южный машиностроитель-
ный завод (Южмаш). А в 1959 году 
по инициативе М.К. Янгеля в Харькове 
была создана новая организация 
ОКБ-692 по созданию СУ для ракет 
ОКБ-586. Генеральным Конструктором 
его был назначен Борис Михайлович 
Коноплев.

24 октября 1960 года произошла 
одна из самых масштабных катастроф 
советского ракетостроения: при взры-
ве на стартовой площадке Байконура 
межконтинентальной баллистической 
ракеты погибло 74 военнослужащих 
и работника оборонной промыш-
ленности. В числе погибших были 
Главнокомандующий Ракетными вой-
сками стратегического назначения, 
маршал артиллерии М.И. Неделин 
и главный конструктор ОКБ-692 и 
СУ Р-16 Б.М. Коноплев.

На место погибшего Конопле-
ва в ноябре 1960 года из Москвы 
в Харьков переводят В.Г. Сергеева. 
Так на последующие четверть века 
он становится начальником и главным 
конструктором ОКБ-692 — КБ «Элек-
троприборостроения», с 1978 года — 
генеральным директором и главным 
конструктором НПО «Электроприбор» 
(ныне «Хартрон»).

«Это необычный, удивительный 
человек, — написал о нем главный 
инженер производственного объеди-
нения «Киевский радиозавод» Борис 
Емельянович Василенко, все эти годы 
сотрудничавший с ним. — Всего себя 
он отдал созданию систем управления 
ракет и космических комплексов. Если 
давать характеристику одним словом, 
то это — сильная, цельная натура. 
Не для всех он был удобным челове-
ком. По принципиальным вопросам 
на компромиссы он не шел».

«Я призван делать оружие, а оно 
должно быть надежным», — так опре-
делял Сергеев цель своей работы, 
оценивая ее по конечному резуль-
тату — надежности эксплуатации 
ракетных комплексов в войсках. Под 
руководством В.Г. Сергеева были 
созданы системы управления для че-
тырех поколений межконтинентальных 
баллистических ракет, трех поколений 
космических ракет-носителей, многих 
типов искусственных спутников земли 
и космических аппаратов. За эти годы 
были созданы системы управления 
межконтинентальных баллистических 
ракет, в том числе самой мощной 
в мире боевой ракеты Р-36 М2 УТТХ 
(15А18М), получившей в США на-
звание «Сатана» (SS-18 Satan) — 
на снимке, ракет носителей «Энер-
гия» и «Циклон», орбитальных модулей 
«Квант», «Квант-2», «Кристалл», «При-
рода», «Спектр», более 150 спутников 
серии «Космос» и др. объектов.

Значительную роль сыграла лич-
ность Генерального конструктора НПО 
«Хартрон» Владимира Григорьевича 
Сергеева в открытии в Харьковском 

политехническом институте нового 
направления подготовки специали-
стов. Его случайная встреча в поезде 
с профессором кафедры «Динамика 
и прочность машин» А.В. Дабагяном 
предрешила, в конечном итоге, раз-
витие такого важного и трудоемкого 
направления в науке и технике, как 
создание систем управления КЛА.

По словам профессора кафе-
дры «Автоматизированные системы 
управления» (сейчас — «Программ-
ная инженерия и информационные 
технологии управления им. профес-
сора А.В. Дабагяна») А.В. Горелого, 
Арег Вагаршакович был разносторон-
не развитым и глубоко увлеченным 
наукой человеком. Его интересовали 
многие направления науки, но все, 
чем он занимался, изучал глубо-
ко и скрупулезно. Когда возникла 
идея организации новой кафедры, 
особый интерес ученого вызывали 
два направления современных ис-
следований: управление движением 
или термоядерный синтез. Оба на-
правления были новы, интересны 
и открывали широкие горизонты 
для развития науки и творчества. 
Однако встреча с В.Г. Сергеевым 
предопределила ход событий. Перед 
Генеральным конструктором в то 
время стояло множество задач, и од-
ной из самых приоритетных было 
создание базы подготовки кадров. 
Необходимо было создать специ-
альную кафедру, которая выпускала 
бы уже готовых к работе специали-
стов. Ведь развитие ракетно-косми-
ческой отрасли в СССР предполагало 
расширение производства, в том 
числе и создание систем управления 
КЛА. Особенно заманчивым для про-
фессора А.В. Дабагяна выглядело 
предложение В.Г. Сергеева об ис-
пользовании предприятия в качестве 
базы разработок. Устное соглашение 
было достигнуто прямо в поезде, 
что вскоре вылилось в официальный 
договор.

Созданная на инженерно-физиче-
ском факультете еще в 30-е годы ми-
нувшего столетия система подготовки 
инженеров нового типа, сочетающая 
фундаментальную, математическую 
подготовку и практическую инже-
нерную деятельность, была успешно 
применена при организации учеб-
ного процесса на новой кафедре 
«Автоматическое управление движе-
нием». По воспоминаниям выпуск-
ников кафедры АУД первого набо-
ра А.И. Калногуза — к. т. н., первого 
заместителя генерального директора; 
А.Я. Макаренко — начальника сектора, 
Заслуженного изобретателя Украи-
ны, В.Г. Сергеев лично возглавлял 
Государственную экзаменационную 
комиссию, внимательно изучал работу 
каждого дипломника, очень серьезно 

относился к проверке знаний первых 
выпускников кафедры.

Большая часть выпускников специ-
альности «Динамика полета и управ-
ление» работала и работает в НПО 
«Хартрон». Сегодня кафедра «Про-
граммная инженерия и информацион-
ные технологии управления им. про-
фессора А.В. Дабагяна» продолжает 
это сотрудничество в направлении 
подготовки кадров, в т. ч. высшей 
квалификации, проводит совместные 
научные исследования.

Большое внимание В.Г. Сергеев 
уделял разработке систем управле-
ния ракет-носителей для выведения 
космических аппаратов. Достаточно 
вспомнить РН «Космос», доставившую 
в марте 1962 года на околоземную 
орбиту первый спутник украинской 
разработки «Космос-1», семейство 
РН «Циклон», из которых самая на-
дежная ракета-носитель «Циклон-3», 
созданная в 1960-е годы, до послед-
него времени уже в XXI веке выводила 
на орбиту космические аппараты.

В 1977 году в космос полетел транс-
портный корабль снабжения станции 
«Алмаз» с цифровой системой управ-
ления Главного конструктора В.Г. Сер-
геева. Созданная СУ способна была 
управлять связками крупногабаритных 
космических аппаратов весом более 
20 тонн. Впоследствии она обеспечи-
ла автоматическую стыковку первых 
блоков станций «Мир» и МКС, управ-
ляла их полетом на начальном этапе. 
Значительное место в истории ра-
кетно-космической техники занимает 
создание системы управления ракеты-
носителя «Энергия» — самой большой 
ракеты того времени. К разработке 
системы управления для ракетного 
комплекса «Энергия» был причастен 
и В.Г. Сергеев.

Из его воспоминаний: «Как-то 
дома смотрел по телевизору концерт, 
и вдруг пришло осознание того, что 
я всю жизнь только и занимался тем, 
что «воевал» и делал оружие. И вдруг 
стало так тоскливо. Ведь можно было 
заниматься другим, например, дарить 
людям радость, счастье, как это дела-
ют артисты...»

Подобные мысли всегда приходят 
к думающим людям, умеющим ана-
лизировать произошедшее и, прежде 
всего, быть самокритичными. Но кто-
то рожден, чтобы служить Мельпоме-
не, а кто-то должен был обеспечивать 
мирное небо над могучей Державой… 
Сегодня главное то, что успехи совет-
ских конструкторов, которые созда-
вали грозное ракетное оружие, дали 
возможность сохранить мир на земле. 
Потребности предприятий военно-
промышленного комплекса форсиро-
вали развитие науки и производства 
в других сферах экономики. Высшие 
учебные заведения разворачивали 
весьма квалифицированную подготов-
ку кадров для предприятий ВПК.

К сожалению, тот могущественный 
потенциал ракетно-космической об-
ласти, который был создан в свое вре-
мя В.Г. Сергеевым и его соратниками, 
Украиной уже во многом утрачен. 
Но даже остатки минувшего могуще-
ства дают основания Украине быть, 
на равных с другими, среди элиты 
космических государств, принимать 
участие в престижных международных 
проектах.

Владимира Григорьевича Серге-
ева не стало 29 апреля 2009 года. 
В Харькове на доме, где проживал 
Величайший генеральный конструк-
тор систем управления, установлена 
мемориальная доска.

Светлана Горелова, кафедра 
механика сплошных сред  

и сопротивления материалов.

Студентське самоврядування:
наука, навчання і кохання!

Наприкінці минулого року, а саме 
26 грудня, в нашому університеті вся 
студентська громадськість брала ак-
тивну участь у виборах голови органу 
студентського самоврядування (ОСС) 
нашого університету. Перемогу в них 
здобув Володимир Хлудєєв (І-26б) — 
третьокурсник навчально-наукового 
інженерно-фізичного інституту.

Найактивнішими у виборах вияви-
лися представники інститутів І, Е, 
ХТ і МІТ. Понад 20 студентів — най-
зацікавленіших, ініціативних та креа-
тивних — увійшли в команду Володі 
Хлудєєва. Серед них активісти: Ольга 
Гордієнко (ХТ-16а (О) та Анна Безве-
сільна (ХТ-16б (О), Станіслав Конкін 
(І-17а) і першокурсник Ігор Онопрієнко 
(1.Е204.8).

З перших днів свого існування ОСС 
визначив основні напрямки своєї 
діяльності. Було створено 5 депар-
таментів: співпраці зі студентами, 
центри піару та реклами і культурно-
масовий, а також відділи наукових 
проектів і спортивний. Представники 
цих департаментів будуть тримати 
зв’язок зі студентами всього універ-
ситету через студради, організовувати 
святкові культурно-масові заходи, на-
укові проекти і спортивні заходи.

Ще попереду реалізація креативних 
ідей і втілення сміливих планів. Але 
вже в зимові місяці наш ОСС заявив 
про себе.

«13–14 лютого ми проводили в По-
літеху День Святого Валентина, — 
розповідають активісти. — Студенти, 
звичайно, полюбляють всі свята, але 
до Дня всіх закоханих вони особливо 
небайдужі! Ми і самі з натхненням за-
ймалися організацією цього заходу: 
готували листівки-валентинки, під-
бирали романтичну музику, яка потім 
звучала в холах корпусів! Кожен сту-
дент, викладач, будь-який співробітник 
університету міг підписати «валентин-
ки» для друзів і подруг, колег, коханих 
або дорогих серцю викладачів! Нам 
дуже приємно, що цей день вийшов 
дійсно святковим!

Ми вже розпочали активну спів-
працю з профкомом студентів По-
літеху. Будемо разом організовувати 
студентське дозвілля в гуртожитках, 
влаштовувати вечори кіно, змагання 
з настільних ігор, традиційні і всіма 
улюблені Дні здоров’я і Дні каші, від 
яких студенти завжди у захваті!

А ще ми співпрацюємо з харків-
ською IT-компанією CodeIT і хочемо 
об’єднати всіх студентів у соціальних 
мережах. Для цього зараз розробля-
ється спеціальний додаток для НТУ 
«ХПІ», який функціонально полегшить 
життя студентів. 

Ну і, звичайно, у нас великі плани 
на майбутнє!»

Розмовляла  
Поліна Ніколенко.

Використовувати 
свій потенціал 
на повну

На цьому знімку стипендіат Верховної Ради 
України магістрант кафедри «Автомобіле- 
і тракторобудування» Геннадій Гріненко. Його 
ім’я вже відоме постійним читачам нашої га-
зети. У номері 12–13 від 14 червня 2017 року 
було опубліковано матеріал «НТУ «ХПІ» та ХТЗ: 
грані співпраці». Там Геннадій розповідав про 
свою практику в дослідно-експериментальному 
цеху заводу, а сьогодні він ділиться з нашими 
читачами своїми враженнями про роки навчан-
ня в Політеху і планами на майбутнє.

«З самого дитинства планував займатися технікою, постійно щось майстру-
вав. Ще зі шкільної парти знав, що вступлю на навчання до Політеху. Остаточно 
визначитися з вибором мені допоміг мій майбутній куратор групи — завідувач 
лабораторії кафедри «Автомобіле- і траторобудування» Анатолій Данилович Га-
луцьких. У День відкритих дверей він провів екскурсію лабораторією та показав 
кафедру в цілому, розповів про напрямки наукової діяльності. З того самого 
моменту я зрозумів що хочу навчатися тільки тут.

Займатися науковою роботою я почав ще з середини третього курсу. 
Ми з моїм товаришем Владиславом Безкоровайним (у майбутньому стипенді-
атом Президента України) звернулися до завідувача нашої кафедри професора 
Вадима Борисовича Самородова з проханням стати керівником підготовки 
наших бакалаврських дипломних проектів. Під його керівництвом ми почали 
поглиблене вивчення трансмісійно-матричного аналізу і загальних принципів 
роботи гідрооб’ємно-механічних трансмісій, зокрема ГОМТ-1С, розробленої 
на кафедрі. Наукову діяльність у цьому напрямку я продовжую і понині.

Навчальний процес за дуальною схемою і переддипломна практика проходили 
в тісній співпраці з АО «ХТЗ». Там ми мали змогу значно поглибити свої знання 
і практичні навички, а також втілити здобуті в стінах інституту теоретичні знання 
на практиці. Зокрема я розробив нову підставку під навантажувальний пристрій 
для стенду випробувань гідрооб’ємно-механічної трансмісії ГОМТ-2С. Мною 
з товаришами були проведені всі виміри, розрахунки майбутньої конструкції, 
за затвердженим з керівництвом заводу ескізом був створений пакет технічної 
документації для її виробництва. Підсумком цих робіт стало виготовлення даної 
підставки і її монтаж у цеху в складі стенда, на якому тепер проводяться випро-
бування нової трансмісії.

Шість років промайнули непомітно. Звичайно, було важко, але на мою думку, 
саме в цьому і полягає сутність навчання: якщо це дається тобі надто легко — 
то ймовірно ти не використовуєш свій потенціал на повну. Я планую продовжити 
своє навчання, вступивши до аспірантури, стати викладачем. У зв’язку з цим 
окремо хотілося б відзначити дружний колектив викладачів кафедри, які своїм 
особистим прикладом, ставленням до студентів і відданістю своїй справі вно-
сять вагомий внесок у становлення молодого покоління інженерів та науковців.

Свій вільний час намагаюся присвятити своїм рідним, друзям, хобі. Моїм най-
більшим захопленням є музика. Граю на гітарі в рок-гурті».

Ми сподіваємося, що пройдуть роки, і ім’я героя цієї публікації увійде 
до списку найвидатніших випускників нашого славного політехнічного 
університету!

Фото Ігоря Гаєвого.

105 лет исполнилось со дня рождения Владимира Григорьевича Сергеева — 
одного из первопроходцев отечественного ракетостроения, Генерального ди-
ректора и Главного конструктора харьковского НПО «Электроприбор» (с 1960 по 
1986 гг.). В.Г. Сергеев известен как руководитель работ по созданию систем 
управления: стратегических ракет конструкции М.К. Янгеля, В.Ф. Уткина, 
В.Н. Челомея; космических аппаратов «Целина»; транспортных кораблей снаб-
жения станций «Салют»; орбитальных модулей станции «Мир»; ракет-носителей 
серии «Космос», «Циклон-2», «Циклон-3», «Энергия».

Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1976), лауреат Ленинской 
(1957) и Государственных премий СССР (1967) и УССР (1979), кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени (1959), пяти орденов Ленина (1961, 1966, 1974, 1976, 
1984), орденов Октябрьской революции (1971), «За заслуги» III степени (1999), 
Богдана Хмельницкого III степени (1999), Ярослава Мудрого V степени (2004).

Академик АН УССР (1982), доктор технических наук (1968), лауреат премии 
им. М.К. Янгеля АН УССР (1981). Почетный гражданин г. Харькова (1999).
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У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ»

СПОРТ КОЛОНКА ЮВІЛЯРА 

Представники 
місії «ORBITAL»
завітали до інституту

Представники Збройних Сил Великої Британії під керівни-
цтвом полковника Маркуса Еванса навчально-тренувальної місії 
«ORBITAL» 21 лютого завітали до Військового інституту танкових 
військ НТУ «ХПІ».

Метою візиту іноземної делегації було обговорення можливої 
допомоги від британської сторони у справі підготовки фахівців 
танкових військ.

У ході зустрічі сторони накреслили шляхи подальшого співро-
бітництва та визначили умови проведення курсової підготовки 
особового складу протягом 2019 року.

За словами полковника Маркуса Еванса, британська сторона 
дуже цінує досвід української армії, яка успішно протистоїть 
російській збройній агресії на сході нашої Батьківщини, і готова 
найближчим часом надати інструкторсько-методичну допомогу 
особовому складу інституту щодо збагачення знань із курсу 
лідерства, ведення індивідуальних та групових тактичних дій, 
із логістики, а також радіаційного, хімічного і біологічного за-
хисту.

Іноземні гості були ознайомлені зі структурою військового 
інституту та спеціальностями підготовки військових фахівців 
і мали змогу оглянути об’єкти сучасної матеріально-технічної 
бази, зразки бронетанкового озброєння та військової техніки, 
які опановують майбутні українські офіцери.

Завершуючи візит, керівник навчально-тренувальної місії 
«ORBITAL» полковник Маркус Еванс та ТВО начальника Військо-
вого інституту танкових військ НТУ «ХПІ» полковник Анатолій 
Кочерга обмінялись сувенірами на згадку про зустріч.

Робочий візит 
керівництва Міністерства 
оборони України

Робоча група під керівництвом першого заступника 
Міністра оборони України Івана Степановича Руснака і 
директора Департаменту військової освіти, науки, со-
ціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України генерал-майора Миколи Степановича Садов-
ського 25 лютого розпочала у Харківському гарнізоні 
роботу з перевірки, аналізу й оптимізації структури та 
підвищення спроможностей системи військової освіти 
щодо забезпечення потреб Збройних Сил України в 
підготовці військових фахівців.

У Харківському національному університеті Повіт-
ряних Сил імені Івана Кожедуба голова робочої групи 
заслухав звіти начальників військових навчальних за-
кладів щодо структури, чисельності, укомплектованості 
та проблемних питань в їх діяльності.

Після цього перший заступник керівника оборонного 
відомства Іван Степанович Руснак і генерал-майор Ми-
кола Степанович Садовський завітали з робочим візи-
том до Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».

У ході візиту керівники робочої групи відвідали музей 
Бойової слави інституту, де ознайомилися з історією 
навчального закладу та героїчними подвигами воїнів-
танкістів (на знімку справа).

Під час огляду навчальної матеріально-технічної 
бази інституту науково-педагогічні працівники вишу 
продемонстрували новітні методики проведення за-
нять із застосуванням інтерактивних мультимедійних 
технологій.

День відкритих дверей
У спортивному комплексі Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 24 лютого відбувся День відкритих дверей.
З метою військово-професійної орієнтації молоді представники Військового 

інституту танкових військ НТУ «ХПІ» надали абітурієнтам інформацію щодо вступу 
на навчання до навчального закладу та сучасні перспективи отримання військо-
вої освіти. Військовослужбовці інституту продемонстрували гостям різноманітні 
зразки озброєння, макети сучасної броньованої техніки, тактичне обмундируван-
ня піхотинця, танкіста, засоби індивідуального захисту шкіри та органів дихання, 
а також роботу з польовою хімічною лабораторією.

Відвідувачі залишились у захваті від проведеного Дня відкритих дверей НТУ 
«ХПІ», значна кількість юнаків серйозно висловили бажання у майбутньому здо-
бути військову освіту у Військовому інституті танкових військ та поповнити лави 
офіцерського корпусу Збройних Сил України.

Олександр Сінько, заступник начальника інституту з морально-
психологічного забезпечення — начальник відділення, полковник.

Медалі зимового ґатунку

БАДМІНТОН
З 10 по 13 січня в Таллінні (Есто-

нія) відбулися міжнародні змагання 
з бадмінтону — етап «Кубка Європи» 
рівня International Series. Наші імениті 
спортсменки — студентка СГТ факуль-
тету Марина Ільїнська та випускниця 
ХПІ Єлизавета Жаркая (на знімку 
вгорі) стали володарями бронзових 
медалей у парній жіночій категорії. 

На шляху до «бронзи» дівчата обігра-
ли росіянок (21:14, 22:20), спортсме-
нок з Фінляндії (21:10, 21:13), у чверть-
фіналі подолали хорваток (21:14, 21:8), 
а у півфіналі поступилися майбутнім 
переможцям турніру — представницям 
Данії (19:21, 7:21).

У змаганнях «Кубок України», які 
відбулися наприкінці січня — початку 
лютого в Києві, срібну медаль у парній 
категорії завоював Олександр Шмун-
дяк (СГТ-45), «бронзу» вибороли Анна 
Михалькова (2.СГТ202п.8) — в оди-
ночній категорії, Анастасія Прозорова 
(1.СГТ101.8б) — в парній категорії 
та викладач кафедри фізвиховання 
Віталій Конов — міксті, який посів 
2 місце і в парній категорії.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА
Дві бронзових нагороди привезли 

додому Каміль Керимов та Денис Бо-
роган (1.СГТу101.8). Так вдало хлопці 
виступили у січні на чемпіонаті України 
U23 у Хмельницькому.

А вже у лютому у Харкові борці по-
кращили свої результати на Відкри-
тому всеукраїнському турнірі пам’яті 
майстра спорту СРСР О. Саакяна, 
де зайняли 1 місце. Каміль виступав 
у ваговій категорії 57 кг, а Денис — 
65 кг.

БОРОТЬБА САМБО
На чемпіонаті України серед молоді 

(1–3 лютого, Херсон) Мирослава Сав-
ченко (1.СГТ101.8б) посіла 2 місце.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
На перших ролях були харківські 

політехніки і в командному чемпіонаті 
України у приміщеннях (25–26 січня, 
Суми). Чемпіонами змагань стали Іри-
на Рофе-Бекетова (ХТ-45) — у багато-
борстві (на знімку внизу) та Ярослав 
Ісаченков (2.СГТ202п.8) — у стрибках 
у довжину. У цій же дисципліні брон-
зову медаль завоювала Оксана Мар-
тинова (2.СГТ202п.8).

Через два тижні Суми зустрічали 
учасників чемпіонату України у при-
міщеннях, де наші спортсмени ста-
ли володарями бронзових медалей. 
Ярослав Ісаченков та Оксана Марти-
нова — у стрибках у довжину, Ірина 
Рофе-Бекетова — у багатоборстві, 
а Аліна Калістратова (СГТ-26у) — у за-
бігу на 60 м.

Одночасно у Сумах харківські по-
літехніки брали участь і у чемпіонаті 
України серед молоді у приміщеннях, 
де Ірина Рофе-Бекетова та Лілія Клін-
цова (2.КІТ302) стали срібними при-
зерками. Ірина у багатоборстві, а Лілія 
у стрибках у висоту.

У лютому в Мукачеві відбувся зи-
мовий чемпіонат України з метань. 
Тетяна Оніщенко (1.СГТ101.8а) посіла 
2 місце серед юніорів у метанні списа.

Марія Долгарєва.

Весняні екобукети
Коли ми викидаємо старий одяг, 

то навіть не замислюємось, що з ним 
стане далі. Звісно, що старими ґу-
дзиками теж не опікуємося. Хоча 
саме старі ґудзики, намистинки 
та бісер можуть отримати друге 
життя у чудових виробах.

27 лютого Арсенал Ідей приймав 
у гості своїх найщиріших друзів — 
вихованців СНВК №2 в рамках про-
екту «Інклюзія у співпраці». До нас 
завітали маленькі учні 3-х класів, 
особливі діти, які разом зі студента-
ми кафедри «Хімічна техніка та про-
мислова екологія» рятували старі 
ґудзики. Як завжди, все почалося 
з теплих обіймів та знайомств. Потім 
ми ділили ґудзики, намистинки ті бі-
сер за кольором, розміром та вподо-
банням. Майже 2 кг старих ґудзиків 
принесли з собою вихованці та сту-
денти. Де взяли, ви спитаєте? Це був 
флеш-моб — «викидаючи речі, зріж 
ґудзики», який ми започаткували 
ще в грудні, після виготовлення на-
ших чудових сніговиків.

Найцікавіше, звичайно, що саме 
ми робили з ґудзиками. Ми виго-
товляли з них букети. Так, спочатку 
квіти з трьох-чотирьох ґудзиків, які 
потім збирали у букети. Зазначимо, 
що особливі діти виявилися спритні-
шими у виготовленні квітів, ніж сту-
денти та аспіранти. Ідея такого май-
стер-класу з апсайклінгу для особли-

вих дітей належить доценту кафед-
ри «Хімічна техніка та промислова 
екологія» Т.С. Тихомировій, художній 
супровід та викладання основ компо-
зиції взяла на себе доцент О.М. Фі-
ленко, а доцент О.В. Шестопалов ра-
зом з психологом закладу О.А. Дуюн 
підготував студентів до спілкування 
з особливими дітьми.

Аспіранти, що також залучилися 
до заходу, принесли ідею виготов-
лення весняної корзини з квітами, 
як альтернативу композиціям з жи-

вими квітами, що з’являться напере-
додні весняних свят.

Гарним підсумком роботи стали 
шість букетів, які діти зібрали для 
своїх матусь та вчителів. Гарячий 
чай з печивом наприкінці майстер-
класу закріпив теплі стосунки між 
учасниками.

Чекаємо на нових гостей, адже 
проект «Інклюзія у співпраці», який 
започаткував НТУ ХПІ за підтримки 
Британскої Ради в Україні, триває!

Підготувала Зінаїда Мельник.

Енергія, пошук та ініціатива
8 березня відзначив свій ювілей професор кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та між-
народних економічних відносин Олександр Дмитрович 
Матросов.

Є люди, в непростому житті яких бувало все — бурі 
і холоднеча, спека і урагани. При цьому вони залиша-
ються сильними і привабливими для оточуючих. Такою 
людиною є й наш ювіляр, доля його тісно пов’язана 
з Харківським політехнічним інститутом, який він за-
кінчив у 1958 р. Після роботи на виробниц тві на керів-
них посадах у 1965 р. Олександр Дмитрович вступив 
до аспірантури ХПІ, а у 1971 р. успішно захистив дис-
ертацію і отримав звання кандидата економічних наук.

У ХПІ О.Д. Матросов пройшов трудовий шлях від 
аспіранта до професора, завідувача кафедри, яку 
очолював понад 40 років.

Як керівник і педагог велику увагу він приділяє 
розвитку кафедри, яка у 1995 р. отримала статус випускаючої і на сьогоднішній 
день здійснює набір і випуск студентів з п’яти спеціальностей. На кафедрі від-
крили аудиторію на 30 посадочних місць і комп’ютерний клас із загальним числом 
в 20 робочих місць. Те, що завдяки особистим зусиллям зробив і кожного дня 
робить О.Д. Матросов, викликає у всіх співробітників факультету щире захоплення 
і вдячність на його адресу.

Крім безцінного внеску О.Д. Матросова в адміністративно-педагогічну діяльність, 
необхідно також відзначити і його внесок у наукову сферу. Він є керівником дисер-
таційних робіт аспірантів, здобувачів та магістрів кафедри, а також автором понад 
200 наукових праць, серед яких низка підручників та монографій.

Як справжній лідер і професіонал Олександр Дмитрович не зупиняється на до-
сягнутому. В освітній діяльності він продовжує домагатися відмінних результатів. 
Мабуть, саме дивлячись на своїх студентів, ювіляр тримає себе в тонусі і анітрохи 
не старішає, і може послужити прикладом для молодого покоління.

Бажаємо Вам, шановний Олександре Дмитровичу, доброго здоров’я, доб-
робуту та благополуччя, подальших творчих здобутків, щастя в особистому 
житті на довгі роки!

Колектив кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжна-
родних економічних відносин.
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Щодня приходимо ми в корпуси 
навчального містечка, в гуртожитки, 
відпочиваємо в спорткомплексі чи Па-
лаці студентів. Потужне господарство 
університету, його матеріально-тех-
нічна база потребують щоденної тур-
боти, нагляду і повсякденної праці для 
її збереження, збагачення та розвитку. 
Ректорат на чолі з ректором професо-
ром Є.І. Соколом не випускає з поля 
зору ці важливі завдання, знаходячи 
для цього відповідні фінансові кошти, 
забезпечуючи безперебійний навчаль-
ний процес і відпочинок студентів, 
створюючи всі умови для праці викла-
дачів і науковців. Саме про цю важ-
ливу ділянку діяльності університету 
йдеться в наступній публікації.

ЗІ ЗВІТУ ПРОРЕКТОРА М.І. ГАСАНОВА
Серед питань, які були розглянуті на засідан-

ні Вченої ради 1 березня, був звіт проректора 
професора М.І. Гасанова. Магомедємін Ісама-
гомедович підвів підсумки роботи адміністра-
тивно-господарчої частини нашого університету 
за 2018 рік. Доповідач приводив багато цифр, які 
свідчать про зростання обсягу роботи, виконаної 
адміністративно-господарським відділом, голов-
ним завданням якого є забезпечення життєді-
яльності університету, підтримка на належному 
рівні матеріально-технічної бази, її інженерної 
інфраструктури. Адже усі будинки і споруди 
інтенсивно експлуатуються і несуть величезне 
навантаження по забезпеченню навчального 
процесу і проживанню студентів, тому необхідно 
підтримувати їх у нормальному стані.

Цьому сприяє, наприклад, робота господар-
ського відділу, який відповідає за підтримку 
належного санітарного стану в корпусах і на те-
риторії навчального містечка. Площа навчальних 
аудиторій, лабораторій, місць загального корис-
тування, які щоденно приводять до порядку при-
биральниці відділу, складає близько 121 000 м². 
Своїми силами співробітники відділу виконують 
роботу з реконструкції, догляду за територією 
і парковою зоною учбового містечка площею 
195000 м².

Був також приведений до ладу і табір «По-
літехнік» у Фігуровці, де на спонсорські кошти 
виконаний капітальний ремонт 1-го під’їзду 
спального корпусу та покрівлі, проведені усі ко-
мунікації до корпусу СОТ «Політехнік», на що було 
витрачено 1340,8 тис. грн. Відремонтовано також 
борцівський зал з новим килимом, своїми сила-
ми встановлений новий спортивний майданчик, 
збудована нова пляжна зона відпочинку — «со-
лярій» з шезлонгами та парасольками.

У Палаці студентів відкрито Арт-залу для за-
сідань, конференцій та виставок (200 тис. грн.).

Особлива роль у збереженні, управлінні 
та розвитку матеріально-технічної бази універ-
ситету відводиться своєчасному забезпеченню 
університету енерго-і водоспоживанням. Гру-
па інженерної інфраструктури з розрахунків 
за енергоносії проводить систематичний облік 
споживання тепла, електроенергії, води, газу; 
налагоджено зв’язок і проводиться робота 

з абонентськими службами комунальних підпри-
ємств міста.

Провела величезну роботу і група ремонтників: 
пофарбовані стіни, стелі ауд. 314, 315 факуль-
тету міжнародної освіти по вул. Весніна, 5, ауд. 
806, 807, 808 кафедри соціології і політології; 
проведений ремонт ауд. 406 кафедри інтелекту-
альних комп’ютерних систем, обчислювального 
класу кафедри автомобіле- і тракторобудування, 
коридору 2-го поверху Палацу студентів, кон-
цертного залу та багато ін.

Великий обсяг робіт з підтримки інженерних 
комунікацій в безаварійному стані здійснили 
співробітники експлуатаційно-технічного від-
ділу. Це заміна стояків гарячого та холодного 
водогонів, каналізаційних труб та стояків, систем 
водовідведення, ремонт системи опалення в кор-
пусах і в гуртожитках вузу.

Були виконані роботи з капітального та по-
точного ремонту корпусів та споруд уні-
верситету. Капітальний ремонт був проведе-
ний у гуртожитках №15, 14 (душові кімнати), 
технічному корпусі, проведений капітальний 
ремонт приміщень кафедри фізики. Роботи з по-
точного ремонту покрівлі велися у головному 
аудиторному, технічному, адміністративному, 
електротехнічному, математичному, фізичному, 
інженерному, лабораторному корпусах, учбово-
му корпусі У5, корпусі громадських організацій. 
Було витрачено 443,60 тис. грн.

Великий внесок у безперебійну життєдіяль-
ність нашого університету вносить відділ голов-
ного енергетика, який займається енергозабез-
печенням об’єктів вузу. Були виконані монтажні 
роботи в корпусах та спорудах, поточний ремонт 
електрообладнання і мереж, проведені роботи 
з охорони праці і техніки безпеки.

Велику увагу адміністративно-господарський 
відділ приділяє розвитку матеріально-техніч-
ної бази. Це закупівля приладів та обладнання, 
комп’ютерної техніки, будівельних матеріалів, 
інвентарю тощо. Співробітники відділу поста-
чання постійно беруть активну участь у роботі 
тендерного комітету. Тендерним комітетом НТУ 
«ХПІ» були проведені торги, необхідні для за-
безпечення кафедр та підрозділів університету 
товарами, роботами та послугами. Загальна 
сума коштів за укладеними договорами складає 
56773782,30 грн.

Основним напрямком роботи колективу жит-
лово-експлуатаційного відділу (ЖЕВ) є якісне 
обслуговування житлового фонду та сприяння 
економії водопостачання, тепла та енергопо-
стачання мешканців 8 житлових будинків, які 
знаходяться на балансі НТУ «ХПІ». Співробітники 
ЖЕВ постійно підтримують нормальний технічний 
і санітарний стан житлового фонду. Це і щоденне 
прибирання прилеглої території, і очищення по-
крівлі від снігу та льоду, і поточний ремонт.

Була плідною в минулому році і робота вироб-
ничого відділу, який відповідає за надходження 
позабюджетних коштів. На даний час частина 
нерухомого державного майна, що є на балансі 
НТУ «ХПІ», загальною площею 7685,98 кв. м 
знаходиться в оренді на платних умовах (77 до-
говорів оренди, з яких 10 договорів укладені 
протягом 2018 року).

При цьому слід зазначити, що передані 
в оренду приміщення незадіяні в навчальному 
процесі та непридатні для проживання. Діяль-
ність орендарів не заважає навчально-виховно-
му процесу, а навпаки, сприяє в ряді випадків 
вирішенню науково-технічних питань завдяки 
співробітництву. Крім того, за рахунок власних 
коштів орендарі здійснюють поточні ремонти 
і поліпшення орендованого майна, що надає 
можливість університету не витрачати зайвих 
коштів на утримання цього майна. Щорічно 
кошти, які надходять від орендаторів, частково 
допомагають покриттю витрат на господарські 
потреби університету. Надходження від оренди 
на розрахункові рахунки університету за 2018 рік 
склали 5916948,49 млн. грн.

Заслуговують уваги зусилля навчально-ви-
робничого центру (НВЦ) НТУ «ХПІ», співро-
бітники якого виконують чималий обсяг робіт 
з благоустрою території навчального та студ-
містечка. Загальний обсяг виконаних робіт склав 
678026,00 грн. (без урахування ПДВ). Співробіт-
ники НВЦ брали участь у підготовці приміщень 
університету до нової вступної кампанії, до «Дня 
відкритих дверей», студентських конференцій 
та вечорів, святкування Дня Перемоги.

Робота оперативно-диспетчерської служби 
дозволила вчасно й ефективно реагувати на різні 
аварійні ситуації, що виникають у мережах енер-
говодопостачання. Було прийнято від структур-
них підрозділів університету 2138 заявок щодо 
несправностей з енерговодопостачання, ремонту 
зв’язку, пожежної та охоронної сигналізації 
та ліквідовано їх наслідки.

Чітко та злагоджено працювали також відділ 
слабкострумових мереж, автогосподарство.

Отже керівництво університету докладає бага-
то зусиль для створення та підтримки належних 
умов для безперебійного функціонування універ-
ситету, його розвитку та процвітання.

Після виступу проректора М.І. Гасанова дирек-
тори інститутів (хімічних технологій та інженерії 
та інші) та завідувачі кафедр (двигунів внутріш-
нього згоряння, турбінобудування, обробки мета-
лів тиском) висловили йому подяку за виконану 
якісну роботу.

БОРОТЬБА З БУРУЛЬКАМИ ТА СНІГОМ
Великі перепади температури повітря взимку 

призвели до обмерзання водостічних воронок 
і утворення крижаних наростів в жолобах для сто-
ку талої води практично у всіх навчальних корпу-
сах, гуртожитках, Палаці студентів. Адміністрацією 
університету були організовані групи альпіністів 
з підрядної організації «Жилкомсервіс», співробіт-
ників експлуатаційно-технічного, адміністративно-
господарського відділів, відділу головного меха-
ніка з очищення покрівель від льоду і снігу. Були 
своєчасно очищені електротехнічний, голов ний 
аудиторний, математичний, хімічний, ректорський 
та ін. корпуси, Палац студентів, гуртожиток «Гі-
гант», житлові будинки, що знаходяться на балансі 
ХПІ. Було очищено 3420 кв. м покрівель і 1840 м/п 
жолобів. Незважаючи на вжиті заходи, не обі-
йшлося без протікання в окремих аудиторіях кор-
пусів, що, в цілому, не відбилося на навчальному 
процесі. Чітко та злагоджено працювали провідні 
інженери Г.В. Батусов, Ю.М. Красько, начальник 
АГВ В.Є. Грачова.

Валерій Климов, заступник начальника 
експлуатаційно-технічного відділу.

ВАЛЕНТИНА ПЕДЧЕНКО,  
КОМЕНДАНТ ХІМІЧНОГО КОРПУСУ:

«Від імені всіх співробітників кафедр нашого кор-
пусу висловлюю подяку проректору М.І. Гасанову 
та відділам і службам, які займалися ремонтом ау-
диторій та даху! Влітку минулого року був наміче-
ний об’єм робіт із заміни старої покрівлі на нову, 
і половину цього плану вже реалізовано. Було 
дуже приємно бачити, як стараються робітники 
бригади під керівництвом Дмитра Рябченка. За-
вадити їм у їх сумлінній та старанній праці могли 
лише погані погодні умови. Раніше дощі завда-

вали нам самих лише неприємностей, наприклад 
в аудиторіях №7 та 8 зі стелі обсипалася майже 
вся штукатурка, а після ремонту не впало ані крих-
ти! Наші малярі та столяри привели до ладу 11 та 
29 кімнати інституту хімічних технологій та інжене-
рії, де пофарбували панелі, замінили електрику, 
покриття підлоги. Відремонтували також і кабінет 
завідувача кафедри органічної хімії, біохімії, лако-
фарбових матеріалів та покриттів. Сподіваємося, 
що робота з покращення одного з найстаріших 
корпусів нашого університету буде продовжена!»

СВІТЛАНА ЯРОШЕНКО,  
КОМЕНДАНТ ТЕХНІЧНОГО КОРПУСУ:

«Наш корпус знаходиться в аварійному стані, і ми 
дуже зраділи, коли спеціальні служби почали його 
рятувати. Влітку 2018 року замінили центральну 
частину покрівлі даху, привели до ладу аварійний 
вихід лабораторії технології жирів і продуктів 
бродіння (дах, цегляна кладка), повністю заміни-
ли водостічні труби. Зробили ремонт у великій 
залі кафедри технології переробки нафти, газу 
і твердого палива. Взимку оперативно збивали 
бурульки та чистили від снігу дах. Роботи ще ба-
гато, і ми впевнені, що у майбутньому технічний 
корпус засяє новими яскравими фарбами!».

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЗИКИ  
ПРОФЕСОР ОЛЕНА ЛЮБЧЕНКО:

«Кафедра фізики, одна з найстаріших кафедр 
ХПІ, займає майже 2000 кв. м у цоколі У2 і в фі-
зичному корпусі. З цих площ близько 500 м2 — 
це дві лекційні аудиторії (одна з яких, на жаль, 
чекає ремонту вже протягом 7 років), а 300 м2 — 
технічні приміщення, які не можуть використову-
ватися в навчальному процесі. На лабораторний 
практикум, заняття в якому проходять для 
студентів практично всіх інститутів і факультетів 
нашого університету, припадає близько 500 м2. 
Ці приміщення не ремонтувалися з моменту 
введення в дію корпусу У2, а коли проводився 
ремонт в практикумі фізкорпусу, не пам’ятають 
навіть ветерани. Тому те, що восени 2018 р. 
у лабораторіях почався ремонт, було сприйнято 
колективом кафедри з великим ентузіазмом.

Зараз відремонтовані 4 лабораторії механіч-
ного та 2 лабораторії електромагнітного практи-
кумів. Розпочато ремонт у 2 лабораторіях атом-
ного практикуму, очікують своєї черги оптичний 
практикум та інші приміщення, в першу чергу, 
фізична аудиторія. У відремонтованих лабора-
торіях практикуму передбачається розмістити 
нові і модернізовані лабораторні роботи, що від-
повідають сучасним вимогам навчання студентів 
в технічному вищому навчальному закладі. Слід 
зазначити, що це стало можливим завдяки тому, 
що керівництво університету, ознайомившись 
зі станом приміщень і лабораторного обладнан-
ня, яке використовувалося під час лабораторних 
робіт, прийняло рішення профінансувати як ре-
монтні роботи на кафедрі, так і закупівлю нового 
і модернізацію наявного лабораторного облад-
нання. Ми впевнені, що спільні зусилля колективу 
кафедри і ректорату дозволять вивести кафедру 
фізики і її лабораторний практикум на рівень, 
який відповідає званню Національного універси-
тету, а студенти і викладачі зможуть ефективно 
і з задоволенням працювати в ньому».

Підготував Ігор Гаєвий.

Турботи про наше велике господарство

«Свет! Музыка! Театр! Все только начинается!» 
Премьерные показы спектакля «Тиль» по одноименной 

пьесе Г. Горина состоялись 16 и 22 февраля на большой 
сцене Дворца студентов НТУ «ХПИ». Этот спектакль, 
который поставил театр «Политехник», затрагивает вечные 
темы самоидентификации в обществе, любви и дружбы, 
честности и предательства, власти и денег на фоне времен 
Средневековья, костров и плах.

В этой постановке играют 27 актеров — выпускников 
и студентов ХПИ разных специальностей: Глеб Шестаков 
(МШ-11б), Валентин Залеский (Э-53бмп), Маргарита 
Шинкаренко (1.БЭМ602.8), Анна Семья (Э-23амп), Ма-
рия Бородин (И-26б), Антуанелла Адамкевич (БЭМ-27б 
(БФ)), Евгения Соколова (Э-23амп), Александр Шанидзе 
(СГТ-35а), Анатолий Чиж (1.Э102.8), Оксана Маркова 
(Э-97(ЭМ)), Тамара Животченко (БЭМ-87 (БФ)), Виталий 
Седак (2.Е108н.8), Александра Коваль (СГТ-25б), Роман 
Давидюк (1.БЕМ801.8а), Дмитрий Колий (ТО-116), Бог-
дан Власенко (КИТ-27а), Ольга Самухова (БЭМ-37а), 
Элина Шеянова (БЭМ-76б (БФ)), Анастасия Майдикова 
(1.БЕМ602.8), Ангелина Якушко (1.БЕМ602.8), Юлия 
Тыщук (СГТ-35а), Анна Солонская, Денис Квитковый, 
Никита Черненко, Игорь Пронин, Инна Старчевая, Свет-
лана Белая.

Как и во всех спектаклях театра «Политехник», костюмы 
(в этой работе у каждого не менее трёх!), декорации, рек-
визит, световое (Михаил Грошевой И-26б) и музыкальное 
оформление — это рукотворная работа участников труппы 
под руководством режиссера Александры Одокиенко.

Премьера была очень тепло принята зрителем. Актерам 
аплодировали более 600 почитателей театрального искус-
ства — студентов и преподавателей НТУ «ХПИ».

Если же вы еще не успели попасть на спектакль, не упус-
тите такую возможность 17 марта в 17:00! Вход свободный.

Антуанелла Адамкевич.

«Зоряна планета Політех» 
оголошує кастинг!

Ти любиш співати? Ти хочеш співати? Ти вмієш співати?
Тоді в тебе є шанс показати це всьому Політеху! 

 Все дуже просто: реєструйся і приходь на прослуховування!
У профкомі студентів розпочався прийом 

заявок на участь у щорічному XIV Музичному 
фестивалі студентів «Зоряна планета Політех». 
Кожен бажаючий може проявити свій талант 
у номінаціях «Вокал», «Вокальний ансамбль», 
«Вокально-інструментальний ансамбль», «Ін-
струментальний жанр», «Urban music ХПІ», 
«Авторська пісня», «Пісня про Політехнічний».

Щорічний фестиваль «Зоряна планета Полі-
тех» став уже легендарним, бо ж завдяки йому 
на сцені Палацу студентів спалахують все нові 
й нові світила.

І, можливо, саме ти станеш зіркою музичного 
фестивалю.

Заявку на участь можна подати до 2 квітня 
у профкомі студентів. 

Детальніше — на сайті https://profkom-khpi.org

Кафедра фізики.

Новий зал в ДС.

Оновлений буфет в У1.


