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РЕЙТИНГ

ХПІ — лідер нового світового 
рейтингу серед українських вишів

НТУ «ХПІ» став учасником нового світового рейтингу University Impact Rankings 
2019, який оцінює глобальні успіхи університетів у досягненні Цілей сталого 
розвитку, прийнятих ООН. У рейтингу взяли участь понад 450 університетів 
з 76 країн.

Харківський Політех представив інформацію для 4 напрямків рейтингу і за 
підсумками став першим серед українських вишів у категоріях «Дії, пов’язані 
з кліматом» і «Промисловість, інновації та інфраструктура».

Результати Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» виглядають так:

— категорія SDG13: дії, пов’язані з кліматом — займає 101–200 місце (перший 
серед українських вишів),

— категорія SDG9: промисловість, інновації та інфраструктура — 201–300 міс-
це (перший серед українських вишів),

— категорія SDG16: світ, справедливість і сильні інститути — 101–200 місце 
(другий серед українських вишів),

— категорія SDG4: якісна освіта — місце 301 + (всі представлені українські 
виші мають однакові показники).

Інноваційний бізнес-інкубатор   
відкрили на базі НТУ «ХПІ»

Професор Ян Аврайцевич — 
Почесний доктор НТУ «ХПІ»

23 березня на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» відбулася урочиста церемонія 
вручення диплома Почесного доктора НТУ «ХПІ» члену-кореспонденту Польської 
Академії наук, завідувачу кафедри Технологічного університету м. Лодзь про-
фесору Яну Аврайцевичу.

Ректор НТУ «ХПІ» професор Є.І. Сокол відзначив, що це звання — визнання 
заслуг Яна Аврайцевича в розвитку співпраці між вищими навчальними закла-
дами, його вкладу в розробку міжнародних дослідницьких програм. Професор 
Ян Аврайцевич є одним із авторитетних і відомих вчених, які працюють в області 
прикладної механіки, нелінійної динаміки та біомеханіки. Він набув всесвітнього 
визнання своїми працями, що стосуються розробки асимптотичних методів, 
задач нелінійної динаміки дискретних та континуальних систем, а також біо-
механіки, робототехніки та мехатроніки. Професор Ян Аврайцевич є автором 
275 наукових праць, які опубліковані в журналах з iмпакт-фактором; 118 робіт 
в інших журналах; 23 монографій англійською мовою; 26 монографій польською 
мовою. Новий Почесний доктор НТУ «ХПІ» — засновник наукової школи, під його 
керівництвом 22 науковці захистили кандидатські дисертації, виконується велика 
кількість міжнародних проектів.

Протягом майже 13 років професор Ян Аврайцевич підтримує активні зв’язки 
з вченими НТУ «ХПІ». У 2011 році була підписана Угода про співробітництво 
з Лодзинським технологічним університетом (з 2011 року по теперішній час). 
Згідно з нею викладачі нашого університету мають можливість довгострокового 
стажування (до 1 року) на кафедрі автоматики, біомеханіки та мехатроніки; брати 
участь у міжнародних грантах; співпрацювати в організації міжнародних конферен-
цій «Нелінійна динаміка» та «Сучасні методи прикладної математики та механіки» 
(2004–2016), які проводились у НТУ «ХПІ»; в організації міжнародних конференцій 
«Динамічні системи — теорія та застосування» (з 2005 р. — по теперішній час).

Завдяки плідній співпраці з Яном Аврайцевичем стають реальними наступні 
перспективи розвитку спільних проектів: розвиток академічної мобільності сту-
дентів, аспірантів та викладачів між НТУ «ХПІ» та Технологічним університетом 
м. Лодзь; створення активних міжнародних груп у рамках стратегічного розвитку 
університетів; модернізація освітніх програм та впровадження передових мето-
дів навчання; співробітництво в рамках нових міжнародних проектів та грантів.

Того ж дня також відбулася лекція професора Яна Аврайцевича для студентів 
Політеху на тему «Динаміка біфуркації пов’язаних / подвійних маятників в маг-
нітно-електричних полях».

Польська делегація, до складу якої 
увійшли професори Технічного універ-
ситету м. Лодзь Ян Аврайцевич і Лукаш 
Качмарек, провела переговори з адмі-
ністрацією нашого університету щодо 
подальшої співпраці між вищими на-
вчальними закладами. У переговорах 
взяли участь ректор професор Є.І. Со-
кол, проректор Г.С. Хрипунов, дирек-
тор навчально-наукового інженерно-
фізичного інституту ХПІ О.О. Ларін, 
зав. кафедри прикладної математи-
ки Л.В. Курпа, начальник відділу між-
народних зв’язків О.А. Гончаров.

Вітаємо з присудженням Державної премії!

«Україна  і світ: гуманітарно-технічна  
еліта та соціальний прогрес» 

Згідно з Указом Президента України «Про присудження 
Державних премій України в галузі науки і техніки» 2018 року 
Державна премія присуджена Анатолію Григоровичу Гурину — 
докторові технічних наук, завідувачу кафедри електроізоля-
ційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ». Відзначена комплексна 
робота «Електротехнологічний комплекс виробництва кабель-
них систем надвисоких напруг» була представлена Інститутом 
електродинаміки НАН України.

До складу авторського колективу лауреатів увійшли та-
кож представники Інституту електродинаміки НАН України, 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», ПАТ «Завод Пів-
денкабель».

Детальніше про лауреата та його наукову роботу читай-
те у наступному номері.

У Харкові відбулося урочисте відкриття інноваційного 
бізнес-інкубатора eō Business Incubator, який буде пра-
цювати на базі НТУ «ХПІ». У ньому планують надавати 
менторську підтримку не лише регіональним, а й загаль-
ноукраїнським стартапам, а також навчати технологіям 
їх просування та фінансування на вітчизняному й міжна-
родному ринках. Програма USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України (КЕУ)» надає фінансову та технічну 
підтримку проекту eō Інкубатора в Харкові. Презентація 
платформи відбулася 5 квітня в Харківському Будинку вче-
них і Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут».

У ній брали участь ректори університетів, керівники 
академічних науково-дослідних інститутів і центрів, пред-
ставники IT-спільноти Харкова, майбутні стартап-команди, 
які змагатимуться за можливість потрапити до спільноти 
eō Інкубатора, представники влади та бізнесу, студенти, 
викладачі, дослідники, науковці.

Спікерами урочистого старту харківського eō Business 
Incubator стали: директор відділу економічного зростання 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Фархад 
Гауссі, голова Харківської обласної державної адміністрації 
Юлія Світлична, заступник міністра МОН України Максим 
Стріха, директор Програми «Конкурентоспроможна еко-
номіка України» Вільям Сіз, головний менеджер з освіти 
Sensorama Academy Уляна Автономова, співзасновник 
eō Інкубатора — професор Корнелльського університету, 
представник венчурного фонду Ukraine Phoenix Venture 

Capital Fund Чарльз Уайтхед, координатор eō Інкубатора 
в Харкові Едуард Сімсон, ректор НТУ «ХПІ» професор Євген 
Сокол, Голова Ради ректорів Харківської області, ректор 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна Віль Бакіров.

Ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол зазначив, що створення 
Інкубатора — важлива умова для розвитку інновацій, які 
є рушійною силою діяльності Харківського політеху. По-
перше, тут вчені зможуть працювати над удосконаленням 
ідей, а по-друге — отримати професійну допомогу до-
свідченого ментора. Ректор подякував усім учасникам 
проекту: «Безумовно, складний шлях пройшли Чарльз 
Уайтхед та Едуард Сімсон. Протягом декількох років вони 
просували цю ідею для того, щоб сьогодні все відбулося 
саме в Харкові. Сьогодні ми відкриваємо Інкубатор, щоб 
дати можливість як молодим, так і досвідченим вченим 
реалізувати свої розробки і наукові досягнення. У мене 
немає сумнівів, що проект буде успішним». Він також за-
значив, що за підтримки Міністра освіти і науки України Лілії 
Гриневич були виділені кошти на будівництво майданчика 
eō Бізнес-інкубатора в НТУ «ХПІ». 

Свою діяльність в Харкові eō Business Incubator почне вже 
в середині травня на базі «Window on America», а до кінця 
року переїде у нові обладнані приміщення комп’ютерно-
технологічного коледжу Національного технічного універ-
ситету «ХПІ».

Більш детально з інформацією можна ознайо-
митися на сайті університету www.kpi.kharkov.ua/
ukr/2019/04/05/hpi-eo-inkubator/

Традиційна Міжнародна науково-
теоретична конференція студентів 
і аспірантів з такою назвою відбулася 
в нашому університеті 10–11 квітня. 
Її організатори — Міністерство освіти 
і науки України та НТУ «ХПІ».

Учасниками конференції стали по-
над 240 студентів і аспірантів з Укра-
їни, Німеччини, Австрії, Грузії, Туреч-
чини, Китаю, Лівану, Марокко та США.

Протягом двох днів на пленарному 
засіданні та у десяти секціях молоді 
дослідники обговорювали актуаль-
ні економічні та соціальні проблеми 
України і світу, різні аспекти розвитку 
людства. На пленарному засіданні 
прозвучали доповіді студентів Мілени 
Давидової (НТУ «ХПІ») «Філософська 
проблема створення сильного штуч-
ного інтелекту», Катерини Шляхової 

(ХНУПС ім. Кожедуба) «Удосконалення 
системи підготовки кадрів для сил 
оборони України», Олександри Малє-
євої (НТУ «ХПІ») «Розвиток лідерських 
якостей у майбутніх педагогів в умовах 
професійної підготовки». Студент НТУ 
«ХПІ» Барах Ахмед Марван Мохамед 
зробив доповідь «Навчання в ХПІ за-
порука ефективного використання на-
фти — національного багатства Іорда-
нії» (перекладач А.Г. Тульська), Віталіна 
Надрага — «Інфляція як визначальний 
фактор впливу на добробут населення 
України», Олександра Черниш (ХНУПС 
ім. Кожедуба) «Інформаційно-психо-
логічна безпека військовослужбовців». 
Аспірант НТУ «ХПІ» Максим Криворучко 
виступив з доповіддю «Небезпека зо-
внішнього втручання в громадянські 
конфлікти в умовах гібридної війни». 

Дар’я Ковалевська (НТУ «ХПІ») предста-
вила доповідь «Нові харків’яни» пере-
міщені Чорнобилем: (не) забуті свідки 
трагедії», Євгенія Міщанин — «Суржик 
як проблема української мови», а Хрис-
тина Басенко (НТУ «ХПІ») — доповідь 
«Олександр Басенко — випускник ХПІ, 
оперний співак».

Всі учасники схвально сприйня-
ли виступи та продовжили роботу 
конференції у секціях: «Філософська 
думка України та світова філософія», 
«Актуальні проблеми історії України», 
«Сучасні проблеми економічного роз-
витку України в умовах глобалізації», 
«Міжнародна освіта в Україні: тенденції 
та новації» та інших.

За матеріалами конференції 
підготовлено збірник матеріалів 

наукових праць.

Учасники старту бізнес-інкубатора в НТУ «ХПІ».



У ВЧЕНІЙ РАДІ  

КОНКУРСИ  

2 Полiтехнiк

29 березня відбулося чергове 
засідання Вченої ради університету 
під головуванням голови Вченої ради 
професора Л.Л. Товажнянського  
та за участі ректора професора Є.І. Сокола

Подяку Міністерства освіти і науки України «за багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів 
та плідну науково-педагогічну діяльність» отримав проректор НТУ «ХПІ» Руслан 
Павлович Мигущенко.

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України «за 
вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження інноваційних педагогіч-
них і управлінських технологій» був нагороджений проректор НТУ «ХПІ» Андрій 
Петрович Марченко.

Почесну грамоту Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» «за багаторічну зразкову науково-педагогічну роботу 
з розвитку рідного Політеху, плідні успіхи в вихованні цілих поколінь студентів 
та з нагоди 65-річчя» було вручено проректору НТУ «ХПІ» Юрію Івановичу Зай-
цеву.

Атестат професора отримала Ольга Петрівна Арсеньєва (кафедра інтегро-
ваних технологій, процесів та апаратів).

Атестат доцента було вручено Роману Валентиновичу Зайцеву (фізичного 
матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики), Тетяні Юріївні Назаровій 
(міжнародного бізнесу та фінансів), Наталії Георгіївні Пономарьовій (інтегрова-
них технологій, процесів та апаратів).

Вчене звання старшого дослідника отримала Ірина Юріївна Єрмоленко 
(Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»).

Диплом кандидата наук отримали Анна Олександрівна Голоскокова (про-
грамної інженерії та інформаційних технологій управління ім. професора А.В. Да-
багяна), Єгор Павлович Димко (ливарного виробництва), Олег Олександрович 
Ілляшенко, Марія Юріївна Лісюткіна (технології кераміки, вогнетривів, скла 
та емалей), Артем Євгенович Перепелицин, Ольга Володимирівна Турчин (під-
йомно-транспортних машин і обладнання), Ірина Валер’ївна Хавіна та Микола 
Корнійович Чеботарьов (педагогіки та психології управління соціальними сис-
темами ім. акад. І.А. Зязюна).

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка нагородила дипломом у номінації «Найактивніший 
читач» Павла Ситникова.

Сертифікати за розробку дистанційних курсів отримали Ірина Юріївна Ада-
шевська, Олена Олександрівна Краєвська — «Нарисна геометрія та комп’ютерна 
графіка», Тетяна Олексіївна Снігурова, Юрій Олександрович Романов, Валерія 
Юріївна Парамонова — «Російська для початківців».

Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань із спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» 
отримала Валентина Пугач.

Дипломами переможців та призерів другого туру Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Електричні машини 
і апарати» та «Гірництво/ Гірнича електромеханіка» були нагороджені студенти 
кафедри електричних машин Руслан Бредун (на знімку вгорі), Михайло Тимін, 
Павло Вакулик, Євген Близнюк, Віталій Кропінов, Євген Морозов, Олександр 
Першин.

Вчена рада ухвалила систему для визначення рейтингу кафедр універси-
тету. Доповідь із цього питання зробив ректор професор Є.І. Сокол.

Була також затверджена стратегія розвитку наукової діяльності в універ-
ситеті та підсумки наукової роботи за 2017–2018 навчальний рік (проректор 
професор А.П. Марченко).

Про наукові та освітні заходи НТУ «ХПІ» в інноваційному проекті Бри-
танської ради «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів 
України» доповів завідувач кафедри професор О.Г. Романовський.

Про участь студентського самоврядування в організації навчального 
процесу та вихованні студентів Вченій раді доповів голова «Stud Heads» 
Володимир Хлудєєв.

Про припинення діяльності Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» шляхом 
ліквідації у зв’язку з невідповідністю ліцензійним умовам доповів ректор про-
фесор Є.І. Сокол.

Вчена рада підтримала пропозиції щодо висунення кандидатур докторів 
наук Р.В. Зайцева та О.О. Ларіна на здобуття іменної стипендії Верховної Ради 
України для молодих учених (проректор професор А.П. Марченко).

Вчена рада ухвалила рішення про представлення претендентів на посаду 
директора Полтавського політехнічного коледжу, 
представлення наших науковців до вчених звань, 
призначення на посади вчених та викладачів (рек-
тор професор Є.І. Сокол).

Вчена рада заслухала звіти голови спеціалізо-
ваної вченої ради Д 64.050.14. професора П.О. Ка-
чанова, докторанта А.О. Зуєва.

На засіданні Вченої ради були затверджені ряд 
звітів, змін до положень та назв дисциплін, про-
позиції щодо відкриття на бакалаврському рівні 
спеціалізації «Міжнародний маркетинг».

Вчена рада ухвалила Положення про галерею 
«ХПІ-Art» (проректор Ю.І. Зайцев), затвердила 
теми докторських дисертацій наших науковців 
та рекомендувала до друку цілу низку наукових 
видань нашого університету (проректор А.П. Мар-
ченко).

Вчена рада поздоровляє всіх нагороджених 
з врученням дипломів і грамот!

Конференція трудового колективу НТУ «ХПІ»
22 березня відбулася конференція трудового колективу 

НТУ «ХПІ», у якій взяли участь 216 делегатів з 248 обраних.
Ректор професор Є. І. Сокол звітував про роботу уні-

верситету у минулому році та про виконання пунктів ко-
лективного договору між адміністрацією та профспілковою 
організацією нашого вищого навчального закладу в 2018 
році. Він докладно розповів присутнім про основні здобутки 
в усіх сферах діяльності нашого університету. Це високі 
місця у різних Всеукраїнських освітніх рейтингах, перемоги 
наших студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді та в 
конкурсі студентських наукових робіт, активна міжнародна 
діяльність, постійний розвиток сучасних інформаційних 
технологій, підтримка корпусів та будівель університету у 
належному стані, робота підрозділів соціально-гуманітарної 
сфери (Палац студентів, Музей історії, науково-технічна 
бібліотека, спортивно-оздоровчий табір), фінансування 
університету.

Про виконання пунктів колективного договору, який 
має соціальну спрямованість, у 2018 році доповів голова 

профспілкової організації А. Й. Фомін. Він зауважив, що 
всі 7 пунктів договору, за які відповідав профспілковий 
комітет, виконані. Це проведення громадського контролю 
з дотримання адміністрацією університету законодавства 
та виконання пунктів колективного договору з охорони 
праці; організація санаторно-курортного лікування співро-
бітників ХПІ за пільговими путівками; надання за рахунок 
коштів профспілкового бюджету профспілкової виплати 
політехнікам.

Разом з адміністрацією університету було організовано 
оздоровлення дітей співробітників у літній період за пільго-
вими путівками, забезпечено відпочинок співробітників та 
членів їх родин у спортивно-оздоровчому таборі «Політех-
нік», організовано спортивну та культурно-масову роботу.

Голова Вченої ради НТУ «ХПІ» професор Л. Л. Товаж-
нянський виступив з пропозицією внести зміни до складу 
Вченої ради, які делегати конференції одноголосно за-
твердили.

«Ми перетворюємо  ідеї на гроші»

Конкурсна комісія (2 експерти з Фонду 
та 3 — з НТУ «ХПІ») визначила пере-
можцями авторів 5 студентських start-
up проектів. Це Павло Ситников (група 
2.МІТ211н.8) «Реконструкція і модерніза-
ція теплоенергетичного сектора Харкова», 
керівник — професор кафедри зварюван-
ня М.Г. Єфіменко; Борис Карпутін, Карина 
Білогубкіна, Наталія Регеда (2.ХТ104п.8) 
«Інноваційний проект: розробка техно-
логії виробництва люмінісцентної плит-
ки», керівник — доцент Р.В. Кривобок; 
Едуард Алєксєєв, Павло Жержерунов 
(КН-36г), Олександр Вдовиченко (КН-36д) 
«TourHack», кафедра програмної інженерії 
та інформаційних технологій управління 
ім. проф. А.В. Дабагяна; Микита Васильєв 
(2.Е401н.8) «Система енергоменеджмен-
ту акумуляторних батарей», керівник — 
старший викладач кафедри промислової 
і біомедичної електроніки Б.О. Стисло; 
Кирило Зінченко (2.КІТ301п.8) «Квадро-
коптер для контролю за станом вишок 
ЛЕП», керівник — професор кафедри 
автоматики та управління в технічних 
системах А.О. Зуєв. Всі вони протягом 
10 місяців отримують фінансову під-
тримку на реалізацію проектів: студен-
ти — 2500 грн., а їх наукові керівники — 
1250 грн.

Олександр Вдовиченко:  «Я за-
вжди мріяв стати програмістом, приїхав 
до Політеху зі Світловодська Кірово-
градської області. Мої друзі — Едуард 
Алєксєєв з Кам’янського, а Павло Жер-
жерунов із Запоріжжя. Нам хотілося 
якомога швидше дізнатися все про 
місто Харків, яке нам дуже сподобало-
ся, його пам’ятки. Отже і виникла у нас 
така ідея — створити мобільний додаток 
TourHack. Цей ідеальний помічник для 
туриста буде актуальним і для нас, і для 
інших студентів, особливо першокурсни-
ків, і взагалі для всіх! Тому вже 6 місяців 
ми працюємо над цією темою.

Про можливість взяти участь у сти-
пендіальній програмі нам повідомила 
викладач нашої кафедри, к. т. н., доцент 
Марія Олексіївна Білова. Ми подали 
заявку і робота закипіла. Поки що цей 
мобільний додаток орієнтований саме 
на вивчення Харкова, ним зможе скорис-
татися будь-яка людина.

Ми дуже вдячні Chernovetskyi  Invest-
ment Group, яка втілює стипендіаль-
ну програму CIG R&D LAB.  Щомі-
сяця ми відвідуємо лекції та скайп-
конференції експертів та менторів CIG, 

які проводяться у науковій бібліотеці 
нашого університету!»

Павло Ситников: «Я вдячний співро-
бітникам НДЧ за запрошення до участі 
у стипендіальній програмі. Мій проект 
реконструкції і модернізації теплоенер-
гетичного сектору Харкова присвяче-
ний розробці технології приварювання 
шипів на поверхні нагрівання парових 
котлів з мартенситної сталі. Цією темою 
я цікавлюся вже понад 3 роки, працюю 
під керівництвом д. т. н., професора 
М.Г. Єфіменка. Технологія, розроблена 
нами, дуже актуальна. Результати до-
сліджень були висвітлені в спеціальних 
наукових виданнях. Робота виконувалася 
у співпраці з Харківською науково-вироб-
ничою фірмою «Зварконтакт» у рамках 
госпгодоговірної тематики».

Магістранти кафедри технології ке-
раміки, вогнетривів, скла та емалей 
Карина Білогубкіна, Борис Карпутін 
та Наталія Регеда підготували спіль-
ний проект, присвячений виробництву 
люмінесцентної тротуарної плитки. Під 
керівництвом доцента Руслана Вікторо-
вича Кривобока вони виготовили таку 
плитку, яка за допомогою накопиченої 
вдень сонячної енергії світиться вночі.

«Ми створили новий продукт в га-
лузі будівництва, який має унікальні 
властивості в порівнянні з аналогами, 
завдяки люмінесцентному компоненту 
та спеціально підібраному складу маси 
для тротуарної плитки, — розповіда-
ють Карина та Борис. — Таке поєднан-
ня компонентів дозволить отримати 
продукт з високими експлуатаційними 
характеристиками та унікальними деко-
ративними властивостями. Така плитка 
допоможе людям орієнтуватися у тем-
ряві, служитиме своєрідною межею між 
трасою і пішохідною доріжкою та стане 
яскравим декоративним рішенням для 
будь-якої місцини. Це не тільки дуже 
корисно, але і красиво, вночі блискітки 
нагадують зоряне небо! Наша плитка 
у рази дешевша, ніж її аналог, і може 
світитися будь-якими кольорами».

Розробкою студентів зацікавилися 
представники влади Харкова, коли наші 
співрозмовники виступали на одному 
з інвестиційних форумів. Вже подана за-
явка на патент, і незабаром така плитка 
може поступити у серійне виробництво.

Карина, Борис та Наталія представили 
достойний сучасний бізнес-план, зараз 
займаються розробкою сайту і плану-
ють продовжити навчання в аспірантурі. 
Вони вважають, що навички комерціа-

лізації, які вони отримали під час участі 
у програмі CIG R&D LAB, знадобляться 
їм в майбутньому.

«Система енергоменеджменту акумуля-
торних батарей» — проект з такою назвою 
представив на конкурс магістрант кафед-
ри промислової і біомедичної електроніки 
Микита Васильєв. Його він виконав під 
керівництвом старшого викладача, к. т. н. 
Богдана Олександровича Стисла.

«Наша система виконує функцію ба-
лансування рівнів напруги на послі-
довно з’єднаних акумуляторах під час 
їх експлуатації та дозволяє здійснювати 
на відстані моніторинг основних пара-
метрів акумуляторної батареї, — розпо-
відає Микита. — Завдяки використанню 
системи ми можемо прогнозувати строк 
експлуатації батарей, який збільшується 
в рази завдяки забезпеченню оптималь-
них режимів роботи накопичувача.

Система, яку ми вдосконалили та ви-
дозмінили, орієнтована на потужні енер-
гоємні накопичувачі, наприклад, що ви-
користовуються в структурі системи 
електропостачання залізниці».

Над цією науковою темою Микита Ва-
сильєв почав працювати в бакалаврській 
роботі, а продовжив у магістерській. Цим 
проектом вже зацікавилися представни-
ки служби електропостачання залізниці 
та харківської компанії «Овен» — відо-
мого виробника контрольно-вимірю-
вальних приладів і автоматики. Адже 
система допоможе вирішити проблему 
вирівнювання напруги в багаторівневих 
перетворювачах електричної енергії.

Ця тема відображена в наукових пуб-
лікаціях Микити в спеціальних виданнях 
та збірках, обговорювалася на Між-
народній науково-технічній конференції 
«Силова електроніка і енергоефектив-
ність», конференції магістрів НТУ «ХПІ».

11 червня відбудеться фінал програми 
CIG R&D LAB: команди представлять за-
вершальні пітчі своїх проектів. На цьому 
етапі студенти змагаються вже не лише 
на рівні ідей, а насамперед — у прогресі 
з їх реалізації. Ті команди, що будуть 
готові до виходу на ринок із власним 
продуктом, матимуть найбільші шанси 
на успіх. Побажаємо ж нашим учасникам 
вдалих START-UPів!

Підготували Поліна Ніколенко, 
Зінаїда Мельник.

На знімку Ігоря Гаєвого (зліва на-
право): Карина Білогубкіна, Борис 
Карпутін, Микита Васильєв, Олек-
сандр Вдовиченко, старший викла-
дач Б.О. Стисло та Павло Ситников.

Такий девіз міжнародної інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group (CIG), представники якої 
ознайомилися з науковими розробками нашого університету і у серпні минулого року підписали з ним Мемо-
рандум про співпрацю. Мова йде про освітню стипендіальну програму CIG R&D LAB, завдяки якій створюється 
механізм мотивації студентів, аспірантів, молодих вчених університету до проведення наукових та інноваційних 
розробок, отримання навичок комерціалізації ідей і розробок, напрацювання механізмів реалізації інноваційних 
проектів. Інвестиційний потенціал Chernovetskyi Investment Group складає понад 100 млн. доларів., а проекти 
реалізовані у 7 країнах світу.

У 2018/2019 навчальному році в НТУ «ХПІ» реалізується перший сезон програми CIG R&D LAB. 9 жовтня 
2018 року відбувся відбірковий етап. Проведення конкурсу було організовано керівниками науково-дослідної 
частини ХПІ — завідувачем д. т. н. професором Георгієм Вікторовичем Лісачуком та його заступником к. т. н., 
с. н. с. Русланом Вікторовичем Кривобоком. Студенти, аспіранти і молоді вчені презентували розробки в сферах 
теплоенергетики, електроніки, біомедичної техніки тощо. 
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Їх обрало передове підприємство

Вже два роки п’ятеро кращих студентів-хіміків 
4–6 курсів кафедри технології жирів та продуктів 
бродіння нашого університету отримують іменні 
стипендії від ТОВ «Васищевський завод рослинних 
олій». Відповідний договір про співробітництво між 
заводом і ХПІ був підписаний у 2017 році.

Це потужне підприємство виробляє високоякісну 
продукцію — соняшникову олію та шрот, гранули 
(пелети) з лушпиння соняшника. Одним з пріорите-
тів його діяльності є підтримка обдарованих студен-
тів, стимулювання їх творчих ініціатив, заохочення 
до наукових досліджень. Таким чином керівництво 
заводу відбирає майбутніх талановитих інженерів, 
запрошуючи їх до себе на стажування з перспекти-
вою подальшого працевлаштування.

Зараз іменну стипендію отримують Катери-
на Гуцул, Олексій Мочалов (ХТ-45а(О), Вікторія 
Акимченко, Тетяна Будьонна та Єлизавета Торпан 
(2.ХТ301п.8). Всі вони навчаються на «відмінно» 
та успішно займаються науково-дослідною робо-
тою.

Катерина Гуцул приїхала до Харкова із Доне-
цька, з ХПІ познайомилася у соціальній мережі, 
де прочитала про нього багато схвальних відгуків. 
Зараз вже практично реалізувалася її мрія стати 
висококваліфікованим технологом.

«Останні 2,5 роки я вчуся тільки на «відмінно», — 
розповідає дівчина. — Два роки була у складі сту-
дради гуртожитку №11, де виконувала обов’язки 
старости поверху, виступала з доповідями на кон-
ференціях в ХПІ з гуманітарних дисциплін. Одна 
з них була присвячена впливу моди на наших полі-
тиків і навпаки. Мене цікавило, наприклад, як стиль 
одягу Президентів України відображався на їх 
діяльності і на сприйнятті наших лідерів народом. 
В іншій я розповіла про один з напрямків народної 
творчості України — ікони, вишиті бісером».

Свою наукову роботу бакалавра, яка присвячена 
покращенню стадії гідратації соняшникової олії, 
Катя виконує під керівництвом доцента Анастасії 
Олександрівни Демидової. «Мені приємно, що сти-
пендію ТОВ «Васищевський завод рослинних олій» 
присудили саме мені! — продовжує наша співроз-
мовниця. — Я довго буду пам’ятати свою першу 
місячну практику на цьому підприємстві. Адже нам 
провели дуже цікаву екскурсію, ознайомили з сучас-
ним обладнанням, вчили робити спеціальні аналізи. 
Керівник практики старший технолог підприємства, 

випускниця Харківського політеху Олена Володими-
рівна Бадула розповіла нам про всі тонкощі нашої 
майбутньої професії, про доброзичливу атмосферу 
у колективі. Зараз я проходжу там тритижневу пе-
реддипломну практику і сподіваюся після закінчення 
ХПІ там працювати».

За роки навчання Олексій Мочалов брав участь 
у 2 турі Всеукраїнської студентської олімпіади з во-
допостачання, у 2 турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з харчових технологій, 
організованому «Благодійним фондом Бориса Ко-
лесникова», а у цьому році — у Школі пивоварів, 
організованій харківською мережею шоу-ресторанів 
«Альтбір», та в рекрутмент-проекті «Академія пиво-
варів» компанії AB InBev Efes, який створено на базі 
пивзаводу «Рогань» у Харкові. Тут Олексій завоював 
приз «Глядацьких симпатій», що дозволить хлопцю 
у майбутньому працевлаштуватися на підприємство. 
У квітні він брав участь у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з харчових технологій, посів перше місце 
у номінації «Краще виконання творчого завдан-
ня». Олексій Мочалов разом з Богданом Яценком  
(ХТ-46а(О)) та Марією Пахнутовою (ХТ-46б(О)) зай-
няли 3 місце за загальним командним заліком серед 
20 вищих навчальних закладів. У травні Олексій пла-
нує поїхати до Одеси на олімпіаду з водопостачання.

У своїй бакалаврській роботі під керівництвом 
доцента А.О. Демидової Олексій Мочалов працює 
над покращенням соняшникового шроту з метою 
його використання як повноцінної кормової добавки. 
«Ми збільшили кількість білка та зменшили кількість 
клітковини, яка не засвоюється організмом, — гово-
рить майбутній інженер-хімік. — Проведена основна 
частина експерименту і, сподіваюсь, що він завер-
шиться успішно!».

«Я магістрант кафедри, — розповідає Єлизавета 
Торпан, — з першого курсу навчаюся відмінно. Моя 
бакалаврська робота була присвячена розробці 
нових рецептур майонезних соусів. Я виконала 
її під керівництвом д. т. н., професора Павла Олек-
сандровича Некрасова. А зараз ми працюємо над 
магістерською роботою на тему «Ферментативна 
переетерифікація», яку я буду захищати у грудні.

Моя спеціальність «Технологія жирів, жироза-
мінників та ефірних масел». Виробничу практику 
я проходила на ТОВ «Васищевський завод рослин-
них олій», де мені дуже сподобалося. Саме це ви-
робництво підтримало мене та моїх друзів іменною 
стипендією, що дуже приємно та стимулює до нових 
успіхів! Тетяна Будьонна та Вікторія Акимченко теж 
отримують таку іменну стипендію. Дівчата відмін-
ниці, захоплені науковою роботою. Практику вони 
проходили на Харківській кондитерській фабриці 
«Бісквіт-шоколад».

Кафедра стала для всіх нас другою домівкою, 
ми завжди проводили тут багато часу. Хочеться 
подякувати всім нашим викладачам, які діляться 
з нами не тільки своїми знаннями, а й життєвим 
досвідом. Я теж відчуваю в собі здібності до роботи 
викладачем, мені хотілося б займатися наукою. Але 
поряд з цим дуже хочеться працювати на виробниц-
тві, розвиватися. Тому, можливо, буду працювати 
на цьому заводі».

Підготували Поліна Ніколенко,  
Зінаїда Мельник.

На знімку Ігоря Гаєвого (зліва направо): 
Катерина Гуцул, Олексій Мочалов 

та Єлизавета Торпан.

НТУ «ХПИ» — компания AB InBev Efes
НОВЫЙ ЭТАП 

СОТРУДНИЧЕСТВА
В начале марта компания 

AB InBev Efes пригласила сту-
дентов нескольких вузов для 
участия в рекрутмент-проекте 
«Академия пивоваров», который 
создан на базе пивзавода «Ро-
гань» в Харькове.

Директор этого предприятия 
Виталий Сидоренко отметил, что, 
как и в любой другой отрасли, в 
пивоварении есть определенные 
особенности, о которых можно 
узнать, только окунувшись в про-
цесс. Новый проект «Академия 
пивоваров» был создан именно 
для того, чтобы открыть будущим 
специалистам тайны производ-
ства и предоставить студентам 
возможность познакомиться с 
ними в новом формате. Обратил 
он внимание и на то, что участников проекта ждут 
теоретические и практические занятия, экскурсии, 
дегустации, а самое главное, возможность трудоу-
стройства. «Академия пивоваров» станет удачным 
началом их карьеры и подарит области талантливых 
пивоваров, которые смогут на высоком уровне 
представлять Украину во всем мире.

Первый этап рекрутмент-проекта «Академия 
пивоваров» стартовал 5 марта и собрал 53 сту-
дента ведущих харьковских вузов, в том числе и 
НТУ «ХПИ». 32 из них прошли отборочный тур, в их 
число вошли 11 харьковских политехников. Среди 
них студенты 2–4 курсов кафедры технологии жи-
ров и продуктов брожения: Андрей Штонда, Алёна 
Сабецкая, Александра Миронова, Ирина Довбуш, 
Марина Музичук, Кристина Стрижак, Татьяна 
Шевчук, Алексей Мочалов, а также студенты Харь-
ковского компьютерно-технологического колледжа 
НТУ «ХПИ»: Вадим Протопопов, Дмитрий Чухлеб, 
Михаил Чернов.

Они прослушали лекцию по безопасности, ко-
торую провел Юрий Федяй, менеджер по охране 
здоровья, труда и окружающей среды. Виталий 
Сидоренко рассказал об истории создания и 
строительства пивзавода «Рогань» в Харькове. 
Менеджеры комитета завода – Евгений Ворожко, 
Денис Гончаренко, Александр Савченко, Анатолий 
Железняк и Светлана Жижка провели экскурсии по 
различным подразделениям завода. Евгений Во-
рожко – технический менеджер, выпускник кафедры 
технологии жиров и продуктов брожения 2010 года, 
ознакомил всех участников проекта с цехом водо-
очистки и водоподготовки.

Александр Савченко, главный пивовар пивзавода 
«Рогань», провел мастер-класс по зитологии, во 
время которого студенты попробовали различные 
бренды, выпускаемые харьковской пивоварней. 
Воодушевленные молодые эксперты вместе с 
экспертом завода придумывали новые сорта пива, 
прогнозировали возможности развития отрасли.

Александр Савченко отметил, что участники «Ака-
демии пивоваров» демонстрируют тягу к знаниям, 
знакомятся с внедренными инновационными про-
цессами и технологиями. Обратил внимание, что 
хозяева не только делятся со студентами информа-
цией о ключевых принципах и методологии пивова-

рения, но и предоставляют возможность проявить 
себя и получить предложение о трудоустройстве 
для дальнейшего развития в выбранной области.

Студенты услышали об особенностях деятельнос-
ти подразделений. Увидели полный цикл изготовле-
ния пива – от технической службы, пивоваренного 
производства и до упаковки, отдела качества и 
службы логистики завода. Ребята отметили, что 
в компании установлены высочайшие стандарты 
охраны труда и промышленной безопасности, 
которые ежедневно отслеживаются по целому ряду 
показателей.

На протяжении всего проекта «Академия пивова-
ров» студенты почувствовали себя неотъемлемой 
частью дружной сплоченной семьи компании AB 
InBev Efes. В ходе всего обучения за участни-
ками проекта наблюдали менеджеры, мастера 
и инженеры по процессам всех департаментов 
завода, отмечая, как ребята проявляют себя в ко-
мандной работе при решении поставленных задач.

Создав десять команд, участники рекрутмент-
проекта «Академия пивоваров» презентовали 
выполненное финальное сертификационное за-
дание – свои проекты SVOT-анализа: сильные и 
слабые стороны организации, а также возможности 
и угрозы. Каждой командой были внесены свои 
предложения по улучшению развития компании 
AB InBev Efes, в частности харьковского пивзавода 
«Рогань». Подводили итог представители завода и 
сами участники, оценивая друг друга.

Команды успешно выполнили поставленные 
задачи, получили приглашение пройти практику 
на заводе с дальнейшим трудоустройством. Все 
участники получили памятные призы с корпоратив-
ной символикой.

Елена Мочалова, Центр карьеры НТУ «ХПИ».

На снимке (слева направо): менеджер по 
персоналу и администрации харьковского 
филиала пивзавода «Рогань» компании AB 

InBev Efes Ирина Копытина, студенты Алексей 
Мочалов, Дмитрий Чухлеб, Михаил Чернов, 
директор харьковского филиала пивзавода 

«Рогань» компании AB InBev Efes Виталий 
Сидоренко и студент Вадим Протопопов.

Наша «сімка» — це затишок, дружба   
та здоровий спосіб життя

«Я приїхала вчитися в Харківський політех з міста Стрий Львівської 
області, — каже Віталія. — З упевненістю можу сказати, що бути 
студентом — це величезне щастя, а бути ще й активним і діяльним, 
не тільки ходити на заняття, а й працювати для себе та інших — 
ще краще! Це не тільки дуже цікаво, а й дає нам можливість придбати 
найцінніший життєвий досвід, реалізувати свої організаторські талан-
ти, знайти друзів на все життя!..»

І Віта права: небайдужих і творчих студентів багато, всі разом 
вони — згуртована і дружна команда однодумців. І робота на благо 
гуртожитку, яке стає для них другою домівкою, приносить їм тільки 
радість.

«Я закінчив технікум у своєму рідному місті Рубіжне Луганської 
області, в ХПІ вчуся на прискореному курсі, — розповідає Владис-
лав. — На 1 курсі я та ще кілька студентів скористалися унікальною 
можливістю взяти участь у ремонті нашого гуртожитку! Наш ремзагін 
із задоволенням взявся за роботу! Ми облаштовували коридори і кух-
ні на 7 і 6 поверхах, фарбували, штукатурили, своїми силами клали 
плитку... Щось ми вже вміли робити тоді, а чомусь швидко навчилися!

Наш гуртожиток, в якому мешкають студенти різних інститутів 
НТУ «ХПІ», багато років займав перше місце в конкурсі. В цьому 
році ми на другому місці, і тепер у нас є потужний стимул робити 
свій студентський будинок ще кращим і прагнути перемоги в по-
дальшому! Так, у наших найближчих планах освіжити перший поверх. 
Влітку знову будемо фарбувати, класти плитку, в списку ремзагону 
на поточний рік вже четверо студентів! Ми дуже вдячні за підтримку 

проректору М.І. Гасанову (на знімку внизу зі студентами), який 
завжди з великою увагою ставиться до студентських потреб, виділяє 
нам деякі необхідні будматеріали, наприклад, плитку. Велике спасибі 
і коменданту нашого гуртожитку З.Ф. Саніній, яка стала для нас наче 
мамою у нашому великому та дружному домі. Це людина із залізною 
витримкою, яка підтримує кожного з приводу усіх питань. Її поради — 
чіткі, а слова — справедливі. Багато в чому завдяки саме її невтомній 
праці наш гуртожиток вже багато років залишається одним з найкра-
щих не тільки у нашому університеті, а й у Харкові!

Група громадського порядку в нас також працює завжди чітко 
і злагоджено. Ми відповідаємо за пожежну безпеку, також до на-
ших обов’язків входить боротьба з палінням у невідповідному місці. 
Хлопці щодня чергують з 22.00 до опівночі. Наші активісти — студен-
ти 1, 2 і 3 курсів. Це Вадим Кульбашник, Анатолій Тонконог, брати 
Лукашови — Андрій та Євген, Ігор Олійник та інші. На вахті з 9.00 до 
22.00 теж щодня чергують по черзі студенти 1–4 курсів з усіх поверхів. 
А ось старшокурсники від чергувань звільняються, вони займаються 
дипломними роботами».

Відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків санітарна 
комісія «сімки». «Ольга Мільохіна (4 курс, МІТ) і Юлія Дашко (2 курс, 
БЕМ) перевіряють чистоту блоків, коридорів і кімнат. А Оля ще й за-
ступник голови студентської ради гуртожитку Кирила Галямова 
(4 курс, МІТ). Ось які в нас активісти! Все встигають: і працюють, 
і вчаться добре!» — з гордістю каже Владислав.

У «сімці» дуже затишно: свіжістю зустрічає гостей відремонтований 
хол, чистенькими сходами так приємно ходити! У розширниках зручні 
дивани і столики, а кімната для відпочинку обладнана більярдним і те-
нісним столами. Тут так просто вести здоровий спосіб життя: працю-
ють два спортзали — тренажерний і боксерський! А ще в гуртожитку 
часто проводяться спортивні змагання. В кінці лютого тут відбулася 
першість інституту МІТ з важкої атлетики, у якій взяли участь 10 сту-
дентів, з них — 2 дівчини. А в березні була спартакіада, де 1 місця 
дісталися студентам 9 гуртожитку, а представники сьомого зайняли 

2 місце. А ще в «сімці» влаштовуються 
справжні лицарські поєдинки — це дуже 
красиво і видовищно!

Нарешті до Харкова прийшла весна, 
і спортмайданчики біля гуртожитку ожи-
вають — студенти починають грати в бад-
мінтон і волейбол! У травні тут планують 
провести традиційний День здоров’я, а це 
завжди веселі змагання з різних видів спор-
ту, солодкі призи від проф кому студентів, 
яскраве вогнище і смачна польова каша або 
плов! Такі Дні здоров’я відбуваються в «сім-
ці» двічі на рік. Перший — у вересні-жовтні, 
в його програмі цікаві квести, адже він орієнтований на знайомство 
першокурсників з гуртожитком, а другий — навесні.

«У квітні за допомоги профкому студентів у «сімці» відбудеться 
довгоочікуваний кіновечір, — каже Віталія. — Мешканці гуртожитку 
будуть разом дивитися фільми! Такі заходи дозволяють усім не тільки 
відпочити і розслабитися, а й міцніше здружитися, відчути себе однією 
великою і дружною родиною!

Нам усім дуже пощастило — ми студенти найстарішого техніч-
ного вузу України! 
І життя в студент-
ських гуртожитках, 
де ми завжди поруч 
один з одним, до-
зволяє нам з усією 
повнотою усвідоми-
ти, що ми молодь, 
що все у наших ру-
ках!»

Розмовляла 
Поліна Ніколенко.

У конкурсі студентських гуртожитків, який кожного року проводиться у нашому університеті, гуртожиток №7 посів почесне 2 місце. 
До редакції «Політехніка» завітали голова житлово-побутової комісії студентської профспілки НТУ «ХПІ», голова житлово-побутової 
комісії гуртожитку №14, третьокурсниця Віталія Швайдак (БЕМ-76б) та Владислав Ганзюк (МІТ-27у) — голова профспілки студентів 
інституту МІТ нашого університету, голова спортивно-оздоровчої комісії профспілки студентів та командир групи громадського 
порядку гуртожитку №7.



У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ» 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: ХАРКІВ–МАГДЕБУРГ

4 Полiтехнiк

Програма НАТО — Україна

ДЛЯ АДАПТАЦІЇ В МИРНОМУ ЖИТТІ
Урочиста церемонія з нагоди 10-ї річниці Про-

грами НАТО — Україна з перепідготовки та со-
ціальної адаптації колишніх військовослужбовців 
у Харківській області та випуску чергової групи 
слухачів відбулася 22 березня в НТУ «ХПІ».

З 2000 року НАТО підтримує Україну в ре-
алізації Програми перепідготовки колишніх 
військових, які прагнуть підвищити свої шанси 
на працевлаштування у цивільній сфері. Про-
грама надає можливість пройти перепідготовку 
на 350-годинних курсах підвищення кваліфікації 
за такими напрямками як: інформаційні технології, 
менеджмент, маркетинг, англійська мова та ін. 
Протягом останніх років курси проходять в більш 
ніж 60 містах та селищах по всій території України. 
Цивільний бюджет, затверджений на 2019 рік, до-
зволить здійснити перепідготовку понад 800 осіб.

Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» з березня 
2009 року бере участь у програмах НАТО — Укра-
їна з перепідготовки (професійного навчання) 
на базі Міжгалузевого інституту післядипломної 
освіти НТУ «ХПІ» та соціальної адаптації колишніх 
військовослужбовців, які звільнені в запас або 
відставку. За цими програмами в містах Харків, 
Чугуїв Харківської області та Полтава вже про-
йшли перепідготовку та отримали допомогу 
в працевлаштуванні понад 1600 осіб.

На урочистій церемонії була присутня де-
легація НАТО у складі менеджера програми 

НАТО — Україна з перепідготовки колишніх вій-
ськовослужбовців Крістофера Штаудта та його 
помічниці — Марини Когут. З вітальним словом 
виступили: ректор НТУ «ХПІ» професор Євген 
Іванович Сокол, представник НАТО Крістофер 
Штаудт, начальник відділу мобілізаційної роботи 
Харківського обласного військового комісаріату, 
заступник військового комісара полковник Павло 
Андрійович Гресь.

Вони відзначили соціальну важливість цієї 
Програми для України і, зокрема, для Харків-
ської області та її великий попит серед колишніх 
військовослужбовців. Є.І. Сокол та П.А. Гресь 
подякували представникам НАТО за плідну 
співпрацю та фінансування цієї Програми у Хар-
ківському регіоні.

Урочиста церемонія завершилась врученням 
20 випускникам курсів за напрямком «Кому-
нікаційні та інформаційні технології» свідоцтв 
державного зразка про підвищення кваліфікації 
та сертифікатів Програми НАТО — Україна, 
а також привітанням нових слухачів, які розпо-
чинають навчання на чергових курсах з напрямку 
«Комунікаційні та інформаційні технології».

Юрій Паржин, директор МІПО НТУ «ХПІ».
На знімку: ректор Є.І. Сокол поздоровляє 

заступника начальника відділу міжнародних 
зв’язків НТУ «ХПІ» О.В. Василюка 

з закінченням курсів. У центрі — менеджер 
програми НАТО — Україна  

Крістофер Штаудт.

ОПЕРАТИВНО-СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗБІР
Згідно з планом підготовки Збройних Сил 

України на 2019 рік на базі Військового інсти-
туту танкових військ НТУ «ХПІ» з 3 по 5 квітня 
проводився оперативно-спеціальний збір під 
керівництвом начальника Центрального бро-
нетанкового управління Збройних Сил України 
генерал-майора Юрія Мельника. У заході взяли 
участь посадові особи технічного забезпечення 
органів військового управління, викладачі і кур-
санти старших курсів інституту.

У ході збору розглядалися шляхи реформу-
вання, розвитку та функціонування системи 
технічного забезпечення військ Збройних Сил 
України, створення вертикалі управління тех-
нічним забезпеченням застосування Збройних 
Сил України. Учасники збору виробили єдиний 
погляд на організацію та здійснення технічного 
забезпечення з урахуванням досвіду Операції 
об’єднаних сил на сході України.

У своєму виступі генерал-майор Юрій Мель-
ник повідомив про зміст вимог щодо порядку 
організації експлуатації і ремонту озброєння та 
військової техніки. Особовий склад інституту, 
який залучався до участі у цьому заході, збагатив 
свої фахові знання.

Гості оглянули об’єкти сучасної матеріаль-
но-технічної бази та відвідали музей Бойової 
слави інституту, де ознайомились з історією 
славетного навчального закладу та подвигами 
воїнів-танкістів.

ПРЕДСТАВНИКИ МІСІЇ «ORBITAL» 
ЗНОВУ В ІНСТИТУТІ

Нещодавно представники навчально-трену-
вальної місії «ORBITAL» на чолі з полковником 
Маркусом Евансом у ході зустрічі з керівництвом 
Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» 
(див. «Політехнік» №5, від 14 березня 2019 р.) 
визначили шляхи обміну досвідом щодо підго-
товки фахівців танкових військ.

5 квітня представники штабу тренувальної місії 
«ORBITAL» підполковник Роберт Вагстафф і капі-
тан Генрі Фріленд знову завітали до навчального 
закладу з метою проведення брифінгу для осо-
бового складу інституту щодо підходів до лідер-
ства та логістичної підготовки у Великій Британії.

У своїх виступах іноземні фахівці більш погли-
блено зупинились на особливостях британської 
моделі підготовки офіцерів Сухопутних військ, а 
також розповіли про специфіку функціонування 
системи логістики Великої Британії.

У ході зустрічі сторони домовились про залу-
чення британських інструкторів до навчання та 
фахової підготовки курсантів інституту протягом 
2019 року з метою обміну досвідом із іноземни-
ми колегами.

СЕЗОННЕ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

З метою забезпечення якісного та своєчасного 
виконання заходів щодо підготовки озброєння 
та військової техніки у Військовому інституті 
танкових військ НТУ «ХПІ» 2 квітня розпочалося 
переведення озброєння та військової техніки на 
весняно-літній період експлуатації.

Сезонне обслуговування включає в себе вико-
нання робіт чергового технічного обслуговування 
і додаткових робіт, що спрямовані на збільшення 
ресурсу служби техніки до чергового ремонту. 
Впродовж місяця, коли триватимуть регламентні 
роботи, військовослужбовці виконають необхід-
ний перелік робіт, передбачених інструкціями з 
експлуатації. Для якісного і своєчасного виконан-
ня завдань не тільки в інституті, але й у бойових 
військових частинах, було залучено максимальну 
кількість особового складу та створено спеціалі-
зовані бригади, щоб відремонтувати та привести 
бойову техніку у працездатний стан.

З особовим складом, який залучається до 
переведення озброєння та військової техніки на 
весняно-літній період експлуатації, проведено 
фахово-методичні заняття, де військовослуж-
бовцям продемонстрували найбільш складні 
операції з технічного обслуговування, порядок 
обладнання робочих місць, постів і ділянок на 
пункті технічного обслуговування та ремонту, ке-
рівні документи з організації експлуатації техніки.

Найголовнішою та обов’язковою вимогою під 
час виконання завдань сезонного обслуговуван-
ня є, насамперед, збереження життя та здоров’я 
військовослужбовців і дотримання ними правил 
безпеки під час виконання робіт.

Олександр Срібний, офіцер відділення 
морально-психологічного забезпечення, 

молодший лейтенант.

Дипломи двох університетів європейського рівня — це реальність!

«Я родом із Миколаєва і завжди хотіла на-
вчатися у великому місті: саме в Харківському 
політеху і обов’язково на технічній спеціаль-
ності, — розповідає Анна Пернатій. — На Дні 
відритих дверей у ХПІ дізналася про Німецький 
технічний факультет (тоді він так називався), про 
можливості стажування за кордоном і про те, 
що до навчального плану входить вивчення ні-
мецької мови. Спробувала вступити на спеціаль-
ність «Прикладна математика» і мені це вдалося! 
У школі моїм улюбленим предметом була мате-
матика, а вже в ХПІ ними стали математичний 

аналіз (перлина спеціальності!), лінійна алгебра, 
математична фізика і тензорний аналіз.

Мені дуже хотілося потрапити на стажування 
до Магдебурга. Вищий бал у заліковій книжці 
та високий рівень німецької мови — це обов’язкові 
умови для конкурсного відбору на навчання в ма-
гістратурі в університеті ім. Отто фон Геріке.

І от у 2017 році ми з Євгенією Філановою 
представили професорам цього університету, 
які приїхали  до Харкова, доповіді на свої наукові 
теми. Так ось і розпочався наш шлях до Магде-
бурга!»

«Період навчання в Німеччині був дуже цікавим 
і насиченим, — розповідають студентки. — Ми зі-
йшлися на думці, що міста красивішого за Гам-
бург ми поки що не бачили: тут більше мостів ніж 
у Венеції, Амстердамі і Лондоні разом узятих!»

Головна мета програми, учасниками якої стали 
дівчата, — це можливість побувати в Німеччині, 
отримати додаткові знання і міжнародний досвід, 
а також взяти участь у розробці студентських 
науково-дослідних робіт. Дуже цікаво нашим 
студенткам було не тільки відвідувати наукові 
лабораторії і промислові підприємства Німеч-
чини, а й знайти нових друзів. Окрім занять, 
Анна та Євгенія вивчали культуру та пам’ятки 
Німеччини та інших європейських країн на ціка-
вих екскурсіях.

«Ми з Анею і раніше бували у Німеччині за ін-
шими стипендіальними програмами, — каже Єв-
генія Філанова. — Намагалися не тільки успішно 
навчатися, щоб досконало оволодіти спеціаль-
ністю, а й взагалі розвиватися в різних сферах, 
бути освіченими, неординарними. Я дуже вдячна 
викладачам кафедр динаміки та міцності машин 
і прикладної математики, справжнім професіо-
налам і цікавим людям, які багато чому навчили 
нас, які завжди готові допомагати студентові, 
відповідати на безліч питань. Вони ніколи не бу-
вають байдужими до свого предмету і до студен-
тів! Я б могла перерахувати імена тих викладачів, 
і не тільки названих кафедр, яким я вдячна і які 
на мене вплинули, але це буде дуже багато ряд-
ків! З моєї точки зору, вони і є найбільша цінність 
Харківського політеху!

Тут у Німеччині мені дуже не вистачає на-
шого Палацу студентів і чудового оркестру «SM 
Band»... Це було так здорово — грати з хлопцями 
і нашим керівником, прекрасним музикантом! 
Для мене цей досвід на вагу золота! І це най-
кращі спогади на все життя!

Я захоплююся спортом і музикою, люблю 
читати. В Магдебурзькому університеті безліч 
спортивних секцій, музичних колективів не так 
багато, як у ХПІ. А от у бібліотеці можна знайти 
будь-яку книгу! Тобто всі умови для розвитку 

є! Деякий час ми ще будемо тут, і вже у травні 
захищатимемо магістерські дипломи у Харкові. 
Керівник мого дипломного проекту «Моделюван-
ня непружних властивостей термопластів» — за-
відувач кафедри динаміки і міцності машин НТУ 
«ХПІ», д. т. н., професор Геннадій Іванович Львов. 
А потім знову навчання у Німеччині. Впевнена, 
що це дуже важливий період нашого життя».

«ХПІ дав нам не тільки великий багаж знань 
за фахом, а й досвід роботи над реальними 
виробничими проектами, — зауважує Анна 
Пернатій. — Вже з 3 курсу ми занурюємося 
в актуальні проблеми або завдання механіки. 
Кожен семестр виконуємо курсові роботи, які 
детальніше дають уявлення студенту, де він 
у майбутньому зможе себе знайти. Важливу 
роль відіграє чуйність (що дуже важливо!) і ви-
сока компетентність персоналу нашої кафедри! 
У Магдебурзі ж я отримала безцінне розуміння 
потрібності спеціальності і досвід навчання 
іноземною мовою. Співробітники університету 
ставляться і до нас, іноземців, і до німецьких 
студентів тепло і з повагою. Вони толерантні. 
Я можу не знати якоїсь технічної термінології, 
і тоді нам все пояснюють на особистій консуль-
тації! Всі, хто нам тут зустрівся — прекрасні, від-
криті люди із почуттям гумору. Але через мовний 
бар’єр тут буває важко.

Зараз я на стажуванні в Магдебурзі — три-
ває практика в університеті. Готую до захисту 
магістерську роботу «Симуляція руйнування 
сонячних батарей під дією ударних наванта-
жень від граду за допомогою перидинамічної 
теорії», яку виконую під керівництвом д. т. н., 
професора Олексія Олександровича Ларіна. 
Захищати її я буду в Харкові, і після цього про-
довжу навчання в університеті Отто фон Геріке. 
Потім буде переддипломна практика на одному 
з підприємств Німеччини (3 місяці) і знову захист 
диплома магістра».

Підготувала Поліна Ніколенко.
На знімку (зліва направо): Євгенія Філанова 

та Анна Пернатій.

Магдебурзький університет Отто фон Геріке (Німеччина) вже понад 50 років співпрацює з різними кафедрами і факультетами НТУ «ХПІ». Наприклад, тільки за останні 15 років більше 
50 студентів спеціальності «Комп’ютерна механіка» отримали стипендію Леонарда Ейлера і пройшли місячне стажування в Німеччині та отримали дипломи цього університету. Багатьох 
із них запросили на навчання до аспірантури німецьких університетів, вони захистили дисертації і отримали престижну роботу на промислових підприємствах і в наукових установах Європи.

Програма включеного навчання реалізується в рамках співпраці між НТУ «ХПІ» та Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке. Вона передбачає узгодження навчальних планів 
двох вишів, складання іспитів в цих університетах, проходження стажувань аспірантами.

Анна Пернатій та Євгенія Філанова — студентки 6 курсу кафедри динаміки та міцності машин Інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ» — здобувають освіту водночас у ХПІ та у Магде-
бурзькому університеті ім. Отто фон Геріке за програмою студентського обміну.

Представники навчально-тренувальної місії 
«ORBITAL».



ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ АВІАЦІЇ ТА КОСМОНАВТИКИ

КОНКУРСЫ КОЛОНКА ЮБИЛЯРА

5Полiтехнiк

«Что? Где? Когда?» 

КОМАНДА НТУ «ХПИ» — ПРИЗЕР ФИНАЛА 
СТУДЕНЧЕСКОГО КУБКА ХАРЬКОВА

Сообщение о результатах Финала Студенческого Кубка Харькова по спортив-
ной версии игры «Что? Где? Когда?» обрадовало политехников — ведь в тройку 
призеров-интеллектуалов вошла команда НТУ «ХПИ»!

Напомним: по итогам игры первое место заняла команда Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина (капитан Владислав Бобров), 
второе место — команда «1–0–1» Национального университета гражданской 
защиты Украины (капитан Глеб Парфенов), а третье — команда «Лепреконы» 
НТУ «ХПИ» (капитан Иван Прокопкин).

И вот двое «лепреконов»* — Лаура Анико и Станислав Конкин (И-17а) — у нас 
в редакции, беседуем о финальной игре, где сражались восемь команд из вузов 
города. Они должны были ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. 
Одним из самых непростых, на который «лепреконы» дали правильный ответ, 
был, как вспоминают ребята, вопрос о Гае Фоксе — «поджигателе» из «Поро-
хового заговора» в Англии в 1605 году.

Наши эрудиты собрались за 3 дня до первого этапа, отборочного тура, 
который прошел 4 марта. В нем приняли участие 22 команды из 15 учебных 
заведений. Команды НТУ «ХПИ» и Университета гражданской защиты закончи-
ли его практически одинаково. Во втором туре 25 марта, к которому команды 
готовились на протяжении 3 недель, перевес соперникам обеспечил ответ 
на единственный вопрос: о еноте — герое публикаций в Интернете, который 
смог забраться на высоту 9 этажа и, спрыгнув оттуда, остаться живым. Ну, что 
же, неудивительно, вопрос, как говорится, «в тему» будущим МЧСникам!

Кто же играет в нашей команде? Эти ребята, в основном, студенты ІТ спе-
циальностей. Некоторые, как сам Станислав Конкин и капитан команды Иван 
Прокопкин, играли в ЧГК еще в школе, есть и новички. Кроме тех, чьи имена 
уже названы, в команде играют две Екатерины — Чупринина и Решетникова, 
а также Дмитрий Матухно и Никита Працибуда.

У наших эрудитов и интеллектуалов большие планы — вместе с активистами 
студенческого самоуправления Stud heads они хотят создать в нашем универси-
тете клуб «Что? Где? Когда?». А со временем сформировать несколько команд, 
вместе с которыми будут отстаивать честь НТУ «ХПИ» как одного из самых 
интеллектуальных университетов. Да и «внутренние» турниры команд Политеха 
будут, безусловно, тоже очень интересными.

Пожелаем же этим ребятам успеха во всех начинаниях и новых побед на ри-
сталищах интеллектуалов и эрудитов!
*«лепреконы» — персонажи ирландского фольклора, волшебники, исполняющие желания.

Беседовала Светлана Землянская.
На снимке: команда «Лепреконы».

Высокий профессионализм   
и преданность любимому делу

6 апреля отметила свой юбилей за-
ведующая редакционно-издательским 
отделом (РИО) НТУ «ХПИ» М.П. Ефре-
мова. Мария Павловна пришла в ХПИ 
в 1970 году, в 1979-м был создан РИО, 
в котором она стала ведущим редак-
тором. Благодаря высокому профес-
сионализму она успешно участвовала 
в создании учебной базы методической 
литературы.

Эрудированность и открытый характер 
Марии Павловны помогают ей в работе 
с авторами учебных пособий, моногра-
фий, методических указаний. Она всегда 
с готовностью консультирует препода-
вателей по вопросам издания учебной 
литературы, пользуется у них авторите-
том и признательностью. Ответственный 
руководитель, мудрый воспитатель 
молодого поколения, М.П. Ефремова 
всегда готова поделиться своими знани-
ями, умением, опытом. Ее отзывчивость 
и доброта привлекают к ней людей.

В трудные 90-е, когда издание мето-
дической литературы в МПП (Межвузов-
ском полиграфическом предприятии) 
из-за объективных финансовых проблем 

практически остановилось, Мария Пав-
ловна приложила все усилия для вос-
становления издательской деятельности 
РИО в нашем институте, и это ей уда-
лось. Редакционно-издательский отдел 
расширился и снова заработал с удво-
енной силой, создавая прочную базу для 
оптимизации учебного процесса.

В РИО всегда царит атмосфера уюта 
и доброжелательности, здесь в любое 
время могут получить консультацию пре-
подаватели университета, целыми днями 
не умолкает телефон.

Ни одно заседание редакционно-из-

дательского совета не проходит без 
участия Марии Павловны, материалы 
для которого она готовит с особой тща-
тельностью. По ее инициативе работает 
ежегодный семинар «Видавнича справа», 
где авторов обучают подготовке рукопи-
сей учебной литературы к изданию. Она 
была инициатором проведения конкурса 
на лучший учебник и учебное пособие 
с грифом, также организовывает засе-
дания комиссии для присвоения грифа 
ученого совета учебникам и учебным 
пособиям.

Несмотря на сложные условия труда, 
отдел продолжает успешно и плодотвор-
но работать на благо нашего универси-
тета и в этом году отмечает 40-летний 
юбилей.

Мария Павловна Ефремова — много-
гранный и увлекающийся человек, зна-
ток художественной литературы, автор 
большого количества стихотворений, 
издала несколько сборников поэзии.

Желаем Вам, Мария Павловна, 
крепкого здоровья, бодрости, неис-
сякаемого оптимизма, удачи во всех 
делах!

Мудрый руководитель, 
блестящий учёный, талантливый педагог

11 мая отмечает свое 70-летие заве-
дующий кафедрой физической и колло-
идной химии профессор Н.Д. Сахненко, 
который на протяжении многих лет, 
с далекого 1966 года, когда он пересту-
пил порог университета, и до настояще-
го времени вносит весомый вклад в раз-
личные виды деятельности родного ХПИ.

В настоящее время Николай Дми-
триевич — академик Академии наук 
Высшей школы Украины, член бюро 
Научного совета по проблеме «Электро-
химия» Национальной академии наук 
Украины, член Технического комитета 
по стандартизации в области коррозии 
и противокоррозионной защиты. Автор 

более 850 публикаций, среди которых 
8 учебников и учебных пособий, 12 мо-
нографий, 104 авторских свидетельств 
и патентов.

Огромное внимание профессор 
Н.Д. Сахненко уделяет подготовке кадров 
высшей квалификации. Он подготовил 
12 кандидатов наук, из которых многие 
отмечены Премией и Дипломами Вер-
ховного Совета, а также Национальной 
академии наук Украины как наиболее та-
лантливые ученые Украины. Сейчас Нико-
лай Дмитриевич руководит подготовкой 
6 соискателей ученых степеней, среди 
которых 2 докторанта — военнослужащие 
и работники Вооруженных Сил Украины.

Как признанный специалист высшей 
квалификации, он на протяжении по-
следних 15 лет участвовал в органи-
зации и проведении многих междуна-
родных научных конференций в области 
коррозии металлов и нанотехнологий.

Профессора Н.Д. Сахненко неодно-
кратно избирали заместителем пред-
седателя профсоюзного комитета НТУ 
«ХПИ», где он и сейчас решает насущные 
проблемы социально-экономической за-
щиты сотрудников университета.

Успешный творческий труд юбиляра 
отмечен многими грамотами и медаля-

ми Министерства образования и науки, 
Академии наук Высшей школы Украины, 
дипломом финалиста конкурса «Вища 
школа Харківщини — кращі імена», гра-
мотами Центрального комитета и Харь-
ковского областного комитета профсо-
юза работников образования и науки.

Человек высочайшего интеллекта, 
обладающий тонким чувством юмора, 
блестящий учёный и талантливый педа-
гог, Николай Дмитриевич — необычай-
но чуткий, открытый человек, щедрая 
и харизматичная личность, патриот 
своей Родины и нашего университета. 
Он пользуется глубокой любовью и ува-
жением не только среди сотрудников 
кафедры, но и всего коллектива НТУ 
«ХПИ».

Мы поздравляем Николая Дмитрие-
вича с юбилеем и желаем ему крепко-
го здоровья, творческого долголетия 
и жизненных побед во всех сферах его 
многогранной деятельности. Пусть судь-
ба сбережет Вас и дорогих Вам людей, 
пусть каждый новый день открывает сле-
дующую интересную страничку в Вашей 
жизни, несёт уверенность в будущем!

Коллектив кафедры физической 
и коллоидной химии.

Музей історії НТУ «ХПІ» та Інженерно-фізичний інститут НТУ 
«ХПІ» (директор — д. т. н., професор О.О. Ларін, заступник ди-
ректора з виховної роботи — к. т. н. В.О. Метельов) напередодні 
Міжнародного дня авіації та космонавтики запросили до Центру 
«Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ» видатних випускників — вчених 
та працівників підприємств ракетно-космічної галузі країни. Тут 
вони зустрілися зі студентами 1–3 курсів Інженерно-фізичного 
інституту.

Зустріч відкрив проректор НТУ «ХПІ» професор Ю.І. Зайцев. 
Студенти переглянули документальні фільми та ознайомилися 
з тематичною виставкою, організованою в залі Центру.

Серед почесних гостей був В.О. Уралов — випускник ХПІ 
1957 р., головний конструктор з проектування ракет стратегічного 
призначення НВО «ХАРТРОН», лауреат Ленінської та Державної 
премій СРСР. Перед студентами виступили: А.І. Кривоносов — ви-
пускник ХПІ 1959 р., д. т. н., професор, заступник Генерального 
конструктора НВО «ХАРТРОН», лауреат Ленінської премії та Дер-
жавних премій СРСР і України; О.Я. Макаренко — випускник ХПІ 
1967 р., перший випускник кафедри автоматичного керування ру-
хом, яка була відкрита в ХПІ за ініціативи професора А.В. Дабагяна 
та підтримки Генерального директора і Головного конструктора 
НВО «ХАРТРОН» В.Г. Сергеєва (див. газету «Політехнік» №5 від 
14.03 2019 р.), Заслужений винахідник України, керівник сектору 
НПП «ХАРТРОН-АРКОС».

Про внесок вчених НТУ «ХПІ» у розвиток ракетно-космічної галузі 
України, в тому числі на сучасному етапі, розповів випускник ХПІ 
1984 р., завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів 
і систем Інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ», декан інже-
нерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ» у 2006–2015 рр., д. т.  н., 
професор Д.В. Бреславський.

Доповідь, присвячену пам’яті видатної особистості — В.Г. Сер-
геєва — зробив Ю.А. Кузнєцов, випускник ХПІ 1973 р., к. т. н., 
доцент, начальник сектору «ХАРТРОН-АРКОС». Про працю над 
книгою «Харьков: космическое восхождение» розповів ветеран 
космічної галузі України М.І. Ігнатьєв. Він подарував примірники 
книги в музей і НТБ НТУ «ХПІ». А випускник ХПІ 1965 р., голова 
Харківського громадського координаційного комітету «Харків ра-
кетно-космічний» Г.М. Тупало вручив почесні медалі В.Г. Сергеєва 
присутнім на зустрічі В.О. Уралову, А.І. Кривоносову, О.Я. Мака-
ренку, Ю.О. Кузнєцову, Д.В. Бреславському.

На довершення зустрічі студенти охоче взяли участь у тематич-
ному конкурсі, переможці отримали призи з символікою НТУ «ХПІ».

Анна Бистріченко, директор Музею історії НТУ «ХПІ».
На знімках Валерія Таємницького:  

А.І. Кривоносов та В.О. Уралов; всі учасники зустрічі.

Зустріч в «Арсеналі Ідей Україна»



«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!» — поют ко-

рифеи, участники легендарной ху-
дожественной самодеятельности 
Политеха в 50–60-е годы. Вокальную 
эстафету подхватывают вокал-шоу 
бэнд «Сузирья» и эстрадный оркестр 
SM Band — Народные художествен-
ные коллективы Украины. А зрители 
дают залп из множества воздушных 
шаров — это политехники праздну-
ют День рождения своего любимого 
Дворца, ему исполнилось 56!

В ходе праздничного концерта, 
проведенного в формате флэш-моб 
вечеринки, на экране демонстрируют-
ся страницы книги «Дом, где зажига-
ются сердца», выпущенной к 55-летию 

Дворца студентов НТУ «ХПИ». Стра-
ницам истории вторят выступления 
ветеранов университета, создававших 
Дворец, участников и руководителей 
коллективов всех времен. Добавим, 
что среди зрителей разыгрывались 
призы — уникальная юбилейная книга 
и билет — навсегда! — на все шоу 
во Дворце студентов. Все было как 
на настоящем дне рождения, даже 
сладкие подарки от цирковой студии 
«Бенефис», профкома студентов.

Видеоряд продолжает показывать 
страницы замечательной книги, пре-
емственность поколений ДСовцев, 
а на сцене продолжают выступать 
знаменитые современные коллек-
тивы — и «Бенефис», и Ансамбль 

скрипачей «Экспромт», и детский 
танцевальный ансамбль «Веночек», 
и Народный камерный хор имени 
Александра Петросяна, и «Хор оди-
ноких сердец сержанта Пеппера», 
и ансамбль народных инструментов 
«Отакої», и чемпион Мира ансамбль 
современного спортивного бального 
танца «Триумф», а еще участники 
коллективов 80–90-х годов — театра 
«Политехник» и СТЭМа в лице его 
руководителя Александра Иванова, 
и так далее, так далее… Это «ДАЛЕЕ» 
обязательно сбудется, у нашего Двор-
ца студентов замечательное будущее, 
залог этого — промчавшиеся 56 лет 
творчества, дружбы, верности.

Добавим, что участников празд-
ника — и ветеранов, и сегодняшних 
ДСовцев, и зрителей приветствовал 
ректор НТУ «ХПИ» Евгений Иванович 
Сокол — верный друг Дворца студен-
тов, главный его опекун и меценат, как 
его представили ведущие праздника.

Почетными гостями на Дне рожде-
ния ДС были участники возведения 
его здания в 60-е годы, профессо-
ры Анатолий Владимирович Бойко 
и Владимир Борисович Клепиков, 
ветераны-корифеи Станислав Лях 
и Валерий Ягуп, руководитель детско-
го танцевального ансамбля «Веночек» 
в 70–90-е годы Малеста Максимов-
на Пономаренко. Программу флэш-
моб вечеринки вели Мария Суворова 
и Александр Лейба, им помогали глав-
ный режиссер ДС Наталья Холодова 
и зам. директора Дворца, руководи-
тель ансамбля «Отакої» Петр Смирнов.

Подготовила Светлана 
Землянская.
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СПОРТ

Дом, где зажигаются сердца,  
отметил День рождения!

Вітаємо колективи   
Палацу студентів НТУ «ХПІ» — 
переможців конкурсу  
«Студентська весна — 2019»!

Народні аматорські колективи профспі-
лок України Камерний оркестр «Крещен-
до» та естрадний колектив «SM» band НТУ 
«ХПІ» зайняли 1місця в Інструментальному 
жанрі.

1 місця в театрально-розмовному жанрі 
присуджені Театрові «Політехнік» та його 
акторам Антуанеллі Адамкевич і Денисові 
Квітковському.

За підсумками конкурсу НТУ «ХПІ» увій-
шов до трійки призерів серед понад 30 
вишів — учасників «Студентської весни — 
2019».

«Спорт протягом життя»
25–26 березня в басейні 

НСК НТУ «ХПІ» відбулися 
обласні щорічні спортив-
ні  змагання з плавання 
«Спорт протягом життя» 
серед студентів закладів 
вищої освіти Харківської 
області.

Загальне керівництво ор-
ганізацією та проведенням 
турніру здійснювали Хар-
ківське обласне відділення 
(філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОНУ, 
відокремлений підрозділ 
Всеукраїнської громадської 
організації «Спортивна сту-
дентська спілка України» у Харківській області. До складу головної суддівської 
колегії увійшли викладачі кафедри фізичного виховання секції плавання, судді 
національної категорії та судді з виду спорту, судді федерації плавання Харкова. 
Головний суддя змагань — суддя НК О.І. Блошенко, головний секретар — суддя 
НК В.П. Родигіна.

В урочистому відкритті змагань брали участь завідувач кафедри фізичного 
виховання О.В. Юшко, керівник НСК НТУ «ХПІ» професор А.Г. Любієв, началь-
ник ХОВ (філії) КФВС МОНУ О.М. Кривенцова, головний спеціаліст ХОВ (філії) 
КФВС МОНУ, головний секретар змагань «Спорт протягом життя» О.Г. Ряб-
ченко, голова суддівської колегії обласних щорічних змагань серед студентів 
ЗВО Харківської області, радник заступника голови ХОДА з питань фізичного 
виховання та спорту В.О. Павленко, віце-президент федерації плавання Хар-
кова О.С. Нестерович.

У змаганнях взяли участь 17 команд з 15 вищих навчальних закладів, 
162 спортсмени, чоловіків —121, жінок — 41. Серед них: МСМКУ — 6, МСУ — 
32, КМСУ — 30, 1 р. — 35, 2 р. — 21, 3 р. — 30 чоловік.

В перший день плавці змагалися: 50, 200 м всіма способами плавання, 200 м 
комплексне плавання для жінок та чоловіків, естафетне плавання серед жіночих 
та чоловічих команд 4х50 м кроль на грудях. У другий — 100 м всіма способами 
плавання, 400 м кроль на грудях для жінок та чоловіків, комбінована естафета 
4х50 серед жіночих та чоловічих команд.

Кожен учасник мав право виступити у 3 видах, не враховуючи естафет. У ко-
мандний залік ішло 20 кращих результатів та 2 естафети.

Команда НТУ «ХПІ»–1 стала бронзовим призером турніру. На її рахунку 1 зо-
лота, 6 срібних, 5 бронзових нагород у індивідуальних видах програми; 1 золота, 
1 срібна — у чоловічих естафетах. Команда НТУ «ХПІ»–2 посіла 7 місце.

Поздоровляємо чемпіонів у комбінованій естафеті 4х50 м (Артем Сидоренко, 
1.Е.303.8, Микита Клиженко, СГТ-46б, Ігор Німченко, БЕМ-15а, Михайло Бесса-
рабенко, 1.КН201.8в). Срібних призерів у естафетному плаванні 4х50 м кроль 
на грудях (Михайло Бессарабенко, 1.КН201.8в, Олександр Тітов, БЕМ 104.8, 
Артем Сидоренко, 1.Е.303.8, Ігор Німченко, БЕМ-15а).

Переможцями та призерами в індивідуальних видах програми стали: Мики-
та Клиженко (СГТ-46б, МСУ, 1 золота, 2 срібних, 2 бронзових медалей), Ігор 
Німченко (БЕМ-15а, МСУ, 2, 2, 3), Артем Сидоренко (1.Е.303.8, КМСУ, 2, 3), 
Владислав Ісаєв (І-27б, МСУ, 3), Тетяна Борейко (КІТ-27б, КМСУ, 3), Вікторія 
Ольшевська (БЕМ-27б, 3), Ірина Савенко (СГТ 101.8а, МСУ, 2). Тренери коман-
ди — С.В. Ширяєва, О.І. Блошенко, Н.Ю. Борейко.

На знімку: чоловічу команду НТУ «ХПІ»–1, чемпіона у комбінованій 
естафеті 4х50 м нагороджують головний суддя змагань О.І. Блошенко 
та голова суддівської колегії обласних щорічних змагань серед студентів 
ЗВО Харківської області В.О. Павленко.

69-я Спартакиада НТУ «ХПИ» по плаванию
19 марта в бассейне НТУ «ХПИ» со-

стоялись лично-командные студенческие 
соревнования по плаванию по програм-
ме 69-й комплексной Спартакиады НТУ 
«ХПИ». Состязания были очень зрелищ-
ными! За команды своих факультетов 
и институтов волновались и болели 
студенты, ответственные за спортивно-
массовую работу на факультетах и в 
институтах преподаватели кафедры 
физического воспитания, которые апло-
дисментами поддерживали участников.

В турнире приняли участие 128 чело-
век — 30 женщин и 98 мужчин. В различ-
ных индивидуальных видах программы 
впервые выполнили классификационные 
нормативы по плаванию: 1 разряд — 
1 человек, 2 разряд — 10 человек, 3 раз-
ряд — 30 человек и 60 человек — 1 и 
2 юношеские разряды.

Программа соревнований включа-
ла дистанции 50 м вольным стилем, 
брассом, баттерфляем и на спине для 
женщин и мужчин. Была также эстафета 
4x50 м вольным стилем среди команд 
факультетов и институтов. Каждый 
участник имел право принять участие 
в 2 видах индивидуальной программы 
и в эстафете. При подведении команд-
ных итогов в зачет шли 10 лучших ре-
зультатов и одна эстафета по таблице 
очков. Победителем считалась команда, 
набравшая наибольшее количество оч-
ков, состав команды факультета не огра-
ничен.

На открытии спортивного праздника 
с приветственным словом к студентам 
обратилась главный судья соревнова-
ний С.В. Ширяева. Состязания судили 
преподаватели кафедры физического 
воспитания секции плавания, мастера 
спорта по водным видам спорта, судьи 
национальной категории, спортивные 
судьи.

Победителями и призерами в раз-
личных видах программы соревнований 
стали:

Елизавета Вакарева, МСМКУ (1. КИТ 
101.8а, 50 м батт. — 1 место, 50 м в/с — 
2 место), Анастасия Томах, КМСУ (БЭМ-
26б, 50 м н/сп. — 2, 50 м батт. — 2), 
Мария Пахнутова (ХТ-46б, 50 м в/с — 1, 
50 м н/сп. — 2), Виктория Ольшевская, 
КМСУ (БЭМ-26б, 50 м батт. — 3), Али-
на Голодная (СГТ-15б, 50 м брасс — 
1), Ольга Биленко (СГТ 101.8б, 50 м 
брасс — 2), Ирина Савенко, МСУ (СГТ 
101.8а, 50 м в/с — 3), Мария Зарецкая, 
МСУ (50 м н/сп. — 3), Татьяна Сажко 
(БЭМ-87, 50 м брасс — 3).

Никита Клыженко, МСУ (СГТ-46б, 50 м 
брасс — 1), Игорь Нимченко, МСУ (БЭМ-
15а, 50 м батт. — 1, новый рекорд НТУ 
«ХПИ», 50 м в/с — 1), Александр Титов, 
МСУ (50 м батт. — 3), Артем Сидорен-
ко, КМСУ (1.Э 303.8, 50 м н/сп. — 1, 
50 м в/с — 2, и личные дистанции 50 м 
брасс — 2, 50 м батт. — 2), Артур Ива-
нюта, КМСУ (1. И 206.8, 50 м н/сп. — 2), 
Артем Дмитриев, КМСУ (КИТ-57, 50 м н/

сп. — 3), Михаил Бессарабенко, КМСУ 
(1. КН 201.8в, 50 м в/с — 3), Андрей 
Мильшин (И-47а, 50 м брасс — 3).

В зрелищной, упорной борьбе среди 
мужских команд в эстафетном плавании 
4x50 м в/с победу праздновала сборная 
учебно-научного института химических 
технологий и инженерии. Команда, в со-
ставе которой были Максим Михайлов 
ХТ-35а, Константин Медведев ХТ-45, 
Мирон Серобаба ХТ-105.8, Владислав 
Выходцев ХТ-401.8, установила новый 
рекорд НТУ «ХПИ» в эстафетном плава-
нии. Призерами стали команды факуль-
тета компьютерных и информационных 
технологий — 2 место, факультета со-
циально-гуманитарных технологий — 
3 место.

В общекомандном зачете победите-
лем стала сборная команда БЭМ УНИ, 
2 место заняла команда КИТ факультета, 
3-е — СГТ факультета, 4-е — Э УНИ, 
5-е — КН факультета, 6-е — ХТ УНИ, 
7-е — И УНИ, 8-е — МИТ УНИ, 9-е — 
ВИТВ.

Победители и призеры в различных 
видах программы соревнований были 
награждены грамотами и медалями.

Поздравляем команды, студентов-
пловцов и преподавателей, подготовив-
ших их к участию в соревнованиях!

Елена Блошенко, доцент кафедры 
физического воспитания.

Всеукраинский турнир памяти Р.А. Халатова

15 марта уже в пятый раз учебно-
спортивный комплекс №2 нашего уни-
верситета собрал лучших борцов-юно-
шей нашей страны. В этот день состо-
ялся открытый Всеукраинский турнир 
по вольной борьбе памяти Заслужен-
ного тренера Украины Р.А. Халатова. 

Отметим, что Роберт Александрович 
более 40 лет проработал на кафедре 
физвоспитания ХПИ и воспитал свыше 
100 мастеров спорта.

В соревнованиях, главным судьей 
которых был старший преподаватель ка-
федры физвоспитания ХПИ С.Р. Грдзе-
лидзе, приняли участие 110 юношей 
2004/05 г. р. из Киева, Донецкой, Сум-
ской, Полтавской и Харьковской об-
ластей.

Состязания прошли при поддержке 
ректора НТУ «ХПИ» Е.И. Сокола, прорек-
тора М.И. Гасанова, бывшего сотрудника 
кафедры военной подготовки НТУ «ХПИ» 
полковника В.И. Шелуханова, а также 
при участии Харьковской городской 
федерации вольной борьбы. Оказали 
помощь организаторам турнира и учени-

ки Р.А. Халатова — заведующий кафед-
рой высшей математики Харьковского 
национального автомобильно-дорожного 
университета Ф.И. Абрамчук и к. т. н. 
А.М. Левтеров.

Активное участие в проведении этого 
спортивного праздника приняли также 
преподаватели кафедры физвоспитания 
ХПИ (заведующий А.В. Юшко): А.С. Евти-
фиев, С.В. Бочкарев и В.М. Титаренко.

Победители и призеры турнира были 
награждены грамотами, медалями и де-
нежными премиями. Мы надеемся, что 
уже через несколько лет многие из них 
станут студентами нашего университе-
та и будут защищать спортивную честь 
Харьковского политеха!

Сергей Грдзелидзе,  
главный судья турнира.


