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18 ТРАВНЯ – ДЕНЬ НАУКИ В УКРАЇНІ 

Наукова весна в НТУ «ХПІ»
Однією з найголовніших подій в університеті, при-

свячених Дню науки в Україні, є традиційна Міжнародна 
науково-теоретична конференція «МicroCAD — 2019», яка 
проходить у ці дні з 15 по 17 травня.

Серед багатьох заходів, присвячених науковій діяльності ко-
лективів навчально-наукових інститутів, факультетів та окремих 
кафедр університету, наприклад, такі.

У навчально-науковому інституту механічної інженерії 
у травні відбудуться:

Презентація-виставка для молодих науковців, аспірантів, 
студентів та випускників шкіл за темою «Минуле, сучасність 
та майбутнє наукових напрямів кафедри «Матеріалознавство» 
(16 травня);

Лекція-презентація «Діяльність Харківського Інноваційного 
бізнес-інкубатора з метою формування стартапів» (22 травня).

У навчально-науковому інституті енергетики, електроніки та електроме-
ханіки:

Семінар «Проблеми співпраці електромашинобудівних підприємств з науковцями 
кафедри електричних машин у сучасних умовах» (16 травня);

У навчально-науковому інженерно-фізичному інституті:
Урочисті збори колективу кафедри фізики металів та напівпровідників, присвячені 

110-річчю зі дня народження Л.С. Палатника (25 травня).
У навчально-науковому інституті хімічних технологій та інженерії:
Науково-методичний семінар «Хімія ХХІ сторіччя — виклики та сьогодення» 

(23 травня);
ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології переробки нафти, 

газу та твердого палива» (відбулася 18–19 квітня).
У навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного 

бізнесу:
Засідання студентського наукового товариства кафедри загальної економічної 

теорії, присвячене Дню науки в Україні (15 травня);
Науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Міжнародний соціологіч-

ний форум НТУ «ХПІ» (16 травня).
На факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій відбулися:
Науковий семінар кафедри вищої математики «Молоді вчені кафедри»;
Урочисте засідання кафедри вищої математики «Історія професійного свята на-

укового середовища»;
27 Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Роль науки у роз-

витку суспільства».
На факультеті міжнародної освіти:
День науки для іноземних студентів довузівської підготовки (17 травня).

«Сонячне дерево» — перший об’єкт 
парку — встановлено 26 квітня на го-
ловній площі нашого університету. Де-
рево накопичує протягом дня сонячну 
енергію, а увечері працює ще й як 
ліхтар, сяючи кольоровими вогнями. 
А ще з його допомогою можна буде 
цілодобово заряджати мобільні при-
строї та користуватися послугами 
високошвидкісного Інтернету.

«Такі інтелектуальні продукти ми бу-
демо демонструвати та пропонува-
ти Харкову їх використовувати», — 
відзначив ректор НТУ «ХПІ» профе-
сор Є.І. Сокол.

У планах творців STEAMPARK — 
встановити на території НТУ «ХПІ» 
арт- та інші об’єкти.

За матеріалами  
прес-служби НТУ «ХПІ».

Докладніше про проект STEAMPARK 
та його творців читайте в наступних 
випусках нашої газети.

Фото Валерія Таємницького.

Парк науки і техніки «STEAMPARK» закладено!

Цим досягненням свого колишнього студента можуть пи-
шатися викладачі коледжу Східноукраїнського національно-
го університету ім. Володимира Даля, де хлопець починав 
навчання, і Харківського комп’ютерно-технологічного коле-
джу НТУ «ХПІ», який він успішно закінчив. На спеціальність 
«Автоматизоване управління технологічними процесами» 
за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» кафедри ТМ і МВ Іван вступив вже 
на 3 курс. Він двічі брав участь у Всеукраїнській студент-
ській олімпіаді з програмування верстатів з ЧПК, де посів 
2 місце у ручному написанні програми.

«Моя бакалаврська робота, яку я виконав під керівни-
цтвом доцента О.В. Котляра, — розповідає герой цієї пу-
блікації, — присвячена підвищенню ефективності обробки 
колінчастих валів на шліфувальних верстатах. Ми проаналі-
зували особливості конструкцій колінчастих валів методом 
початкових параметрів і імітаційного модулювання та ви-
значили закономірності зміни їх жорсткості в залежності від 
кута повороту. Розробили оригінальну конструкцію слідкую-
чого люнета, який компенсує вплив сили різання в залеж-
ності від зміни жорсткості колінчастого вала. Це дозволило 
підвищити точність обробки деталі та її експлуатаційні по-
казники. Вже отримано акти впровадження у виробництво 
та у науковий процес. Разом з Олексієм Віталійовичем 
та іншими молодими співробітниками кафедри ми під-
готували наукову статтю з цієї тематики, яка опублікована 
в бібліографічній і реферативній базі «Scopus». Я дуже 
вдячний також доценту Євгенії Володимирівні Басовій, яка 
брала активну участь у виконанні цієї наукової роботи».

У червні Іван Сажнєв захищатиме свою бакалаврську 
роботу, яка була вже високо оцінена експертною комісією 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 
У найближчих планах хлопця — вступ до магістратури, 
де він обов’язково продовжить свої наукові дослідження.

Доцент О.В. Котляр: «Іван — дуже відповідальний 
студент, впевнено почувається у колективі. Я запропо-
нував йому складну тему наукової роботи бакалавра і був 
переконаний, що він впорається з нею. Хлопець ретельно 
аналізував матеріал, уважно слухав мої поради, успішно 
виступив з доповіддю на науковій конференції. Ми вже по-
дали заявку на отримання патенту, а подальші дослідження 
за темою найближчим часом заплановано виконати разом 
із вченими Словаччини та Чеської республіки».

Підготував Ігор Гаєвий.

Диплом І ступеня Івана Сажнєва
Студент 4 курсу кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів Іван Сажнєв (МІТ-35б) 

став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Механічна інженерія». 
Диплом І ступеня на засіданні Вченої ради йому вручили ректор професор Є.І. Сокол і голова Вченої ради про-
фесор Л.Л. Товажнянський.

Вітає «Молнія»!
Науковці Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» 

разом з усіма вченими НТУ «ХПІ» готуються до свого професійного свята — Дня 
науки. Слід відзначити, що інститут «Молнія» знаходиться в постійному розвитку. 
Він веде дослідження за господарською тематикою щороку в обсязі понад 3 млн. 
грн., серед договорів — проведення випробувань на блискавкостійкість обшивок 
паливних баків літаків конструкції «АНТОНОВ», проведення сертифікаційних ви-
пробувань об’єктів на електромагнітну сумісність, експертиза стану заземлюючих 
пристроїв об’єктів енергетики; підготовка молодих наукових кадрів — минулого 
року захищено дві кандидатські дисертації, в цьому році очікується захист ще чо-
тирьох дисертацій.

Сьогодні інститут виходить на новий виток розвитку. Згуртований колектив на-
уковців цілеспрямовано на нові перспективні напрямки роботи, Інститутом подано 
інвестиційний проект «Реконструкція установки ГІНТ — 12/30 експериментальної 
бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» відповідно до сучасних стандартів НАТО».

Щиро вітаємо всіх науковців Політеху та «Молнії» з професійним святом! Бажає-
мо творчої наснаги, міцного здоров’я, результативних пошуків та здійснення мрій!

Колектив співробітників НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ».

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»

XХVIІ MICROCAD–2019
18 травня в Україні відзначається 

професійне свято — День науки. Сьо-
годні українська наука, незважаючи 
на труднощі, завдяки наполегливій праці 
наших вчених має сучасні наукові школи 
та відомі технологічні розробки. Відомо, 
що високий професіоналізм українських 
вчених належно цінується у всьому світі, 
і владі належить докласти максимум 
зусиль для його реалізації.

До свята науковців в нашому універ-
ситеті приурочена Міжнародна науково-
практична конференція «Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я. MicroCAD–2019». У цьо-
му році вона проводиться в 27-й раз. 
Вчені нашого та Мішкольцського (Угор-
щина) університетів в 1993 році запо-
чаткували цей науковий форум. І з того 
часу він проводиться щорічно на базі 
Мішкольцського технічного університету 
і Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». На-
уковий форум, який люблять і поважають, 
і в якому бажають взяти участь як масти-
ті, так і молоді вчені: аспіранти, магістри, 
студенти з усіх країн світу.

Багаторічна дружба і співробітництво 
вчених НТУ «ХПІ» і Мішкольцського уні-
верситету, як показали минулі конферен-
ції MicroCAD — Харків, одержали в них 
новий вектор розвитку, об’єднавши зу-
силля вчених багатьох навчальних і науко-
вих центрів України, інших країн навколо 
глобальних проблем розвитку людської 
цивілізації. Сьогодні серед організаторів 
конференції поряд із співзасновниками — 
НТУ «ХПІ» і Мішкольцським університе-
том — вищі навчальні заклади Німеччини, 
Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини.

Ми запросили виступити співкерів-
никами сьогоднішнього ХХVIІ наукового 
форуму Торма Андроша — ректора Міш-
кольцського університету, Стракеляна 
Йенса — ректора Магдебурзького уні-
верситету ім. Отто фон Геріке, Шмідта 
Яна — ректора Варшавської політехніки, 
Герджикова Анастаса — ректора Софій-
ського університету «Св. Клімент Охрид-
ський», Лодиговські Томаша — ректора 
Познанської політехніки, Раду Сорина 
Михая — ректора Петрошанського уні-
верситету.

Досвід конференцій MicroCAD — Хар-
ків, що останніми роками збирають понад 
1000 учасників, вражає. Заявки на участь 
у роботі Пленарного засідання і 26 секцій 
XХVIІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «MicroCAD–2019» подали 
понад 2200 науковців, освітян, фахівців.

Учасники форуму представляють 
15 регіонів України та 12 країн близького 
і далекого зарубіжжя: Угорщину, Німеч-
чину, Болгарію, Румунію, Польщу, Гре-
цію, Сербію, Казахстан, Туркменістан, 
Грузію, Францію, Азербайджан.

На Пленарному засіданні 15 травня 
виявили бажання виступити з допові дями 
наші друзі і колеги з зарубіжних ЗВО 
та наукових установ: Бадурі Тцунашвілі, 

доктор Грузинського технічного універси-
тету; доктор Роланд Сіладьі, доктор Томас 
Бако та Сабол Наджи, заступник декана 
з міжнародних відносин Мішкольцського 
університету; П’єр Вейкфорд, консультант 
Консалтингової фірми (Франція); Хавар 
Мамедов, ректор та Манафеддін Нама-
зов, проректор із міжнародних зв’язків 
Бакинського інженерного університету; 
Цезарі Сендеровські, професор Вармін-
сько-Мазурського Університету (Польща); 
Кристина Геринг, координатор програми 
Erasmus+ (Німеччина).

Обговорення доповідей учасників кон-
ференції винесені на засідання 26 секцій 
наукового форуму.

Програма конференції, тези допо-
відей, сертифікати учасникам видані 
своєчасно і роздані доповідачам під час 
реєстрації та роботи секцій.

Шановні колеги! Щиро вітаю вас 
із Днем науки! День науки — свято лю-
дей творчої праці, діяльність яких є сим-
волом духовної свободи та розвитку осо-
бистості. Ми пишаємося українськими 
вченими і робимо все, щоб підтримувати 
зв’язок поколінь і спадкоємність науко-
вих традицій.

У сучасному світі інтелектуальний 
ресурс виступає головним рушієм роз-

витку суспільства. Сьогодні Україна має 
достатній потенціал для прискореного 
розвитку діяльності за пріоритетними 
науковими напрямами, серед яких фун-
даментальна наука, енергозбереження, 
раціональне природокористування, про-
філактика і лікування найпоширеніших за-
хворювань, інформаційні та комунікаційні 
технології, нові речовини і матеріали. 
Треба створювати правові, економічні 
і організаційні умови для активізації роз-
витку дослідницької діяльності у вищих 
навчальних закладах, забезпечення онов-
лення матеріально-технічної бази, сти-
мулювання розвитку провідних наукових 
шкіл і закріплення молодих талановитих 
кадрів у науці, підвищення соціального 
статусу науковців. Тільки спираючись 
на розвинену науку, можна побудувати 
динамічну конкурентоспроможну еконо-
міку, здатну забезпечувати сталий роз-
виток та соціальну єдність суспільства.

Б а ж а ю  к о ж н о м у  з  в а с  м і ц н о г о 
здоров’я, родинного затишку та добро-
буту, сил і наснаги, професійної інтуїції 
і росту, нових відкриттів у славу Науки 
та України!

Професор Георгій Лісачук,  
завідувач науково-дослідної частини 

НТУ «ХПІ».

ДЕНЬ НАУКИ  
В УКРАЇНІ



У ВЧЕНІЙ РАДІ  

КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНЬ НАУКИ В УКРАЇНІ

2 Полiтехнiк

Законодавчо забезпечуємо 
діяльність університету

«Вчена рада, — відзначається в Законі України «Про вищу освіту», — визначає стратегію 
і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого 
навчального закладу…».

Виконуючи законодавчу функцію в масштабах університету, Вчена рада має охоплю-
вати всі аспекти життя вузу, вирішувати стратегічні та поточні проблеми і спрямовувати 
його діяльність. Вже п’ятий рік Вчена рада нашого університету працює в новому, струк-
турованому складі, в ній створено 18 комісій за напрямками діяльності, такими як фун-
даментальна та теоретична підготовка спеціалістів, якість освіти, науково-дослідницька, 
міжнародна діяльність, економічна та фінансова робота університету, соціальна політика 
тощо. Кожна з комісій, очолювана провідним вченим, фахівцем, планомірно аналізує 
стан справ, розробляє перспективні напрямки й заходи в таких галузях. Діяльність таких 
комісій, головами яких є переважно завідувачі кафедр, професори, полягає в залученні їх, 
кожного завідувача, кожного члена ради до активної, справді законодавчої в масштабах 
університету, діяльності, до реальної можливості впливати на вирішення всіх питань — від 
призначень на посади, фінансування, проведення ремонтів до глобальних планів розвитку 
НТУ «ХПІ» та їх втілення. Рішення Вченої ради приймаються до виконання після виходу 
на їх підставі наказу ректора.

У першому семестрі 2018–2019 навчального року Вчена рада розглянула багато 
важливих питань діяльності НТУ «ХПІ»: від підсумків і аналізу результатів прийому до уні-
верситету — до фінансово-господарських питань. Так одразу ж після початку занять, 
25 вересня з доповіддю «Про підсумки прийому на всі рівні навчання і завдання щодо 
прийому в 2019–2020 навчальному році» на засіданні Вченої ради виступив ректор 
професор Є.І. Сокол, а 30 листопада були затверджені Правила прийому до НТУ «ХПІ» 
в 2019 році. Додаткові зміни до цих Правил обговорювалися та були затверджені на за-
сіданнях 8 та 25 січня 2019 року.

Так само послідовно і уважно члени ради розглядають проблеми вдосконалення 
навчального процесу. Так на засіданні 25 вересня обговорювалась доповідь проректо-
ра Р.П. Мигущенка про якість навчання українських і іноземних студентів, про збереження 
їх контингенту, про концепцію дуальної освіти та навчання студентів за індивідуальним 
графіком. Принципово важливим для діяльності університету є постійне оновлення змісту 
освіти, створення сучасних навчальних планів. Цьому питанню Вчена рада приділяє по-
стійну належну увагу. Так у минулому семестрі були затверджені нові навчальні плани 
першого рівня (бакалаврського), бакалаврського та магістерського рівнів з прискореного 
навчання, а також навчальні плани для підготовки іноземних студентів. Що стосується 
навчання іноземних громадян, то проблеми його вдосконалення неодноразово були в по-
рядку денному засідань Вченої ради, в тому числі були обговорені і затверджені, напри-
клад, навчальні плани для підготовки іноземних студентів англійською мовою за окремими 
спеціальностями.

Звіти голів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, обговорення та підтримка 
наукових розробок на висунення їх для отримання Державної премії України, премії Пре-
зидента України для молодих вчених, рекомендація до друку наукових видань тощо — 
ці питання були на порядку денному засідань Вченої ради минулого семестру.

Ряд організаційних питань були пов’язані з проведеною реструктуризацією універси-
тету, затверджувались Положення про вчені ради окремих навчально-наукових інститутів 
НТУ «ХПІ».

Щомісяця Вчена рада розглядала та затверджувала таємним голосуванням пропозиції 
ректорату та методичної ради університету щодо призначення співробітників на посади 
та присвоєння вчених звань, про що доповідав ректор професор Є.І. Сокол. Заслухали 
члени Вченої ради у грудні минулого року також звіт ректора про фінансово-господар-
ську діяльність університету за 2018 рік та його пропозиції щодо цієї ділянки на 2019 рік.

Підсумки роботи Вченої ради за першу половину 2018–2019 навчального року у цифрах 
виглядають так: відбулося 17 представлень до вчених звань, затверджено 28 кандидатур 
на вакантні посади, заслухано звіти 4 голів спецрад, 4 докторантів. Затверджено 8 освітніх 
програм, 5 тем докторських дисертацій, 11 положень, надано 48 рекомендацій до друку т. ін.

Професор Леонід Товажнянський, голова Вченої ради НТУ «ХПІ»,  
Почесний ректор університету, член-кореспондент НАНУ.

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

Підтвердили високий потенціал  
у розробці високих технологій

Високий рівень наукових досліджень, успіхи наукових шкіл нашого університету практично щороку відзначаються при-
судженням вченим НТУ «ХПІ» Державної премії України в галузі науки і техніки. Нещодавно ми вітали з високою відзнакою 
професора А.Г. Гурина — завідувача кафедри «Електроізоляційна і кабельна техніка» — із присудженням йому з колективом 
авторів Державної премії за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг». 
До складу авторського колективу увійшли також представники Інституту електродинаміки НАН України, Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ПАТ «Завод Південкабель».

— Мені дуже приємно, що разом 
зі мною стали лауреатами ще троє 
випускників Харківського політехніч-
ного, кафедри «Електроізоляційна 
і кабельна техніка», — відзначає 
Анатолій Григорович Гурин. — Це ди-
ректор ПАТ «Завод Південкабель», 
к. т. н. Володимир Володимирович 
Золотарьов, головний технолог за-
воду Андрій Леонідович Обозний, 
заступник головного інженера Єв-
ген Юрійович Чопов. Внесок нашої 
кафед ри у відзначену Державною 

премією роботу — це один з результатів багаторічної співпраці 
з колективом заводу. На цьому підприємстві працює багато ви-
пускників НТУ «ХПІ» та нашої кафедри, зокрема. Це, в першу 
чергу, генеральний директор ПАТ «Завод Південкабель» Володи-
мир Михайлович Золотарьов, професор нашої кафедри, академік 
Інженерної академії України, лауреат Державної премії України, 
Заслужений машинобудівник України. За його сприяння свого часу 
на підприємстві створений і успішно діє філіал кафедри, що за-
безпечує нам високу якість освіти майбутніх інженерів. У тісній 
співпраці з університетом, з нашою кафедрою підвищують свій 
професійний рівень спеціалісти заводу. Досить лише такого при-
кладу: випускниками кафедри є заступник Генерального директора 
«Південкабелю» Юрій Антонець та двоє його синів — Станіслав 
і Тарас, що теж працюють на відповідальних посадах на цьому 
підприємстві. Всі вони захистили кандидатські дисертації у нашій 
спеціалізованій вченій раді з приладів і методів контролю.

Розробка інноваційної наукової концепції створення і функ-
ціонування електротехнологічного комплексу кабельних систем 
на напругу до 420 кВ, що відповідає світовому рівню розвитку 
промисловості та енергетики, — продовжує професор А.Г. Гу-
рин, — наш внесок у забезпечення не лише енергетичної безпеки 
країни, це також сприяння реалізації енергетичної стратегії України 
«Безпека, енергоефективність, конурентноздатність» до 2035 року, 
спрямованої на інтеграцію української енергосистеми в зону кон-
тинентальної Європи та підвищення ефективності економічності 
електричних систем країни.

— Практичну цінність наукових результатів досліджень підтвер-
джує їх потужне впровадження на ПАТ «Завод Південкабель» з еко-
номічним ефектом майже 5 млрд. грн. Експорт надвисоковольтних 
кабельних систем створює при цьому позитивний імідж не лише 
заводу-виробнику, а й Україні, як державі — розробнику високих 
технологій, — це відгук професора Віталія Лисенка.

Професор Юрій Шумілов, заст. директора Слов’янського заво-
ду високовольтних ізоляторів: — Робота свідчить про велику пере-
могу твердої полімерної електроізоляції в області високовольтної 
потужної енергетики, що підвищує надійність і пропускну здатність 

ліній електропередачі в регіонах України, в яких через бойові дії 
пошкоджено магістральні електромережі. Виробництво заводом 
«Південкабель» сучасних кабелів на напругу 220 кВ для підстанції 
«Кремінська» в Луганській області дозволить синхронізувати сис-
тему електропостачання зазначених регіонів із об’єднаною енерго-
системою України та забезпечити Північнодонецькому об’єднанню 
«Азот» і Лисичанському нафтопереробному заводу стійкі умови для 
роботи на повну потужність.

Дмитро Яримбаш, зав. кафедри електричних машин Запорізько-
го національного технічного університету: — Цей комплекс дозволяє 
не тільки повністю забезпечити нашу країну сучасною високоволь-
тною кабельною продукцією, а й експортувати її за кордон. Пере-
конаний, що за новизною і оригінальністю технічних і технологічних 
рішень робота, відзначена Державною премією, перевершує відомі 
аналогічні досягнення у світі в цій області.

Професор Станіслав Толмачов: — Вважаю, що наукові й тех-
нічні результати потужного колективу авторів Комплексу є не 
лише вагомим внеском у розвиток науки і техніки України в галузі 
електроенергетики і суміжних областей, а й свідченням високого 
потенціалу науковців України в розробці високих технологій.

Це лише невелика частина відгуків експертів, що оцінювали 
електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем над-
високих напруг, автори якого отримали Державну премію України 
в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Вітаємо його розробників — фахівців, чиє професійне станов-
лення починалося саме в нашому університеті, хто своїми до-
сягненнями прославляє НТУ «ХПІ»: професора А.Г. Гурина та його 
колег-заводчан!

Підготувала Світлана Землянська.
На знімках: професор А.Г. Гурин;  

справа наліво: директор ПАТ «Завод Південкабель»,  
к. т. н. Володимир Володимирович Золотарьов, заступник 

головного інженера Євген Юрійович Чопов, головний 
технолог заводу Андрій Леонідович Обозний.

Мировое признание  
достижений ученых 
НТУ «ХПИ»

В нашем университете немало ученых с европейской и мировой 
известностью, основателей и руководителей научных школ. Про-
фессор А.В. Бойко — основатель нового научного направления 
в турбиностроении (оптимальное проектирование турбомашин), 
автор 11 книг (6 научных монографий и 4 учебника). Среди 
них — монография «Optimization of the Axial Turbines Flow Paths 
(Оптимальное проектирование проточной части осевых турбин)», 
опубликованная в 2016 г. в США. Только за последние годы 
результаты исследований были представлены докладами на 8-й 
и 11-й Европейской конференции по турбомашинам (ETC8 — Ав-
стрия, 2009 г.; ETC11 — Испания, 2015 г.), 3-й и 4-й совместной 
Американо-Европейской конференции по проточным машинам 
(FEDSM2010 — Канада, 2010 г.; FEDSM2014 — США, 2014 г.), в 1-м 
Всемирном конгрессе по оптимизации в инженерных отраслях 
(OPTі2014 — Греция, 2014 г.), где по просьбе Оргкомитета руко-
водил секцией.

В декабре 2018 г. Анатолий Владимирович получил следующее 
приглашение:

Здравствуйте Доктор Бойко А.В.!
Приглашаем Вас стать почетным членом Организационного 

Комитета конференции «Машиностроение и аэрокосмическая 
индустрия 2019», которая пройдет в Токио 24–25 июня 2019 года. 
Конференция будет организована вокруг темы «Революционные 
Инновации в Технологиях Машиностроительной и Аэрокосмической 
Отраслей». Научная программа конференции представляет со-
бой многоформатную смесь, начиная с основных сессий с учас-
тием многих известных докладчиков, способных инициировать 
интенсивные и интерактивные дискуссии на них.

Мы имеем честь пригласить Вас, как эксперта мирового клас-
са, способного глубоко понять последние достижения в области 
Машиностроительной и Аэрокосмической Инженерии, в каче-
стве Основного Докладчика на конференции «Машиностроение 
и аэрокосмическая индустрия 2019». Мы будем рады услышать 
о Вашем согласии и готовности участвовать в нашем мероприятии.

Пожалуйста, сообщите о Вашем решении как можно скорее.

Громадський координаційний комітет «Харків Ра-
кетно-космічний» нагородив почесною медаллю 
Почесного ректора НТУ «ХПІ» Леоніда Леонідовича 
Товажнянського «за самовіддану працю та в зв’язку 
зі 105-річчям з дня народження одного з першо-
прохідців вітчизняного ракетобудування Володи-
мира Григоровича Сергєєва».

Атестат доцента отримали Анна Анатоліївна Ти-
щенко та Дмитро Анатолійович Шокарьов (кафедра 
електричних станцій).

Диплом кандидата наук було вручено Юлії 
Сергіївні Овчаренко (кафедра фізики).

Сертифікати за розробку дистанційних кур-
сів отримали Ірина Юріївна Адашевська, Олена 
Олександрівна Краєвська (геометричного моделю-
вання та комп’ютерної графіки).

Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 
«Математика та статистика. Прикладна математики 
(механіка)» був вручений Ользі Сухановій.

Грамоти та дипломи отримали переможець 
Всеукраїнського конкурсу з перекладу у номінації 
«Глибина наукової дискусії» (англійська мова) Юлія 
Москалик та Олександра Христич, яка посіла 1 міс-
це у Міжнародному конкурсі «Якими культурними 

здобутками може пишатися Європа» у номінації 
«Глибина дослідження» (німецька мова).

Диплом І ступеня отримав Іван Сажнєв — пе-
реможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з галузі знань «Механічна 
інженерія».

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологіч-
ний університет» нагородив Почесною грамотою 
переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології 
та інженерія» Наталію Баламут (номінація «За 
кращу презентацію»), Карину Білогубкіну («За 
актуальність наукової роботи та високий рівень до-
сліджень»), Артема Богдана (напрям «Гірництво»).

Диплом І ступеня отримала Наталія Щербак — 
переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з інтелектуальної 
власності, а почесну грамоту — Андрій Васильович 
Косенко за підготовку переможця конкурсу.

Дипломами І та ІІ ступенів були нагороджені 
переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з інтелектуальної власності Тетяна Про-
ценко та Катерина Ляш.

Дипломами XIV Всеукраїнської студентської 
олімпіади були нагороджені Олексій Ярошенко 

(спеціальність «Гідравлічні машини») — 2 місце 
та Дмитро Бельмас («Механічна інженерія») — 
3 місце.

Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з хімії отримав Євгеній 
Голубенко.

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт за напрямом 
«Зварювання» та Дипломом ІІІ ступеня ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом 
«Зварювання» був нагороджений Павло Ситников.

Дипломи ІІ та ІІІ ступенів ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади були вручені Валерії 
Шматовій (дисципліна «Облік у банках»), Яні Ан-
тоненко («Організація і методика аудиту»), Вікторії 
Савич («Інвестування»).

Дипломами «за вагомий внесок у розвиток 
університету, сумлінну працю, збереження та про-
довження традицій НТУ «ХПІ» були нагороджені 
представники династій відомих вчених — Соболів, 
Голоскокових та Долбні.

Вчена рада затвердила звіт про статус На-
ціонального університету (доповідач ректор 
професор Є.І. Сокол).

Про практику студентів — вагому складову 
якості підготовки фахівців — доповів проректор 
професор Р.П. Мігущенко.

Вчена рада ухвалила план розміщення експо-
натів на території університету згідно з проектом 
«Музей техніки під відкритим небом» (ректор 
професор Є.І. Сокол).

Вчена рада ухвалила рішення про представ-
лення науковців до вчених звань, призначення 
на посади вчених і викладачів (ректор профе-
сор Є.І. Сокол).

Вчена рада заслухала звіт голови спеціалі-
зованої вченої ради Д 64.050.17 (голова профе-
сор А.В. Кіпенський), звіт докторантів А.О. Даш-
кевича та О.Ю. Чередниченко, затвердила зміни 
до положень, підтримала пропозицію щодо 
висунення Вінницьким національним технічним уні-
верситетом наукової роботи на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техніки 2019 року, 
рекомендувала до друку цілу низку наукових ви-
дань нашого університету.

Вчена рада поздоровляє всіх нагороджених 
з врученням дипломів і грамот!
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Студент, стажист, фахівець —  
вертикаль нашої співпраці

Ми, викладачі кафедри «Промислова і біомедична 
електроніка», не уявляємо якісної підготовки фахівців без 
тісної співпраці з підприємствами відповідної галузі. Міцні 
наукові, виробничі та навчальні зв’язки кафедра має, на-
приклад, з НВО «Вертикаль», що спеціалізується в галузі 
промислової електроніки. Черговою подією наших постій-
них контактів, а також Днів кар’єри, що їх проводить у бе-
резні–квітні наш університет, стала виробнича екскурсія 
студентів до цього підприємства, що відбулася 28 березня.

«Вертикаль» є підприємством повного циклу — від роз-
робки до випуску кінцевого продукту. Компанія займає 
міцні позиції на ринку електротехнічного обладнання, має 
репутацію відповідального і надійного партнера, серйозно-
го виробника високоякісного економічного обладнання для 
різних галузей промисловості: нафто- та гірничовидобув-
ної, хімічної, ЖКГ. Тут створюють сучасні високоефективні 
електроприводи, засоби плавного пуску, станції управління 
центробіжними насосами для видобутку нафти та ін. Все 
обладнання, що тут створюється і виробляється в Харкові, 
призначене для вирішення складних технологічних завдань.

Тож нашим студентам було надзвичайно цікаво побачити 
процес створення справжнього робота, побувати в цехах, 
що спеціалізуються на монтажі силових перетворювачів 
та заглиблюваних асинхронних двигунів, та ін. Працівники 
підприємства показали майбутнім інженерам, яким чином 
проводиться монтаж, програмування та тестування нового 
обладнання та ін.

У той день, на завершення екскурсії, спеціалісти запро-
понували студентам старших курсів пройти стажування 
з таких, наприклад, спеціальностей, як інженер-конструк-
тор, інженер-програміст, інженер з електроніки. Така 
практика існує вже не один рік, маркетинговий відділ під-
приємства щоліта організовує стажування 30–40 студентів 
різних кафедр. Протягом 2 місяців вони вирішують конкрет-
ні виробничі завдання, дехто з них уже після 4–5 курсу, як, 

наприклад, Роман Сушенко, починає працювати на «Вер-
тикалі». Тут кращі студенти, сьогодні це Вадим Плотніков 
та Олексій Шевченко, проходять переддипломну практику, 
керують підготовкою їх дипломних проектів фахівці під-
приємства. А 3–5 випускників кафедри «Промислова і біо-
медична електроніка» щороку стають працівниками НВО, 
таким чином з часу заснування (2000 р.) підприємство 
значною мірою «укомплектоване» політехніками.

Зустріч у День кар’єри 28 березня — ще один крок 
до зміцнення контактів і підвищення якості підготовки 
фахівців.

І студенти, і колектив кафедри висловлюють щиру подяку 
працівникам НВО «Вертикаль» за приділений час на про-
ведення екскурсії та увагу!

Доцент Денис Крилов, 
 кафедра «Промислова і біомедична електроніка».

Переможець проекту 
«Авіатор — 2019» — студент ХПІ

12 квітня було підведено підсумки масштабного Всеукраїнського освітньо-
го проекту «Авіатор — 2019», який реалізується вже протягом восьми років. 
Цьому сприяє Благодійний Фонд Бориса Колеснікова. Його метою є розвиток 
і підтримка студентів технічних спеціальностей, підвищення мотивації талано-
витої і цілеспрямованої молоді розвивати вітчизняну промисловість і еконо-
міку. Студенти технічних спеціальностей щорічно отримують шанс відвідати 
кращі світові авіаційні форуми. Досвід участі у престижному конкурсі стане 
їм у нагоді під час написання дипломних робіт, у працевлаштуванні та розробці 
власних інвестиційних проектів.

У чотирьох відбіркових етапах конкурсу взяли участь 8500 студентів 
з 50 технічних і авіаційних вишів України. Сертифікати на поїздку на Міжна-
родний авіакосмічний салон Ле Бурже (Франція), який відбудеться в червні, 
отримали 100 студентів-переможців проекту. Серед них — студент навчаль-
но-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ» Володимир Хлудєєв 
(І-26б) — на знімку в центрі.

«Всі учасники проекту протя-
гом навчального року проходили 
поетапно чотири тури конкур-
су, — розповідає Володимир. — 
Тестування з історії та теорії га-
лузі, технічної англійської, точних 
наук, а вже у фіналі треба було 
захистити свої бізнес-кейси перед 
експертами. Саме я представляв 
стартап команди студентів і ви-
кладачів кафедри комп’ютерного 
моделювання процесів і систем 
«Smart Quadcopter: гібридний 
квадрокоптер для автоматичного 
моніторингу, доставки вантажів, контролю безпеки і охорони технічних об’єктів». 
Мені було дуже цікаво працювати поряд з відомими науковцями, викладачами рідної 
кафедри — завідувачем, д. т. н., професором Дмитром Васильовичем Бреславським, 
д. т. н., професором В’ячеславом Івановичем Кортуновим, к. т. н., старшим викла-
дачем Володимиром Олександровичем Мєтєльовим та іншими, а також друзями, 
студентами групи І-26б Михайлом Грошевим та Микитою Букрєєвим. Координатор 
проекту «Авіатор» — С.В. Марценюк, якій я дуже вдячний за допомогу та корисні 
поради. Світлана Василівна вже не перший рік займається цим проектом, завжди 
дає студентам вичерпні консультації, бачить їх перспективи».

Серед експертів, які оцінювали бізнес-кейси були: випускник Гарвардського 
університету, володар стипендії «Майбутні лідери в транспорті» Eno Center for 
Transportation (США) Антон Волов; експерт авіаційної галузі Олександр Черепанов; 
керівник департаменту з академічних зв’язків «Прогрестех-Україна» Максим Глад-
ских; директор представництва Emirates в Україні Євген Іванов. Очолив журі відомий 
авіаконструктор Дмитро Ківа.

«Отже у червні ми поїдемо до Парижу, — посміхається Володимир. — Харківські 
виші представлятимуть 23 студенти: 1 з Харківського політеху, а 22 — з ХАІ. Впев-
нений, що це буде дуже цікава та корисна поїздка!»

Учасники авіафоруму ознайомляться з останніми технологічними новинками, поба-
чать кращі досягнення світової авіакосмічної галузі. У них буде можливість поспілку-
ватися з професіоналами, відвідати майстер-класи, а також парк розваг Диснейленд.

Розмовляла Поліна Ніколенко.

Мова і мовлення:  
взаємодія людей

Навесні святкується День науки в Україні. Проводяться різноманітні форуми, 
конференції та тренінги. Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ 
«ХПІ» організувала та провела 29 березня Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію студентів та молодих науковців «Проблеми розвитку гуманітарних 
наук у контексті глобальних трансформацій сучасного комунікаційного просто-
ру». У пленарному засіданні взяли участь не лише молоді науковці та викладачі 
кафедри, а й представники інших вищих навчальних закладів Харкова: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жу-
ковського «ХАІ», Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. П. Василенка, Харківського національного університету ра-
діоелектроніки, Харківського гуманітарного університету «НУА», Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету, Комунального закладу 
«ХГПА». Свої доповіді нам також надіслали представники Сумського держав-
ного університету та Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Робота конференції пройшла в складі 4 секцій: актуальні проблеми лінгвістики, 
перекладу та літературознавства; проблеми міжкультурної комунікації; інтегра-
ційні процеси в освітньому середовищі; сучасні освітні технології у вищій школі.

На чотирьох секційних засіданнях загалом виступило майже 50 доповідачів: 
викладачів та магістрантів. Відбулося всебічне обговорення різноманітних про-
блем сучасного технічного та художнього перекладу, досліджень мови та мов-
лення, методики викладання.

Проведення таких заходів сприяє не лише розкриттю актуальних теоретичних 
та практичних питань, а й може привернути увагу взагалі до значення іноземних 
мов у сучасному українському суспільстві у світлі процесів євроінтеграції та гло-
балізації. Мова і мовлення об’єднуються воєдино як засоби і способи здійснення 
різних видів мовленнєвої діяльності з метою взаємодії людей.

У заключному слові завідувач кафедри ДІМП професор А.А. Бадан підвела 
підсумки форуму, відзначила найцікавіші доповіді і запросила до участі у на-
ступній конференції.

Доцент Вікторія Самаріна.

Нові перемоги студентів 
кафедри «Електричні машини»

Наші студенти розпочали цього року сезон перемог 
у другому турі всеукраїнських студентських змагань з олім-
піади 16–18 березня в Кременчуці. Одночасно в Кривому 
Розі і одразу після олімпіади в тому ж Кременчуці вони взя-
ли участь у конкурсах студентських наукових робіт (КСНР). 
Конкурси продовжились з 15 по 18 квітня у Каменському 
та Одесі. Про неординарні результати цих п’яти подій роз-
повімо трохи докладніше.

У Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом 
«Електромеханіка» зі спеціальності «Електричні машини 
та апарати», яка проходила у Кременчуцькому національно-
му університеті, Михайло Тимін (Е-15а (ЕМБ) посів І місце. 
Таке ж місце і у команди нашої кафедри, до якої, окрім 
особистого переможця, входили його одногрупники Павло 
Вакулик, Євген Близнюк і Данило Хлібишин (за умовами 
в олімпіаді могли брати участь тільки студенти четвертого 
курсу). У КСНР за напрямом «Гірництво» (ДВНЗ «Криворізь-
кий національний університет») наші студенти змагалися 
в секції «Гірнича електротехніка та електромеханіка» і теж 
досягли високих результатів: Євген Морозов (Е-15 (ЕМБ) — 
І місце; Руслан Бредун (2.Е106н.8) — ІІ місце; Олександр 
Першин (Е-15 (ЕМБ) — ІІІ місце.

У КСНР за спеціальністю «Електричні машини і апарати» 
у Кременчуцькому національному університеті було пред-
ставлено 5 наших робіт, автори яких посіли високі місця: 
Руслан Бредун (2.Е106н.8) — І місце; Михайло Тимін (Е-15 
(ЕМБ) — І місце; Павло Вакулик (Е-15 (ЕМБ) — ІІ місце; 
Євген Близнюк (Е-15 (ЕМБ) — ІІ місце; Віталій Кропінов 
(2.Е106п.8) — ІІІ місце.

У КСНР за напрямом «Електротехніка та електроме-
ханіка», секція «Електроенергетичні системи» (базовий 
ВНЗ — Дніпровський державний технічний університет, 
м. Кам’янське) взяли участь двоє наших студентів і теж 
дуже вдало: Ілля Сергієнко — І місце; Олександр Бредун — 
ІІ місце (обидва з групи 2.Е106п.8.).

У КСНР за напрямом «Суднобудування та водний тран-
спорт» у секції «Електрообладнання та автоматика суден / 
Електротехніка та електромеханіка» у Одеському національ-
ному морському університеті було представлено 2 наші 
роботи, автори яких посіли достойні місця: Олександр 
Корсаков (Е-16 (ЕМБ) — ІІ місце; Дмитро Мушенко (Е-17У 
(ЕМБ) — ІІІ місце.

Загалом до команди науковців входили по два, п’ять 
і чотири студенти третього, четвертого і п’ятого курсів, від-
повідно. За рік команда суттєво оновилася: «ветеранами» 
є п’ять із них: Р. Бредун, О. Бредун, В. Кропінов, І. Сергі-
єнко та М. Тимін.

Нашими героями усіх змагань стали Михайло Тимін 
та Руслан Бредун, які цього року вибороли по два дипломи 
переможців.

Керівники делегацій професори В.І. Мілих та В.В. Шев-
ченко, доцент А.В. Єгоров та ст. викладач Л.В. Шилкова 
одночасно були членами галузевих конкурсних комісій 
в Одесі, Кам’янському, Кривому Розі та Кременчуці, від-
повідно.

Науковими керівниками робіт студентів-переможців 
були викладачі кафедри електричних машин: тричі — 
професор В.І. Мілих та доцент А.В. Єгоров, двічі — про-
фесор В.В. Шевченко та доцент В.П. Шайда, по одному 
разу — доцент А.М. Маслєнніков та ст. викладач Л.В. Шил-
кова.

З усіх викладачів виділимо Л.В. Шилкову, яка, окрім 
зазначеного, проявила себе і як дуже ефективний та іні-
ціативний організатор усього студентського наукового 
гуртка кафедри електричних машин. Цікаво, що саме вона 
ще в 2008 році розпочала цей переможний рух наших 
студентів саме як студентка і одразу посіла перше місце 
у КСНР в Кременчуці.

З того часу у КСНР наші студенти стали переможцями 
з 69 роботами, вони посіли 32 перших, 24 других і 13 третіх 
місць. В олімпіадах кафедра здобула в особистому заліку 
12 призових місць (6 перших і по 3 других та третіх), у ко-
мандному заліку відповідно 10 (6, 2 ,2).

Отже, поздоровляємо студентів-переможців та їх ке-
рівників і бажаємо цим та іншим студентам удачі та нових 
перемог!

Володимир Юхимчук,  
професор кафедри «Електричні машини».

На знімках: (вгорі) — керівник «олімпійців» доцент 
Олена Юріївна Юр’єва та дипломанти Євген Близнюк, 
Данило Хлібишин, Михайло Тимін і Павло Вакулик; 
(внизу) — студенти-переможці та викладачі: зліва 
направо — перший ряд: Ілля Сергієнко, Євген Моро-
зов, професор Валентина Володимирівна Шевченко, 
зав. кафедри Володимир Іванович Мілих, Олександр 
Бредун, Михайло Тимін; другий ряд: Дмитро Мушен-
ко, Олександр Корсаков, Олександр Першин, доцент 
Андрій Володимирович Єгоров, ст. викладач Лариса 
Василівна Шилкова, Руслан Бредун, Євген Близнюк, 
Павло Вакулик. На жаль, на знімку відсутній ще один 
наш переможець — Віталій Кропінов.



Мой большой старт
Я учусь на первом курсе, на кафедре «Ком-

мерческая, торговая и предпринимательская 
деятельность», буду товароведом. А пою я с 
5 лет. И вот, первый курс в моём любимом уни-
верситете. Я узнаю, что у нас будет проводиться 
фестиваль вокалистов. Первый тур был самым 
тяжелым для меня, я не знала, насколько силь-
ные ребята будут со мной соревноваться. И хоть 
мы все были еще незнакомы, я чувствовала себя 
в своей тарелке. Помогла и поддержка дирек-
тора Дворца студентов Анатолия Федоровича 
Марущенко. После разговора с ним волнение 
куда-то исчезало.

Начало первого тура, все начинают петь. Второй тур дался мне тяжелее, чем 
первый, так как именно в нем члены жюри решали, кто займет какое место, и кто 
будет выступать в Гала-концерте. Я понимала, что если я не пройду в Гала-концерт, 
я себе этого не прощу. Настроилась и спела так, как и хотела.

Самое классное во втором туре — это интервью у участников. Я почувствовала 
себя прямо какой-то звездой. Пыталась отвечать уверенно, но коленки, конечно, 
тряслись.

И вот тот самый момент — я узнаю, что заняла 3 место в своей номинации и буду 
выступать в Гала-концерте. Моему счастью не было предела! Хочу выразить благо-
дарность всем спонсорам фестиваля и отдельно руководству моего любимого НТУ 
«ХПИ» за большое количество призов.

Для меня это был большой старт!
Елизавета Четверикова.
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КОЛОНКА ЮБИЛЯРА

ТВОЯ ІСТОРІЯ, ХПІ

ДС–ДС–ДС

Человек науки и культуры
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

11 мая родные, коллеги, 
друзья и многочисленные уче-
ники поздравили профессора 
кафедры «Интегрированные 
технологии машиностроения» 
НТУ «ХПИ» Владимира Пе-
тровича Зубаря с 90-летием. 
Не одно поколение политех-
ников близко знает и ощущает 
на себе влияние этой яркой, 
многогранно одаренной лич-

ности. Жизнь юбиляра на протяжении многих лет нераз-
рывно связана с Политехом, в котором он прошел путь 
от студента до талантливого ученого, известного как в на-
шей стране, так и за ее пределами.

После окончания машиностроительного факультета ХПИ, 
работая на Харьковском электромеханическом заводе, 
он прошел большую производственную школу — мастер, 
технолог, руководитель лаборатории резания.

Владимир Петрович создал научное направление, сфор-
мулировав основные положения прецизионной лезвийной 
обработки различных материалов сверхтвердыми инстру-
ментами. Под его руководством воспитана плеяда ученых, 
педагогов, его лекции с интересом слушают студенты, 
поскольку они всегда отличаются новизной, актуальностью 
материала, доступностью изложения и сопровождаются 
примерами, взятыми из его личной богатой производ-
ственной практики.

Одна из ярких страниц биографии В.П. Зубаря — его 
огромный вклад в строительство Дворца студентов ХПИ 
в качестве бессменного члена комсомольского штаба на-
родной студенческой стройки, длившейся пять лет. Один 
из наиболее талантливых участников студенческой само-
деятельности, Владимир Петрович является и создателем 
в 1957 году уникальной киностудии ХПИ, получившей впо-
следствии звание народной.

Дорогой Владимир Петрович! Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем многих лет активной жизни, здо-
ровья и радости!

Ректорат НТУ «ХПИ», коллектив кафедры 
«Интегрированные технологии машиностроения  

им. М.Ф. Семко», редакция газеты «Политехник».
Главным талантом многогранной личности Владимира 

Петровича является его умение отдавать всю теплоту своей 
души окружающим, желание мгновенно прийти на помощь 
нуждающимся в ней, поделиться своим позитивным отно-
шением к жизни, опытом и мудростью. Дорогой Учитель! 
Мы, Ваши студенты разных поколений, горячо поздравля-

ем Вас с юбилеем! Пусть сторицей вернутся к Вам тепло, 
добро, которые Вы проявляете к людям!

По поручению многочисленных учеников  
Елена Глибко, доцент.

Обаяние личности Владимира Петровича ощутил каждый, 
кто хоть один раз с ним встречался. Он предупредителен, 
интеллигентен, участлив, внимателен к собеседнику, тон-
кий знаток и ценитель литературы и искусства.

На таких подвижниках строятся, сохраняются и пре-
умножаются сегодня лучшие традиции отечественной 
высшей школы.

Профессор Анатолий Грабченко, зав. кафедрой 
(1979–2017 гг.) «Интегрированные технологии 

машиностроения им. М.Ф. Семко».
В.П. Зубарь, профессор кафедры «Интегрированные тех-

нологии машиностроения», «отец-основатель» киностудии 
«ХПИ-фильм». Многие страницы жизни Харьковского поли-
технического института связаны с активной деятельностью 
Владимира Петровича. Он успевал быть везде: на заседа-
нии в профкоме, у ректора, в клубе, на репетиции хора, 
в редакции институтской радиогазеты. Он был бессменным 
членом жюри всех факультетских смотров художественной 
самодеятельности. Студенческую жизнь без его участия 
невозможно было представить.

Поют эту песню седые студенты,
Она нас волнует, она нас зовет!
В ней юности нашей восстанут моменты,
И в каждом, естественно, Зубарь живет!

Володя! Твои друзья — соратники по студенческой са-
модеятельности — поздравляют тебя с днем рождения, 
с юбилеем! Многая лета! Будь здоров и счастлив!

Тамара Шведова, Инна Шептун,  
Станислав Лях и многие, многие другие.

В прошлом, 2018 году, 60-летие со дня основания от-
метила Народная киностудия ХПИ, инициатором создания 
которой был Владимир Петрович Зубарь. Начиная с нуля, 
студия превратилась в известную далеко за пределами 
нашего вуза школу создания фильмов и документальной 
летописи Политеха. Фильмы, созданные Владимиром Зу-
барем, его коллегами и последователями, получали призы 
на различных фестивалях, входили в фильмофонд СССР, 
объездили многие страны и сегодня живут самостоятель-
ной жизнью, высоко поднимая честь и славу нашего ХПИ.

Глубокий ум и обширные знания, потрясающее остроу-
мие и мгновенная находчивость, мудрость, и дружелюбие, 
постоянная готовность помочь, бескорыстие — все это — 
Владимир Петрович Зубарь, человек науки и культуры, 
одним словом — Интеллигент.

И мы, студийцы, очень любим Вас и поздравляем с юби-
леем!

Ирина Фаустова, студийка набора 1968 г.

З бібліотекою в серці
Науково-технічна бібліоте-

ка Національного технічного 
університету «Харківський по-
літехнічний інститут» — одна 
із найстаріших вузівських бі-
бліотек не лише Харкова, а й 
всієї України. У 2020 році ко-
лектив книгозбірні готується 
відзначати свій 135-річний 
ювілей. За таку тривалу іс-
торію змінилося не одне по-
коління бібліотекарів, які пра-
цювали в стінах бібліотеки. 
Та лише деякі із них зуміли 
залишити свій слід в її історії. 

До таких яскравих особистостей ми з повним правом мо-
жемо віднести Олену Василівну Кузнецову, яка очолювала 
колектив бібліотеки з березня 1962 р. по листопад 1986 р.

Олена Василівна мала середню технічну освіту (Харків-
ській електротехнічний технікум) та вищу бібліотечну освіту 
(Харківський державний інститут культури). До НТБ вона 
прийшла вже будучи досвідченим спеціалістом: мала досвід 
роботи головним бібліографом у бібліотеці Харківської вій-
ськово-артилерійської радіотехнічної академії ім. Л.О. Гово-
рова, де відмінно справлялася з кропіткою бібліографічною 
роботою з укладання та підготовки до друку анотованих 
бібліографічних покажчиків.

Вона мала неабиякий авторитет серед свого колективу 
та бібліотечного загалу міста. Колеги Олени Василівни, які 
працювали з нею тривалий час — Світлана Олександрівна 
Зав’ялова, Людмила Яківна Медов-
ник, Олена Іполитівна Попіначенко 
та ін. — говорять про неї найтепліші 
слова. Вони пам’ятають її як вимо-
гливого керівника з робочих питань 
та водночас як дуже терплячу та до-
бросердечну людину у спілкуванні. 
До її маленького робочого кабінету 
підлеглі йшли зі своїми радощами 
та бідами, за порадою та підтримкою. 
«Наша мама» — саме так називали 
її в колективі. Майже двадцять п’ять 
років пропрацювала Олена Василівна 
завідувачем бібліотеки Харківського 
політехнічного інституту. Вона керу-
вала жіночим колективом (близько 
100 осіб), де не було ніяких чвар 
та непорозумінь.

Багато зробила О.В. Кузнецова 
й для розвитку бібліотеки. У перші 
роки своєї роботи вона організувала 
переінвентаризацію 1,5-мільйонного 

книжкового фонду, добилася укладання договору з Мос-
ковським центральним колектором наукових бібліотек 
на отримання обов’язкового платного примірника видань 
за профілем інституту та художньої літератури. У 60-х рр. 
відбулася зміна структури бібліотеки: надано приміщення 
для читального залу на 120 місць і абонементу художньої 
літератури з книжковим фондом понад 70 тис. примірників. 
У 1963 р. філіалу бібліотеки на ХТЗ було надано приміщен-
ня площею 100 м2. Поліпшилась система обслуговування 
студентів і забезпечення їх підручниками. Пожвавився 
книгообмін з Київським, Ризьким, Мінським, Єреванським, 
Горьківським, Новочеркаським, Калінінським, Іркутським 
та Львівським  політехнічними інститутами, Львівським 
та Київським університетами.

У 80-ті рр. бібліотека мала вже п’ять абонементів, вісім 
читальних залів, у десяти відділах працювало 93 співробіт-
ники, 80% із них мали вищу освіту. З нагоди 100-річного 
ювілею ХПІ почесні грамоти від ректорату і громадських 
організацій були вручені 30 співробітникам, а O.В. Кузне-
цовій — ще й орден «Знак пошани». У листопаді 1986 року 
Олена Василівна пішла на заслужений відпочинок.

6 травня 2019 р. цій чудовій жінці виповнилося б 100 ро-
ків. Вшановуючи пам’ять своєї колеги, колектив бібліотеки 
організував вечір пам’яті, на який запросили її доньку Гали-
ну Дмитрівну Гончарову та всіх, хто знав Олену Василівну.

Світлана Зав’ялова, ветеран праці, заступник 
директора НТБ 1982–2001 рр.; Світлана Костроміна, 

завідувач науково-методичного відділу НТБ.
Колектив бібліотеки у 1983 році.

Феерично, ярко 
и незабываемо!!!

«Все люди как люди, а ты — суперзвезда!» — девиз ежегодного музыкального 
фестиваля студентов «Звездная планета Политех». Каждый, кто имеет талант, меч-
тает стать хоть чуточку знаменитым, особенно в студенческие годы, когда сердце 
открыто новому и неизведанному, а все нарастающие с годами сомнения еще 
не достигли своего пика. Именно поэтому проф ком студентов НТУ «ХПИ» всячески 
поддерживает юные таланты и их начинания. А сцена «Звездной планеты Политех» 
часто становится стартом и толчком к чему-то большему, ведь многие выпускники, 
которые принимали участие в этом мероприятии, стали известными певцами 
и музыкантами. Среди них Анна Корсун (MARUV), Владимир Дантес, Александр 
Мороз, Виталий Лысенко и другие.

Музыкальный фестиваль традиционно проходил в три тура. Все участники сража-
лись за победу в разных номинациях. Места распределились следующим образом:

Номинация «Вокал»: 1 место — Алексей Володин (1ю КН310.8); 2 место — Анас-
тасия Лагута (1.БЭМ801.8б); 2 место — Владислава Лохман (1.СГТ241.8); 2 место — 
Ярослав Вовненко (1.КН208а); 3 место — Иван Корсун (КН-36д); 3 место — Елиза-
вета Четверикова (1.БЕМ703.8).

Номинация «Вокальный ансамбль»: 1 место — Дуэт «Silver voices» — Дарья 
Эскрибано (1.КИТ101.8а) и Наталия Оганькова (1.КИТ101.8а).

Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»: 1 место — ВИА «А-ля 
бенд» — Антон Офий (И16-а), Евгений Карабан (Э-17), Светлана Ищенко (И-25а), 
Александра Болотинская и Евгений Замковенко; 2 место — ВИА «Пакетик чая» — 
Дарья Жарова (КИТ-46б(АП) и Владислав Савенко (КИТ-46б(АП).

Номинация «Инструментальный жанр»: 1 место — «Ava bend» — Любава Органюк 
(1.КИТ102.8б) и Антон Офий (И-16а); 2 место — Анил Сойкан (МИТ-17еи); 2 место — 
Татьяна Дыкина (1.ХТ201.8).

Многие студенты были награждены в номинации «Надежда фестиваля» и получили 
дипломы участников. По результатам онлайн голосования победителем в номинации 
«Приз зрительских симпатий» стал Салах Еддине Бакири (1.БЕМ.501.8). А облада-
телем кубка Гран-При — факультет компьютерных и информационных технологий, 
от которого было заявлено наибольшее количество участников.

О самом же Гала-концерте можно говорить много и долго. Очень сложно описать 
те мощные эмоции, которые были испытаны в тот момент, но надо сказать, что это 
было феерично, ярко и незабываемо!!!

Ольга Сухова, спикер профкома студентов НТУ «ХПИ».

Радости, добра, уюта!
Пусть дарит счастье каждая минута!

22 мая отмечает свой юбилей инженер Центра за-
очного и дистанционного обучения Ольга Анатольевна 
Асадова. Коллектив поздравляет замечательную жен-
щину и коллегу с днем рождения!

Нам несказанно повезло встретиться с таким не-
вероятным человеком как Вы! С Вами очень легко 
и приятно работать, и мы не устаем удивляться уровню 
Вашего профессионализма и глубине эрудиции. А ког-
да кому-то из нас нужна поддержка, Вы поражаете нас 
искренним пониманием и готовностью незамедли-
тельно прийти на помощь любому. Вы — настоящее 
сокровище нашего коллектива! Поздравляем Вас 
с днем рождения и желаем крепкого здоровья, благополучия во всех сферах жизни 
и удачи в любых начинаниях!

Коллектив Центра заочного и дистанционного обучения.


