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Презентації 
випускників  
на випускаючих 
кафедрах 
НТУ «ХПІ»

У жовтні — листопаді студенти НТУ «ХПІ» 
отримають прекрасну нагоду поспілкуватися 
з роботодавцями. Презентації випускників 
спрямовані на працевлаштування магістрів, 
що захищають свої роботи в грудні 2019 року. 
Це щорічний захід, під час якого на випускаю-
чих кафедрах відбуваються зустрічі, і студенти 
можуть поставити запитання та дізнатися про 
умови роботи за фахом. Роботодавці ж мають 
можливість познайомитися з майбутніми спе-
ціалістами, отримати рекомендації викладачів 
та завідувачів кафедр.

Результатом таких зустрічей стають домов-
леності про працевлаштування студентів і ви-
пускників, проходження практик, налагоджується 
тісна співпраця роботодавців із кафедрами.

Роботодавці, не втрачайте свого шансу позна-
йомитися з майбутніми висококласними спеці-
алістами! Відвідайте презентації випускників, 
що проводитимуться за опублікованим у нашій 
газеті графіком.

Керівництво університету і Центр «Кар’єра» 
НТУ «ХПІ» запрошують.

Ярмарок робочих місць «Політех–2019»
15 листопада 2019 року
10.00–13.00
СК «Політехнік», вул. Алчевських, 50а

Ректорат НТУ «ХПІ» на чолі з ректором Євге-
ном Івановичем Соколом і Центр «Кар’єра» за-
прошують усіх студентів і викладачів університету 
відвідати Ярмарок!

Дорогі студенти! Тут ви познайомитесь 
із діяльністю найкрупніших передових під-
приємств Харкова й України. Дізнаєтеся про 
актуальні вакансії, вимоги компаній до пошу-
кувачів та оціните свою конкурентоздатність 
на сучасному ринку праці. Поспілкувавшись 
з HR-менеджерами та керівниками компаній, 
ви зрозумієте, як і де правильно застосувати 
знання, отримані в університеті, вибрати місце 
проходження практики. Ви зможете пройти 
профорієнтаційні тести і залишити резюме 
представникам компаній, у яких би ви хотіли 
побудувати свою кар’єру.

Шановні директори інститутів, декани, завіду-
вачі кафедр і викладачі! У вас буде можливість 
знову зустрітися з представниками підприємств, 
компаній, з якими ви співпрацюєте не один рік, 
а також зав’язати нові партнерські стосунки 
з роботодавцями.

Неформальна обстановка Ярмарку допо-
може вам обговорити продовження договорів 
про співпрацю чи укладення нових, одним 
із пунктів кожного має бути спільна підготовка 
кадрів: проходження студентами виробничих 
і переддипломних практик, стажувань, екс-
курсій тощо.

Співпраця з успішними компаніями та тими, 
що розвиваються, — запорука нашого успіху. 
Фахівці, що їх випускає НТУ «ХПІ», завжди були 
затребуваними, а їх успішне працевлаштуван-
ня — одне з важливіших наших завдань.

Довідка: Ярмарок робочих місць — щорічний 
захід, у якому беруть участь понад 70 компаній-

роботодавців. Серед них понад 30 виробничих 
підприємств, близько 20 IT-компаній.

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

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

Графік презентацій випускників на кафедрах Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 2019 рік

Кафедра Спеціальності та спеціалізації Дата, час 
проведення

Місце  
проведення

Відповідальний 
за презентацію Контактна інформація

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

Автоматизація та кібербезпека 
енергосистем

- Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
- Технології кібербезпеки в електроенергетиці 15.11.2019, 14:00 ауд. 225 ЕК Дяченко Олександр Васильович 707-65-51, (095) 209-81-50

ae_khpi@ukr.net

Автоматизовані електромеханічні 
системи

- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
- Мехатроніка та робототехніка 20.10.2019, 12:00 ауд. 125  

кафедра ЕК
Кунченко

Тетяна Юріївна
707-64-45, (050) 734-72-02
medvedeva_1412@ukr.net

Двигуни внутрішнього згоряння - Енергетичне машинобудування
- Двигуни внутрішнього згоряння 21.11.2019, 12:00 ауд. 11 

кафедра
Ліньков

Олег Юрійович
707-68-48, (050) 910-35-28 
dvs@kpi.kharkov.ua

Електричний транспорт 
та тепловозобудування

- Електричний транспорт
- Локомотиви та локомотивне господарство
- Логістика на залізничному транспорті

14.11.2019, 11:00 ауд. 317 ГАК Єріцян
Багіш Хачикович

707-65-30, (050) 932-56-79
Bagish_Ericjan@ukr.net

Електричні апарати - Електричні апарати
- Електропобутова техніка 15.11.2019, 13:00 кафедра Чепелюк Олександр 

Олександрович
707-69-76
elapparaty@gmail.com

Електричні машини - Електричні машини 14.11.2019, 14:00 ауд. 113
кафедра ЕК Єгоров Андрій Володимирович (098) 851-84-94 

yehorov.andrii@gmail.com
Електричні станції - Електричні станції

- Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології 07.11.2019, 14:00 кафедра Дривецький
Станіслав Ігорович

(050) 780-49-00
sd_25@ ukr.net
es.khpi@gmail.comПередача електричної енергії - Електричні мережі та системи

Електроізоляційна та кабельна 
техніка - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20.11.2019, 12:00 ауд. 319

ЕК
Гурин

Анатолій Григорович
707-66-63, (067) 415-89-68 
agurin@khpi.kharkov.ua

Інженерна електрофізика - Відновлювані джерела енергії
- Техніка та електрофізика високих напруг 21.11.2019, 14:00 кафедра Марценюк Валентина Євгенівна 707-60-52, (098) 567-96-07

iefkafedra@gmail.com
Парогенераторо-
будування - Енергогенеруючі установки та пристрої 12.11.2019, 14:00 кафедра Каверцев Валерій Леонідович 707-61-00 

lara.tyutyunik@gmail.com
Промислова і біомедична 
електроніка

- Промислова електроніка
- Біомедична електроніка 21.11.2019, 12:00 ауд. 301 кафедра 

ЕК Крилов Денис Сергійович 707-60-44
dskrylov@mail.ru

Теплотехніка та енергоефективні 
технології

- Промислова та комунальна теплоенергетика
- Енергетичний менеджмент та енергоефективність 14.11.2019, 14:00 кафедра Ганжа Антон Миколайович 707-69-23, (050) 768-88-07 

kafedra.ttet@gmail.com
Технічна кріофізика - Кріогенна та холодильна техніка 29.10.2019, 12:00 ауд. 612

У2 Руденко Микола Захарович (095) 812-44-27, (067) 291-39-03 
rudenkon@kpi.kharkov.ua

Турбінобудування - Теплові процеси в енергетичному обладнанні
- Турбомашини: проектування, монтаж, експлуатація, ремонт 17.11.2019, 12:00

кафедра турбіно-
будування, центр 
«Турбооптимум»

Авдєєва
Олена Петрівна

(066) 915-14-01 
o.avdieieva@gmail.com

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ (МІТ)

Автомобіле- і тракторобудування - Автомобілі і трактори
- Автомобілі та автомобільне господарство 22.11.2019, 12:30 кафедра Островерх Олександр Олегович 707-60-66, (063) 355-06-90 

ostrov.sasha@gmail.com

Гідравлічні машини
ім. Г.Ф. Проскури

- Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування
- Машини і механізми нафтогазових промислів
- Гідроенергетика

21.11.2019, 12:00 кафедра Гасюк Олександр Іванович (097) 862-08-26 
lyakovle@kpi.kharkov.ua

Деталі машин  
та мехатронних систем - Інженерія мехатронних гідропневмосистем 28.11.2019, 10:00 кафедра

ауд. 6 Стрижак Мар’яна Георгіївна 707-61-28, (063) 471-38-21 
MarjanaStryzhak@gmail.com

Зварювання - Прикладна механіка
- Зварювання і споріднені процеси та технології 01.11.2019, 12:00

кафедра
ауд. 1302

У1
Маршуба В’ячеслав Павлович

Глушко Альона Валеріївна
(095) 669-78-19
svarka126@ukr.net

Інтегровані технології 
машинобудування ім. М.Ф. Семка

- Інтегровані технології машинобудування
- Стандартизація, сертифікація та управління якістю 21.11.2019, 12:00 кафедра

ауд. 8 Кобець Олена Валентинівна 707-66-49, (050) 520-04-83 
kobec.elena3@gmail.com

Інформаційні технології і системи 
колісних та гусеничних машин 
ім. О.О. Морозова

- Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності
- Мехатронні системи транспортних засобів 14.11.2019, 11:00 кафедра

ауд. А1
Веретенніков Євгеній 

Олександрович
(050) 970-91-17 
everetennikov1987
@gmail.com

Ливарне виробництво - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
- Прикладна механіка 21.11.2019, 12:00 ауд. 1306

У1 Черняєва Віра Михайлівна (050) 211-55-01 
litvo11@kpi.kharkov.ua

Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів
- Нові функціональні матеріали та нанотехнології 14.11.2019, 10:00 кафедра Бармін Олександр Євгенович 707-65-85 

axel.com.ua@gmail.com

Обробка металів тиском - Обладнання та технології обробки тиском 11.11.2019, 10:00
кафедра
ауд. 1301

У1
Губський Сергій Олександрович (066) 219-20-50 

gubskiyso@gmail.com

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

Місце  
проведення

Відповідальний 
за презентацію Контактна інформація

Охорона праці та навколишнього 
середовища - Охорона праці 14.11.2019, 14:00 ауд. 203 ГАК Янчик Олександр Григорович 707-64-65

otios@ukr.net
Підйомно-транспортні машини 
і обладнання

- Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини 
і обладнання 14.11.2019, 14:00 ауд. 1202

У1
Ісьєміні

Ілля Ігорович
(097) 230-63-13 
isyemilya@gmail.com

Теорія і системи автоматизованого 
проектування механізмів і машин - Комп’ютерне моделювання технічних систем 15.11.2019, 10:25 ауд. 208

У2 Бондаренко Олексій Вікторович 707-69-01
avbondko@gmail.com

Технологія машинобудування 
та металорізальні верстати

- Технологія автоматизованого виробництва
- Металорізальні верстати та системи
- Автоматизовані та роботизованотехнологічні комплекси 
в машинобудуванні

19.11.2019, 12:00 ауд. 306 ГАК Скидан
Наталія Павлівна

707-66-25,
(067) 315-21-02
s-n-p@i.ua

Хімічна техніка та промислова 
екологія

- Галузеве машинобудування
- Екологія 23.10.2019, 12:00 кафедра Філенко Олеся Миколаївна (099) 256-51-63 

olesya.n.filenko@gmail.com
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І)

Геометричне моделювання 
та комп’ютерна графіка - Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології 22.11.2019, 12:00 ауд. 602

У1 Шеліхова Інеса Борисівна 707-64-31, (050) 530-84-43 
kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

Динаміка та міцність машин - Інформаційні технології проектування
- Комп’ютерна механіка 22.11.2019, 12:35 ауд. 302

У2
Грищенко Володимир 

Миколайович
707-63-43 
Grivn_dmm@ukr.net

Комп’ютерне моделювання процесів 
та систем

- Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
- Комп’ютерне моделювання процесів та систем 28.11.2019, 14:00

Кафедра, 
математичний 

корпус, 1-й поверх
Некрасова Марія 
Володимирівна

707-64-54 
cmpskhpi@gmail.com

Механіка суцільних середовищ 
та опір матеріалів - Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів 22.11.2019, 12:35 ауд. 302

У2
Грищенко Володимир 

Миколайович
707-63-43 
Grivn_dmm@ukr.net

Радіоелектроніка - Інженерія радіоелектронних систем 19.11.2019, 10:00 ауд. 20
РФК Кузьменко Наталія Олексіївна 707-62-52, (067) 790-22-90 

nkuzmenk@i.ua

Фізика металів і напівпровідників - Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики 
і медицини 11.11.2019, 10:25

Фізичний корпус
(вхід з внутрішньо-
го двору) 2-й пов.

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

Фізичне матеріалознавство для 
електроніки та геліоенергетики - Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики 12.11.2019, 10:00 кафедра ФМЕГ У3 Зайцев Роман Валентинович (068) 888-82-46 

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

Біотехнологія, біофізика 
та аналітична хімія

- Промислова біотехнологія
- Фармацевтична біотехнологія 14.11.2019, 14:00 кафедра Бєлих Ірина Анатоліївна 707-65-94, (050) 935-45-01

ibelyh74@gmail.com
Видобування нафти, газу 
та конденсату - Технології переробки нафти, газу та твердого палива 07.11.2019, 11:00 кафедра Терещенко Олександра 

Олександрівна
707-69-03, (050) 280-22-60
alya.tereshenko@gmail.com

Інтегровані технології, процеси 
і апарати - Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 15.11.2019, 14:00 кафедра

ауд. 3 ЛК3 Ведь Валерій Євгенович 707-65-89, (097) 832-69-49 
valeriy.e.ved@gmail.com

Органічний синтез та нанотехнології - Хімічна технологія органічних речовин
- Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 13.11.2019, 10:00 кафедра Кричковська Лідія Василівна 707-64-43, (050) 301-97-02 

krichkovska@kpi.kharkov.ua

Технічна електрохімія - Технічна електрохімія
- Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 09.11.2019, 12:00 кафедра Пилипенко Олексій Іванович 707-66-61

opilipenko1984@gmail.com
Технологія жирів та продуктів 
бродіння 

- Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел
- Технології продуктів бродіння і виноробства 15.11.2019, 14:00 кафедра Півень Олена Миколаївна 707-63-29, (096) 824-10-57 

food.kpi@gmail.com
Технологія кераміки, вогнетривів, 
скла та емалей - Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 13.11.2019, 10:00 ауд. 10

кафедра кераміки
Пітак Ярослав Миколайович 

Гущина Олена Василівна
707-63-92
pyarn11@ukr.net

Технологія пластичних мас 
і біологічно активних полімерів

- Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
- Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей 
та побуту

15.11.2019, 10:00
кафедра технології 

пластичних 
мас і біологічно 

активних полімерів

Підгорна Лідія Пилипівна 
Черкашина Ганна Миколаївна

707-61-86 
iro4kaa80@gmail.com

Органічна хімія, біохімія, лакофарбові 
матеріали та покриття - Технологія лакофарбових матеріалів та покриттів 14.11.2019, 14:00 кафедра Нескорожена Галина Дмитрівна 707-69-29 

kafedratpkm@gmail.com
Хімічна технологія неорганічних 
речовин, каталізу і екології - Хімічні технології неорганічних речовин 19.11.2019, 12:00 кафедра

ауд. 14 ТК Авіна Світлана Іванівна (067) 973-58-54 
svetlanaavina@gmail.com

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (БЕМ)

Економіка та маркетинг - Маркетинг (рекламний бізнес, міжнародний маркетинг)
- Економіка (економіка бізнесу) 21.11.2019, 13:00 ауд. 1007

У1 Шапран Олена Євгенівна (095) 300-11-15
elena.shapran82@gmail.com

Економічна кібернетика 
та маркетинговий менеджмент

- Економічна кібернетика
- Маркетинговий менеджмент 08.11.2019, 12:35 ауд. 605

У2 Райко Діана Валеріївна 707-65-53 
diana.raiko2016@gmail.com

Економічний аналіз і облік
- Облік, аудит і оподаткування
- Бізнес аналітика
- Оподаткування

15.11.2019, 10:00
Спортивний 

комплекс 
«Політехнік»

Мелень Олена Валентинівна
707-60-74,
(050) 301-15-75
ekon.analiz@gmail.com

Міжнародний бізнес та фінанси 
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Міжнародні фінанси
- Міжнародний бізнес
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

15.11.2019, 14:30 ауд. 101
У5

Данько Тарас Володимирович 
Другова Олена Сергіївна

707-66-68
707-61-61
707-61-62 
kafedra.finance.zed@gmail.com1

Менеджмент та оподаткування
- Менеджмент 15.11.2019, 14:00 ауд. 408

У5 Ліньова Олена Юріївна (067) 570-84-31 
ukr19759@gmail.com

- Оподаткування 15.11.2019, 15:00 ауд. 408
У5 Коптєва Ганна Миколаївна (095) 935-07-79 

fadeyeva.kpi@gmail.com

Менеджмент інноваційного 
підприємництва та міжнародних 
економічних відносин

- Економіка та управління інтелектуальною власністю
- Менеджмент підприємств та організацій
- Управління персоналом та економіка праці
- Управління підприємницькою діяльністю

14.11.2019, 14:00 ауд. 1001
У1 Перерва Петро Григорович (067) 940-16-81

pgpererva@gmail.com

Комерційна, торгівельна 
та підприємницька діяльність - Підприємництво, торгівля і біржова діяльність 19.11.2019, 10:00 МК ауд. 127 Сергієнко Олена Андріанівна (066) 437-66-07, (066) 755-03-03 

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

Ділова іноземна мова та переклад - Переклад (англійська та німецька мови) 04.10.19, 10:00 ауд. 412
У2 Акопянц Нонна Михайлівна (095) 45-27-224 

tihonravov@kpi.kharkov.ua

Соціологія та політологія - Соціологія 01.11.2019, 11:00 ауд. 807
У1 Козлова Олена Аркадіївна (096) 700-18-76 

socipol2015@gmail.com
Педагогіка та психологія  
управління соціальними системами  
ім. академіка І.А. Зязюна

- Психологія 26.11.2019, 10:00 кафедра Підбуцька Ніна Вікторівна 707-68-60 
Podbutskaya_nina@ukr.net

Фізичне виховання - Фізична культура і спорт 15.11.2019, 12:00
Спортивний 

комплекс №1
НТУ «ХПІ»

Борейко Наталя Юріївна (067) 726-51-11 
659950@ukr.net

Інтелектуальні комп’ютерні системи - Філологія
- Прикладна лінгвістика 15.11.2019, 11:00 Спортивний комп-

лекс «Політехнік» Бунтурі Юрій Валерійович (099) 145-67-50 
byntyry@outlook.com

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

- Інженерія програмного забезпечення
- Інформаційні системи та технології 15.11.2019, 15:00 ауд. 712

У2 Яковенко Карина Валеріївна (066) 985-56-78 
k3n713@gmail.com

Комп’ютерна математика і аналіз 
даних - Прикладна математика 15.11.2019, 15:00 ауд. 209

У2 Любчик Леонід Михайлович 707-63-51, (097) 662-20-33 
kmad212@ukr.net

Системний аналіз  
та інформаційно-аналітичні  
технології 

- Виробництво та поліграфія
- Комп’ютерні науки
- Системний аналіз

15.11.2019, 15:00 ауд. 507
У2 Куценко Олександр Сергійович 707-61-03 

kuzenko@kpi.kharkov.ua

Стратегічне управління - Управління проектами у сфері інформаційних технологій 18.11.2019, 16:30 ауд. 701
У2 Кононенко Ігор Володимирович 707-67-35 

igorvkononenko@gmail.com
Інформатика і інтелектуальна 
власність - Комп’ютерні науки 15.11.2019, 15:00 кафедра Солощук Михайло Миколайович 707-67-46

solo@insart.com
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ)

Автоматизація технологічних систем 
та екологічного моніторингу

- Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
- Автоматизоване управління технологічними процесами 22.11.2019, 10:00 кафедра Шутинський Олексій 

Григорович
707-66-76, (063) 480-58-25 
axts_ekm@ukr.net

Автоматика та управління  
в технічних системах 

- Біотехнічні та медичні апарати і системи
- Комп’ютеризовані системи управління і автоматика 15.11.2019, 12:00 ауд. 54б

ЕК
Денисенко Микола 

Анатолійович
707-68-42
auts@outlook.com

Інформаційно-вимірювальні 
технології і системи

- Метрологія та вимірювальна техніка
- Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи 20.11.2019, 14:30 кафедра Балєв Володимир Михайлович (050) 402-69-97

kafedra.iits@gmail.com
Комп’ютерні та радіоелектронні 
системи контролю та діагностики

- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
- Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики 07.11.2019, 14:00 кафедра Хомяк Юрій Валентинович (095) 883-17-90

homyak.yv@gmail.com

Мультимедійні інформаційні 
технології і системи

- Прикладна комп’ютерна інженерія
- Мультимедійні інформаційні технології і системи 14.11.2019, 12:00

ауд. 33
2-й поверх

У4 
Оніщенко Валерій 

Валентинович
704-16-18, (066) 180-20-09
valvalon@ukr.net

Обчислювальна техніка 
та програмування 

- Комп’ютерні системи та мережі
- Системне програмування
- Програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор

15.11.2019, 14:00 кафедра Семенов Сергій Геннадійович (067) 579-30-82 
s.semenov@ukr.net

Розподілені інформаційні системи 
і хмарні технології - Комп’ютерна інженерія 21.11.2019, 12:00 кафедра Кожевніков Георгій 

Костянтинович
(067) 123-97-18 
kgk4711@yandex.ua

Системи інформації 
- Системи штучного інтелекту
- Телекомунікації та радіотехніка
- Телекомунікаційні системи та мережі

31.10.2019, 13:00 кафедра Касілов Олег Вікторович 707-61-39 
o.kasilov@hotmail.com

Продовження. Початок на стор. 1.



Едуард Малохвій (КІТ-26а) — переможець II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
«Комп’ютерні системи штучного інтелекту», номінація «Їзда 
по лінії». Хлопець навчається на кафедрі обчислювальної 
техніки та програмування та з задоволенням займається 
у лабораторії робототехніки. «До лабораторії приходять 
студенти, яким цікаві робототехніка, мікроконтролерна 
техніка, електроніка, — розповідає Едуард. — Під керів-

ництвом доцентів Вячеслава 
Володимировича Лимаренка 
та Максима Валентиновича Лип-
чанського, старшого викладача 
Георгія Ігоровича Молчанова 
та аспіранта Дениса Волошина 
тут я готувався до олімпіади. 
До речі, цей мій перший досвід участі у цих престиж-
них змаганнях виявився успішним. До цього я приходив 
на нашу кафедру, де проводилася олімпіада, в якості гля-
дача та «групи підтримки».

Вже наприкінці жовтня Едуард Малохвій візьме участь 
у Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки у Львівській по-
літехніці, а потім — в олімпіаді з робототехніки (номінація 
«Гонки автономних роботів») в НТУ «ХПІ».

«Лабораторію робототехніки рік тому ми організували 
разом з Денисом Волошиним, — згадує доцент В.В. Ли-
маренко. — Робототехніка, мікроконтролерна техніка, 
електроніка набирають обертів у своєму розвитку в Україні, 
ринок спеціалістів цього напрямку тільки утворюється. Адже 
вони повинні знати не тільки програми, а й розбиратися 
в електроніці, мікроконтролерній техніці та мехатроніці».

Вже не один рік поспіль в олімпіаді з робототехніки 
команда ХПІ стабільно займає призові місця. Переможці 
турніру закінчують виш і знаходять престижну роботу 
за спеціальністю. На зміну їм приходять нові студенти, 
багато з яких ще школярами були учасниками гуртка з ро-
бототехніки та програмування — «IT-Kids», який вже 5 років 
працює на кафедрі ОТП. Отже, перемагати стало тут вже 
традицією. Сподіваємося, що так буде і надалі!

Ігор Гаєвий.
На знімку: переможець олімпіади Едуард Малохвій.

ОЛІМПІАДИ

КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЕРШОКУРСНИКИ 

К 135-ЛЕТИЮ НТУ «ХПИ» 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
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Паровоз, «солнечные» деревья, 
продолжение следует

Паровоз, почти настоящий, стоит — нет, кажется, мчит-
ся, постукивая на стыках рельсов… Один из первых экспо-
натов будущего STEMPARK установлен на площади рядом 
с химкорпусом и зданием научной библиотеки НТУ «ХПИ». 
Эта модель служила в первой половине ХХ века учебным 
пособием студентам специальности «Паровозостроение» 
в Харьковском политехническом. А специальность эта одна 
из старейших в институте. В конце ХIХ столетия парово-
зостроение сформировалось в самостоятельную отрасль 
производства, когда за 20 лет в России было выпущено 
7678 паровозов. Именно в это время, в 1897 году, выпуще-
ны первые два паровоза на Харьковском паровозострои-
тельном заводе — первом в стране специализированном 
предприятии. Потребностью этих предприятий в кадрах 
инженеров-механиков железнодорожного транспорта и об-
условлено начало подготовки в 1892 году в Харьковском 

технологическом институте инженеров-паровозостроите-
лей. Директор института профессор В.Л. Кирпичев в сво-
ем письме Главному попечителю Харьковского учебного 
округа так обосновал необходимость в этом: «Большинство 
выпускников, оканчивающих по механическому отделению, 
поступает на железные дороги и спрос, при современном 
положении дел, обеспечен надолго».

Основатель кафедры (ныне — кафедра электрического 
транспорта и тепловозостроения) профессор П.М. Му-
хачев. В истории Политеха, которому в 2020 году испол-
няется 135 лет, много юбилейных дат, перекликающихся 
с его днем рождения. Наша библиотека, например, ровес-
ница университета, она была основана тоже в 1885 году. 
А разные «круглые» даты вместе с юбилеем университета 
отмечают отдельные кафедры, научные школы и т. д. Так 
вот, основатель и кафедры, и специальности «Паровозо-
строение» профессор Петр Матвеевич Мухачев (1861–
1935 гг.) был избран на пост директора Харьковского 
технологического института через 20 лет после его 
создания, в 1905 году, и трудился в этой должности 
10 лет, до 1915 года, подготовил ряд выдающихся инже-
неров, которые развивали отрасль паровозостроения, были 
предтечей создания в ХПИ современной научной школы. 
Сегодня кафедра готовит специалистов по двум специ-
альностям: «Подвижной состав и специальная техника 
железнодорожного транспорта» и «Электрический транс-
порт». Но это, как говорится, уже совсем другая история…

А паровоз в STEMPARK и «солнечные» деревья по-
своему символизируют связь времен, непрерывную слав-
ную историю Харьковского политехнического.

Светлана Землянская.
Фото Игоря Гаевого.

Від глядача до переможця

Летние языковые курсы в Германии
Я учусь на третьем курсе в НТУ 

«ХПИ» на кафедре интеллектуальных 
компьютерных систем по специаль-
ности «Прикладная компьютерная 
лингвистика». В этом году я выиграла 
стипендию от Германской службы 
академических обменов DAAD. Сум-
ма стипендии составляла 950 евро, 
не включая 700 евро на транспортные 
расходы. Для участия в программе 
нужно было написать мотивационное 
письмо, автобиографию в форме 
таблицы, а также отправить копию 
своей зачётной книжки. Одним из обя-
зательных условий было знание не-
мецкого языка на уровне минимум В1, 
что нужно было подтвердить соответ-
ствующим сертификатом.

Мне повезло попасть на учебу в го-
род Аахен, который находится на западе Германии. Мои 
курсы длились 3,5 недели, а занятия были каждый день 
с 13.45 до 18.00. Группа состояла из 20 человек разного 
возраста и разных национальностей. Во время занятий 
мы в основном общались между собой на разные темы, 
играли в игры и готовили мини-проекты. В конце сдали 
экзамен по пройденным темам и получили сертификаты.

Проживали мы в общежитии. Каждый мог сам выбрать 
себе комнату — одноместную, двух- или трёхместную. 
В каждой комнате есть своя кухня и санузел.

Кроме учебы, у нас также была интересная развлека-
тельная программа. Так как город находится на границе, 
каждую неделю у нас была экскурсия в новую страну. 

Мы посетили Париж, Брюссель и Амстердам. Кроме экс-
курсий каждый день были и другие мероприятия — вечер 
кино, международный вечер, квест по городу, вечеринки 
и т. д. Скучать времени точно не было!

После прохождения курсов я получила бесценный опыт 
общения с носителями языка и проживания в европейской 
стране, а также множество незабываемых впечатлений 
от путешествий и, конечно же, нашла друзей со всего 
мира!

Ирина Панкова.
На снимке справа налево: Ирина Панкова со сту-

денткой из Белоруссии на горе Dreiländereck, на кото-
рой сходятся границы трёх стран: Германии, Бельгии 
и Голландии.

Шановні наші читачі! 

Ви, напевно, звернули увагу, що в газеті змінився 
заголовок (логотип). Ми вирішили проексперимен-
тувати, додавши до дизайну «Політехніка» щось 
нове, свіже, оригінальне. В цьому нам допоміг сту-
дент 4 курсу кафедри геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки Олександр Сидоренко, 
про якого ми писали на початку року («Політехнік» 
№2–3 від 14 лютого 2019 р.). Нагадаємо, що Олек-
сандр — переможець Всеукраїнської конкурсної 
програми «Кращий студент України» 2017–2018 н/р., 
посів 1 місце у номінації «Кращий студент-дизайнер».

Останнім часом хлопець здобув ще кілька значних перемог — посів 2 міс-
це у фіналі Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій  
«IT UNIVERSE — 2019» у конкурсі «Дизайн та просування бренду» (разом з Анною 
Хорошайло, студенткою своєї групи); Зимовому міжнародному бліц-конкурсі 
з веб-дизайну і комп’ютерної графіки у номінації «Краща графічна реалізація»; 
був учасником II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології 
и web-дизайн», спікером тренінгу «Design & Marketing»; став лауреатом ра-
йонного етапу Харківського міського конкурсу «Молода людина року — 2019».

Отже наш експеримент разом із рубрикою «До 135-річчя НТУ «ХПІ» стартував. 
Сподіваємося, що газета з новим дизайном і надалі буде цікавою нашим читачам!

«Проблеми винахідницької 
та раціоналізаторської 
діяльності в Харківській 
області»

Науково-практична конференція під такою назвою відбулася 26 вересня в Хар-
ківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Серед організаторів фо-
руму — Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації, Управління 
розвитку промисловості ХОДА, Харківська обласна рада Товариства винахідників 
і раціоналізаторів та ін. У пленарному засіданні конференції, присвяченої Дню 
винахідника і раціоналізатора України, який відзначають у третю суботу вересня, 
взяли участь автори, науковці, освітяни та студенти провідних вишів Харкова, 
представники Харківської облдержадміністрації, Товариства винахідників.

Учасники конференції заслухали 33 доповіді з актуальних питань. Наш 
університет представляли науковці та студенти: магістрант, стипендіат Пре-
зидента України Павло Ситников разом із к. т. н, доцентом кафедри зварюван-
ня О.В. Крахмальовим звітували про «Розробки та інновації науково-виробничої 
фірми «Зварконтакт». Професор кафедри менеджменту інноваційного підприєм-
ництва та міжнародних економічних відносин, к. т. н. О.І. Савченко розповіла про 
«Відкриті інновації» як ключовий фактор розвитку екосистем регіону»; д. мед. н., 
професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії В.В. Россіхін під-
готував доповідь «З історії винахідництва: створення першого у світі водневого 
двигуна — м. Ленінград, 1941 рік».

15 науковців і винахідників одержали Почесні грамоти від Департаменту науки 
і освіти Харківської облдержадміністрації. Не оминули увагою і здобутки політех-
ніків. За високий професіоналізм, активну винахідницьку діяльність, виховання 
молодих новаторів нагородили О.В. Крахмальова та П. Ситникова.

Професор Василь Россіхін.

Це буде нелегко,  
але дуже цікаво

Алеся Соляник (БЕМ 507.9Е) – першокурсниця навчально-наукового 
інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу приїхала з 
невеличкого селища Ківшарівка Харківської області і одразу ж поринула 
в активне, бурхливе життя Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут». У школі дівчина навчалася на «відмінно» 
і брала участь у багатьох олімпіадах з різних предметів, та вже на початок 
11 класу знала, що навчатися хоче в Харківському політехнічному. Тож 
наполегливо йшла до мрії.

«Моє студентське життя почалося яскраво. Я була 
однією з дівчат та хлопців, що уособлювали перший 
курс на урочистій церемонії посвяти в студенти, і 
наше знайомство з Політехом розпочалось саме з 
Палацу студентів. Нас зустрів його директор Анатолій 
Федорович Марущенко, який розповів про творче 
життя Харківського політехнічного, познайомив з твор-
чими колективами, гуртками й ансамблями і запевнив, 
що кожен, хто бажає стати членом дружної родини 
Палацу студентів, зможе знайти собі справу до душі. 
Адже стільки прекрасних колективів! І танцювальні, і 
вокальні, і акторські, і музичні. І усі вони мають вагомі 
здобутки. А потім почалася репетиція.

Інга Андріївна Білих допомагала першокурсникам, 
пояснила, що ми маємо робити і яка важлива місія нам 
випала. Насправді, на урочистій церемонії посвяти, 
йдучи у колоні центральною площею університетського кампусу, я дійсно відчула 
себе студенткою. І з кожним кроком розуміла, що розпочинається моє доросле 
самостійне життя. Яскраве, як сьогоднішнє свято, насичене, бурхливе. Поруч не 
буде батьків чи рідних, і хоча їхню підтримку я відчуватиму завжди, та вершини 
знань матиму підкорювати сама. І я це зроблю! Це буде нелегко, але дуже цікаво!»

Алеся нам багато розповіла про перші дні свого студентства. Зокрема про 
те, які гарні викладачі в НТУ «ХПІ», привітні, чуйні, завжди готові допомогти і 
відповісти на запитання. Не обійшлося і без курйозів: так, у перші дні навчання 
дівчина зі своєю групою довго шукала навчальний корпус У-5, розташований по 
вул. Весніна, але попри всі негаразди, студенти встигли на лекцію. Дівчина по-
сміхається, згадуючи пережиті хвилювання. Вона впевнено дивиться у майбутнє, 
в якому обов’язково знайдеться місце для творчості.

Розмовляла Поліна Ніколенко.



Увага, 
конкурс!

Запрошуємо першокурсників взя-
ти участь у традиційному щорічному 
творчому конкурсі «Старт дає Політех»!

29 жовтня з 14.00 до 18.00 у Палаці 
студентів нашого університету чекають 
на танцюристів, вокалістів, читців та ін.

Приходьте, беріть участь і пере-
магайте!!!

Газета «Політехнік» виходить 1 раз на 2 тижні
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КОЛОНКА ЮВІЛЯРА

Калейдоскоп культурного  
життя в бібліотеці
Дуже важливо для людини знати 
дорогу до бібліотеки…

Т. Бокова

Вересень… Знову, ось уже в 134 раз, 
розпочато новий навчальний рік у сті-
нах НТУ «ХПІ»: радо вітає студентську 
молодь науково-викладацький склад 
нашого університету, в очікуванні 
читачів гостинно відкриває двері бі-
бліотека НТУ «ХПІ». Студенти першого 
курсу активно знайомляться з бібліо-
текою, її можливостями, сервісами, 
отримують літературу для навчання, 
знання з основ інформаційної культури тощо. Студенти не лише навчаються, 
а й радо долучаються до культурного життя університету, одним із осередків 
якого є наша бібліотека.

НТБ зазвичай проводить велику кількість різнопланових культурних заходів: 
зустрічі з видатними людьми, флешмоби, соціокультурні акції, презентації нових 
видань та інше.

У вересні науково-технічна бібліотека стала одним з ініціаторів проведення 
у нашому університеті зустрічі з відомим американським юристом Еріком Петер-
сеном, провідним світовим експертом у дослідженні робіт видатного політичного 
діяча, третього Президента Америки Томаса Джефферсона. 17 вересня викла-
дачі, студенти та гості нашого вишу мали змогу познайомитися з книгою «Світло 
і свобода. Роздуми про прагнення до щастя. Із опублікованих праць Томаса 
Джефферсона» та прослухати лекцію про історичну і філософську спадщину 
Томаса Джефферсона у сучасному світі. Ерік Петерсен також відвідав бібліотеку 
та зустрівся з керівництвом університету.

19 вересня у бібліотеці НТУ «ХПІ» відбулася творча зустріч з ювіляром, поетом, 
фольклористом, літературознавцем, автором понад 800 наукових, науково-по-
пулярних та літературних публікацій, професором кафедри українознавства, куль-
турології та історії науки НТУ «ХПІ» Михайлом Красиковим. В рамках поетичного 
заходу пройшла презентація шостої книги автора — збірки віршів «Ученик травы».

У нашому університеті стало доброю традицією святкувати 21 вересня — Між-
народний День Миру, адже для України питання війни і миру гострі та актуальні 
сьогодні як ніколи. Так, 20 вересня на майданчику біля бібліотеки пройшла соціо-
культурна акція з нагоди відзначення цього свята. В ній взяли участь керівництво 
університету, творчі колективи нашого Палацу студентів, студенти та викладачі 
НТУ «ХПІ» та Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу, гості вишу.

У суботу 21 вересня в Харкові вже вшосте проходила акція «Ніч науки», в ході 
якої провідні університети Харкова презентували свої наукові розробки і до-
сягнення, знайомили з роботою лабораторій і кафедр. Долучився до цієї події 
й наш Політех. Університет представив цілу низку цікавих науково-популярних 
заходів для дітей і дорослих: майстер-класи і досліди на інтерактивному STEM-
майданчику, пізнавальні лекції, науковий квест, різноманітні екскурсії, виставки, 
ігри та інше. Однією з локацій освітнього заходу стала і наша бібліотека. В НТБ 
НТУ «ХПІ» були підготовлені цікаві книжкові інсталяції, тематичні виставки, про-
водились екскурсії для відвідувачів.

У наших планах — організація книжкових і художніх виставок, творчих зустрі-
чей з митцями Харківської державної академії дизайну і мистецтв, проведення 
святкового концерту «Люби, шануй, захищай» з нагоди Дня Захисника України.

Слідкуйте за календарем подій на сайті бібліотеки та долучайтеся до прове-
дення заходів. Ми завжди раді вас бачити в стінах нашої бібліотеки!

Наш колектив намагається йди в ногу з часом. З цією метою ми розширюємо 
спектр своїх послуг, шукаємо нові форми популяризації книги та читання, під-
вищуємо свій професійний рівень та намагаємося буди корисними для наших 
користувачів. Девіз нашої бібліотеки — «Ми відкриті для всіх і для кожного не-
залежно від місця навчання, роботи, проживання».

Лідія Бондаренко, Світлана Костроміна,  
завідувачі відділами НТБ НТУ«ХПІ».

Доброго здоров’я і невичерпної енергії!
25 вересня рідні, друзі, численні учні й колеги з НТУ «ХПІ» 

та з університетів України і зарубіжжя, спортивний Харків 
вітали з 80-річчям Альберта Гнатовича Любієва — профе-
сора кафедри фізичного виховання, керівника навчально-
спортивного комплексу НТУ «ХПІ», Заслуженого працівника 
фізичної культури і спорту України, лауреата Державної 
премії України.

Понад 57 років життя відомого фахівця з легкої атлетики 
пов’язані з Харківським політехнічним. Викладач, доцент, 
професор, завідувач кафедри, заступник голови профко-
му, відповідальний за спортивно-масову роботу на ТОВ 
факультеті, начальник СОТ «Політехнік», голова спортклубу, 
Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 
лауреат Державної премії України — це лише основні сту-
пені його життєвого шляху у нашому закладі вищої освіти. 
І на кожній із цих сходинок Альберт Гнатович відзначався 
небайдужістю, впевненістю, працьовитістю, професійною 
компетентністю.

Працюючи в університеті з 1962 ро ку, професор А.Г. Лю-
бієв пройшов шлях від викладача до завідувача однієї з най-
більших кафедр фізичного виховання в Україні, яку очолював 
найбільш тривалий час (1978–2015 рр.). Професор А.Г. Лю-
бієв нагороджений почесними грамотами та відзнаками 
Міністерства освіти і науки, обласної державної адміністрації, 
перемагав у конкурсах «Ділова людина України», «Вища шко-
ла Харківщини — кращі імена».

За десятки років тренерської діяльності, у тому числі — 
у збірній команді України з метання спису, Альберт Гнатович 
підготував багато спортсменів високого класу, переможців 
та призерів національних і міжнародних змагань. За під-
готовку спортсменів-чемпіонів він 
нагороджений більш як 10 медалями. 
Під його керівництвом на кафедрі 
створена науково-педагогічна школа 
з соціальних, педагогічних, психоло-
гічних і методичних питань підтримки 
здоров’я студентської молоді; збере-
жені і примножені багаторічні традиції 
спортивно-масової і фізкультурно-
оздоровчої роботи зі студентами і спів-
робітниками університету; створені 
умови для занять у спортивно-оздо-
ровчих таборах; розпочато будівництво 
і введено в 1991 р. до дії унікальний 
навчально-спортивний комплекс, удо-
стоєний в 1999 році Державної премії 
в області національного будівництва 
і архітектури України. Спорткомплекс 
НТУ «ХПІ» став студентським спортив-
ним центром, де виховані чемпіони 
і призери національних і міжнародних 
змагань, переможці і призери чемпі-
онатів світу, Європи, Всесвітніх Уні-
версіад, учасники Олімпійських ігор. 
Відкрита випускаюча спеціальність, 
де продовжили свою освіту понад 
20 майстрів спорту міжнародного 
класу і більш як 200 майстрів спорту.

Професор А.Г. Любієв як керівник 
і педагог велику увагу завжди при-
діляв розвитку кафедри, став одним 
із організаторів і розробників мето-
дичного забезпечення для відкриття 
у 1994 році випускової спеціальності 
«Фізичне виховання».

Крім безцінного внеску А.Г. Любієва 
в адміністративно-педагогічну діяль-

ність, необхідно також відзначити і його внесок у наукову 
сферу. Він автор понад 100 наукових праць, 8 монографій 
та навчальних посібників, виступав із доповідями в Україні, 
США, Угорщині, Німеччині, Польщі, Росії та інших країнах.

Ректорат НТУ «ХПІ», факультет соціально-гуманітарних 
технологій, кафедра фізичного виховання та спорту і редак-
ція газети «Політехнік» щиро вітають Вас, Альберте Гнатови-
чу, з ювілеєм! Бажаємо Вам доброго здоров’я, невичерпної 
енергії, щастя, нових творчих успіхів у праці, на довгі роки 
зберегти ті високі людські і професійні якості, які здобули 
Вам любов і повагу колег!

Додаткову інформацію про спортивну біографію 
та тренерську діяльність професора А.Г. Любієва 
читайте на сайті газети (№17 від 15 жовтня 2019 р.)

«Міцного здоров’я, вчителю!»
Анна Сластіна — вихованка про-

фесора А.Г. Любієва, випускниця 
НТУ «ХПІ» спеціальності «Фізичне 
виховання» 2000 р., майстер спорту 
України з метання спису, чемпіонка 
Універсіади України 2001 р., Все-
української спартакіади 2004 р., 
фіналістка Кубку Європи з метань 
2005 р., володарка золотої меда-
лі XXI Європейського чемпіонату 
з легкої атлетики категорії «Masters» 
2019 р. Мати трьох доньок і трьох 
синів і зараз продовжує вдосконалю-
вати свій освітній рівень в НТУ «ХПІ» 
на кафедрі педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна:
«Метання спису — видовищний, але вважається одним із технічно най-

складніших видів «королеви спорту» — легкої атлетики. Завдяки Альберту 
Гнатовичу спортсмени списометальники не залишають збірної команди 
НТУ «ХПІ» протягом десятиріч. Його вихованці — плеяда чемпіонів та при-
зерів, майстрів спорту СРСР та України. Вихованням спортсменів Альберт 
Гнатович займається упродовж усього свого творчого життєвого шляху, 
гармонійно поєднуючи викладацьку, наукову діяльність з тренерською пра-
цею. Професор А.Г. Любієв — керівник, вчений, наставник від Бога! Для 
нього важливі поряд зі спортивними досягненнями, досягнення високого 
щаблю моральності особистості. Альберт Гнатович — зразок толерантності, 
чесності по відношенню до себе і до людей. Такій людині з легким серцем 
ввіряємо найдорожче — виховання своїх дітей. Він на особистому прикладі 
популяризує спорт, пропагує здоровий спосіб життя — і любов до життя, і до 
людей в цілому. Бажаємо своєму Вчителю міцного здоров’я, творчої наснаги 
та видатних успіхів на усіх життєвих шляхах!».

Неисчерпаемый талант, 
преданность науке

Поздравляем Валерия Владимировича Белозерова с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
сил, удачи и оптимизма, а также, чтобы неисчерпаемый талант, преданность науке, настойчи-
вость в достижении поставленных целей, как и прежде, сияли путеводной звездой, освещая 
Ваш путь и жизнь Ваших близких!

Коллектив кафедры «Материаловедение».

Талант, любов до справи, успіх!
27 вересня виповни-

лось 85 років Василю Гри-
горовичу Дяченку, який 
народився у с. Лозуват-
ка, нині Кропивницького 
р-ну Дніпропетровської 
області. Пройшовши на-
вчання та  зак інчивши 
у 1958 році Харківський 
політехнічний інститут, він 
працює на виробництві 
(1958–1960) та навчається 
в аспірантурі.

Енергійного, цілеспря-
мованого, працьовитого, 
відповідального Василя 

Григоровича Дяченка запрошують до Харківського ін-
ституту механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства (1963–1978), де він проходить шлях до посади 
проректора.

Та основний період багатогранної діяльності В.Г. Дяченка 
невід’ємно пов’язаний із нашим Політехом. Його кредо — 
любов до кипучого, діяльного життя, завзятий пошук нового 

та повна віддача студентству, учням, колегам і всім тим, 
з ким зводила його доля.

У 80-х роках Василь Григорович повернувся до плідної 
діяльності на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ 
«ХПІ», і саме тут з кожним роком зростає і посилюється 
його могутній талант вченого і дослідника. Високий про-
фесіоналізм, енергійність, працьовитість у підході до важ-
ливих справ дозволили йому очолити науковий напрям 
з дослідження проблем нових типів двигунів з іскровим за-
паленням та підготувати цілу плеяду відомих вчених. Доктор 
технічних наук, професор В.Г. Дяченко відомий не тільки 
в університеті, а й в усій країні та за її межами.

Чудові ділові та людські якості Василя Григоровича 
є добре відомими колективу політехніків — його енергії 
вистачало і на керівництво профспілкою ХПІ, і досі вистачає 
на керівництво садового товариства «Політехнік».

Дорогий Василю Григоровичу! Вас заслужено визнають, 
Вам довіряють, на Вас сподіваються, до Вас приходять 
за порадою і допомогою, яку незмінно отримують. У день 
Вашого ювілею бажаємо Вам міцного здоров’я та благо-
получчя!

Колектив кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння» 
НТУ «ХПІ».

проходила с сентября 2018 по май 
2019 года. Ее целью была подготовка 
ко Всемирной летней Универсиаде. 
В соревнованиях приняли участие 
38 спортсменов нашего университе-
та в 7 видах спорта — водном поло, 
плавании, легкой атлетике, стрельбе 
из лука, теннисе, регби-7 и баскет-
боле.

В своей категории вузов НТУ 
«ХПИ» занял 3 место. Харьковские 
политехники завоевали 20 медалей, 
копилку наград сборной нашего уни-
верситета пополнили ватерполисты, 
легкоатлеты, представители тенниса 
и регби.

Студент специальности «Физиче-
ская культура и спорт» Ярослав Иса-
ченков, член команды университета 
по легкой атлетике, завоевал лицен-
зию для участия во Всемирной летней 
Универсиаде в Неаполе, где он участ-
вовал в соревнованиях по прыжкам 
в длину в июле 2019 года.

В  с е н т я б р е  в 
П о л т а в е  с о с т о я -
лось торжественное 
подведение итогов 
Всеукраинской Уни-
версиады. Награды 
универсиады, кубок 
и грамоту вручи-
ли председателю 
правления спорт-
клуба «Политехник» 
Андрею Алексан-
дровичу Колесни-
ченко (на снимке). 

На торжественном заседании кафедры 
физвоспитания, посвященном юбилею 
профессора А.И. Любиева, заведующий 
кафедрой физвоспитания А.В. Юшко 
передал спортивные трофеи ректору 
НТУ «ХПИ», профессору Е.И. Соколу.

Мария Долгарева.

XIV летняя Универсиада 
Украины


