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В І ТА Є М О  З  М І Ж Н А Р О Д Н И М  Д Н Е М  С Т УД Е Н ТА !
Відзначаємо кращих

15 листопада з нагоди Міжнародного дня студента відбудеться урочиста 
церемонія нагородження найкращих студентів нашого університету. Ректор про-
фесор Є.І. Сокол зустрінеться зі студентами, які проявили себе у різних сферах 
університетського життя та вручить їм свідоцтва про присудження іменних сти-
пендій і звань «Кращий учасник науково-дослідної роботи», «Кращий активіст 
профспілки», «Кращий у самодіяльності», «Кращий спортсмен».

Іменні стипендії цього року отримуватимуть:
Стипендія Президента України
Павло Ситников (2.МІТ211н.8), Станіслав Конкін (І-17а), Ірина Тимошенко (ХТ-

36(Н)), Тетяна Правдіна (І-46б(МТ)).
Стипендія Верховної Ради України
Кароліна Мерецька (2.МІТ212п.8), Владислав Яловега (2.КІТ202п.8), Оксана Рак 

(2.ХТ110н.8), Тетяна Друз’яка (2.БЕМ502п.8).
Обласна стипендія ім. О.С. Масельського
Яна Соломонова (І-17а), Анастасія Хмельницька (2.БЕМ506п.8).
Стипендія ім. В.Л. Кирпичова
Владислав Ганзюк (МІТ-27у(МШ)), Михайло Грошевий (І-26б), Дмитро Матухно 

(І-17а), Лея Сохет (1.КН101п.8), Владислава Тульнова (2.ХТ301п.8).
Кращий учасник науково-дослідної роботи
Наталія Баламут (2.ХТ109п.8), Карина Білогубкіна (2.ХТ104п.8), Руслан Бредун 

(2.Е106п.8), Олександр Бредун (2.Е106п.8), Оксана Бузнік (2.ХТ104п.8), Микита 
Букрєєв (І-26б), Дар’я Главчева (КІТ-26а), Михайло Грошевий (І-26б), Борис Карпу-
тін (2.ХТ104п.8), Андрій Коба (2.МІТ212п.8), Владислав Кашта (2.МІТ701п.8), Дарія 
Консевич (КН-36д), Павло Корекян (ХТ-36(Н)), Денис Коробко (Е-Н419а), Микита 
Кочетов (2.МІТ102п.8), Альона Миргородська (БЕМ-76а(БФ)), Євген Морозов 
(Е-М219а), Владислав Нікітін (2.МІТ501п.8), Микита Пацерін (2.МІТ402.8), Валенти-
на Пугач (2.ХТ104п.8), Наталія Регеда (2.ХТ104п.8), Іван Сажнєв (МІТ-Н419з), Ілля 
Сергієнко (2.Е106п.8), Олександр Сидоренко (І-46а(МТ)), Дар’я Стогній (МІТ-27(ІТ)), 
Яна Тверська (БЕМ-86(ЕК), Михайло Тимін (Е-Н219а), Ірина Тимошенко (ХТ-36(Н)), 
Юлій Ткачов (Е-М119в), Володимир Хлудєєв (І-26б), Наталія Щербак (2.БЕМ702п.8).

Кращий активіст профспілки
Анастасія Тарабанова (2.Е207п.8), Ольга Сухова (2.БЕМ201п.8), Сергій Шиги-

да (БЕМ-17(ЕК)), Дар’я Жарова (1.КІТ402.8), Марина Вельможна (1.СГТ241.8а), 
Денис Риженко (1.КН401.8), Данила Христюшин (1.КН401.8), Анатолій Тонконог 
(1.МІТу701.8), Стефан Широков (ХТ-47(ІТ)), Дмитро Кормишов (ОПК-416), Юлія 
Савраєва (2.Е303п.8).

Кращий активіст студентського самоврядування
Дарія Курган (БЕМ-27б(БФ)), Анастасія Капітан (СГТ210.8в), Віталій Бондарєв 

(ХТ-17а(О)), Тетяна Мирошник (БЕМ-76(ЕК)), Вікторія Дементьєва (І-М319а), 
Валерія Гура (КІТ-77), Анна Безвесильна (ХТ-16б(О)), Ілля Ісаінков (1.КІТ103.8), 
Олександр Сапаров (СГТ-М219а), Олексій Ліньков (КН-36е), Анастасія Постні-
кова (Е-96(ЕМ)), Ганна Гайдук (БЕМ-67б(БФ)), Юлія Воронова (БЕМ-47(БФ)), 
Тетяна Давиденко (МІТ-57(МТ), Ольга Мельохіна (МІТ-56(МТ)), Людмила Колісник 
(МІТ-М219).

Кращий учасник художньої самодіяльності
Юлія Сиднюк (1.БЕМ 601.8), Поліна Пелюхня (2.БЕМ507.п8е), Олександр Лемеш-

ко (Е-27у), Юлія Васильченко (СГТ-319а), Оксана Маркова (Е-97),Дар’я Жарова 
(1.КІТ402.8), Ігор Молчан (Е-47б(ТМ)).

Кращий спортсмен
Дмитро Аракчеєв (1.СГТ101.8а), Владислав Без’язичний (1.СГТ101.8а), Анас-

тасія Бойко (1.КН101.8), Катерина Жорова (1.БЕМ802.8б), Андрій Калякін (СГТ-
47), Олександр Кічерман (СГТ-47), Микита Клиженко (СГТ-46б), Дмитро Павлов 
(1.МІТ203.8), Мирослава Савченко (1.СГТ101.8б).

Дорогі студенти!
Щиро вітаю вас зі святом! Роки нав-

чання в університеті — одна з найяскра-
віших сторінок вашого життя. Це час 
становлення особистості, розквіту ваших 
молодих сил, розвитку інтелекту й усіх 
здібностей, набуття знань і отримання 
професії.

Ставши студентами Національного 
технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут», ви маєте унікальну 
можливість отримати найновіші, найсу-
часніші знання. Якість освіти, що її надає 
наш університет, підтверджують наші 
переможці Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт — близько 
70 щороку, Всеукраїнських олімпіад — 
понад 40 відповідно.

Наш університет, який є повноправ-
ним учасником європейського освіт-
нього простору, дає і вам можливість 
долучитися до найновіших наукових 
і технологічних досягнень світового рів-
ня. Договори про співпрацю ми маємо 
з більш як 170 зарубіжними універси-
тетами, підприємствами, організаці-
ями, разом із ними втілюємо в життя 
16 програм подвійного диплому. НТУ 
«ХПІ» — один із передових вузів України 
за кількістю отриманих проектів Між-
народної програми академічної мобіль-
ності ЕРАЗМУС+КА1. Близько 150 наших 
студентів щороку проходять включене 
навчання, стажування, практику в най-

передовіших європейських університе-
тах — пізнають цілий світ.

У нашому університеті є всі умови 
не лише для отримання сучасних знань, 
наукових досліджень, а й для спортивних 
досягнень, творчого розвитку кожної 
особистості. У цьому вам, дорогі студен-
ти, допоможуть заняття в спортивному 
комплексі, участь у 20 самодіяльних 
колективах Палацу студентів НТУ «ХПІ». 
Тож бажаю кожному студентові про-
вести роки навчання в ХПІ так, щоб 

стати не лише справжнім фахівцем, а й 
гармонійною, креативною, фізично за-
гартованою людиною!

Залишайтеся на все життя студента-
ми Харківського політехнічного — до-
питливими, жадібними до нових знань, 
готовими прислужитися благородним 
гуманістичним ідеалам!

Ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол, член-
кореспондент Національної академії 

наук України, д. т. н., професор.

Ректор професор Є.І. Сокол на святі Перемоги разом зі студентами кафедри 
«Комп’ютерна математика і аналіз даних» Омаром Керімовим, Всеволодом Рябих 
та Мариною Шкодою.

Фото Юрія Зайцева.

Студентське життя яскраве, роз-
маїте, насичене пригодами і ціка-
вими справами. Студенти кафедри 
технології жирів і продуктів бродін-
ня (групи ХТ-47а(О) і ХТ-47б(О)) 
уміють і працювати, і розважатися 
разом. Дружні, усміхнені, завжди 
готові прийти один одному на допо-
могу. Вони з упевненістю дивляться 
у майбутнє, і немає часу для нудьги 
й суму, адже попереду цікаві лекції, 
лабораторні практикуми і відпо-
чинок. Хлопці й дівчата незчулися, 
як промайнули два роки навчання, 
і ось уже втретє вони готуються 
весело відзначити Міжнародний 
день студента!

Вітаємо авторів  
успішного стартапу! 

У попередньому номері газети («Політехнік», №18, 28 жовтня, 2019 р.) ми повідом-
ляли про старт в НТУ «ХПІ» другої освітньої стипендіальної програми CIG R&D Lab 
інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group (CIG), яка буде реалізована 
у 2019–2020 навчальному році. Нагадаємо, що переможцями 2-го етапу програми 
від нашого університету CIG R&D LAB стали 6 студентських проектів. Річну стипендію 
та експертну підтримку від Chernovetskyi Investment Group отримають і автори про-
екту Микита Майстат (2.ХТ104н.8), кафедра «Технологія кераміки, вогнетривів, скла 
та емалей» та Олександр Педасюк (Е47а(ЕМБ)), кафедра «Промислова та біомедична 
електроніка», керівник завідувач кафедри «Загальна електротехніка» К.В. Коритченко.

«Разом з Микитою Майстатом ми працюємо над стартап-проектом «Компресійно-
детонаційна технологія нанесення зносостійких, захисних, декоративних покриттів 
на метали, кераміку та бетонні вироби». Мета наших досліджень полягає в удоско-
наленні існуючої технології. Для цього, замість традиційного іскрового запалювання, 
застосовуємо детонаційне запалювання, для якого, замість кисню, використовується 
повітря. У підсумку за рахунок ударної хвилі під час детонації вартість продукції 
зменшується, а потужність та продуктивність збільшуються.

Дана технологія буде використовуватися для напилення захисного та зносо-
стійкого покриття на плуги, буровий інструмент, плунжери та крильчатки насосів, 
автомобільні диски, лопатки турбін, посадочні місця підшипників, електроізолятори 
і т. д. Установка є універсальною, за невеликої модернізації її можна використову-
вати як генератор диму, вогнегасник з дуже великим ККД за рахунок розпилення 
води, безконтактний віброударник для очищення бункерів з сипучими продуктами, 
високопродуктивний піскоструй важких 
поверхонь.

Грант від Chernovetskyi Investment 
Group надає матеріальну допомогу на-
шому проекту, що позитивно вплине 
на дослідження та допоможе зосере-
дитися на самій роботі».

Олександр Педасюк.
На знімку (зліва направо): Микита 

Майстат, завідувач кафедри «За-
гальна електротехніка» Костянтин 
Володимирович Коритченко та Олек-
сандр Педасюк.

Фото Марини Абрамчук.

Фото Ігоря Гаєвого.


