
ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

12 вересня напередодні Дня танкіс-
тів, яке щорічно відзначається в Укра-
їні у другу неділю вересня, курсанти 
першого курсу урочисто склали Вій-
ськову присягу на вірність україн-
ському народові. Дуже символічно, 
що саме напередодні професійного 
свята нещодавні школярі розпочали 
свою військову кар’єру.

Починати навчання молодому попо-
вненню, на жаль, доводиться в умо-
вах всесвітньої пандемії COVID-19. 
Зважаючи на діючі в країні карантинні 
обмеження, курсанти присягнули 
на вірність українському народові з до-
триманням санітарних вимог та об-
меженою кількістю учасників. Урочисті 
заходи розпочалися з покладання кві-
тів до пам’ятника легендарному танку 
Т-34 — символу мужності й героїзму 
воїнів-танкістів — і до пам’ятників 
випускникам навчального закладу, 
Героям України капітану Сергію Коло-
дію та капітану Олександру Лавренку.

Цього року в стінах славетного на-
вчального закладу розпочали навчання 
більше ста курсантів-першокурсників, 
серед яких шестеро курсантів — про-
довжувачів військової династії.

Під час урочистостей курсантів-пер-
шокурсників та весь особовий склад ін-
ституту привітали Почесний ректор НТУ 
«ХПІ», професор Леонід Товажнянський 
і присутні почесні гості, які побажали 
курсантам здобувати знання, навчатися 
переборювати труднощі і бути гідними 
представниками Збройних Сил України. 
Начальник інституту полковник Олек-
сандр Серпухов привітав першокурсни-
ків зі знаковою подією в їхньому житті.

ЗУСТРІЧ ІЗ ВОЛОНТЕРАМИ

До інституту 22 вересня завітали 
представники Міжнародного Альянсу 
«Мирослава» на чолі із засновницею 
та президентом Тетяною Глорі. Вона 
презентувала колективу інституту освя-
чені у Меджугор’ї1 обереги для захис-
ників України. Під час візиту волонтер-
ська делегація ознайомилася з історією 
військового навчального закладу у Му-
зеї бойових традицій та відвідала храм 
Святого Мученика Іоанна воїна.

Представники Міжнародного Альян-
су «Мирослава» залишились у захваті 

1 Невеличке хорватське селище в Боснії, 
яке на початку 80-х років стало місцем 
об’явлення Пресвятої Богородиці.

від проведеної зустрічі. Заступник 
начальника інституту з морально-пси-
хологічного забезпечення полковник 
Олександр Сінько на згадку про візит 
подарував гостям сувеніри з логоти-
пами славетного навчального закладу.

ВОДІННЯ БОЙОВИХ 

МАШИН — КРОК 

ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ

На навчально-тренувальному комп-
лексі смт. Подворки з курсантами чет-
вертого курсу факультету озброєння 
і військової техніки 24 вересня про-
водилося практичне заняття з водіння 
бойових машин. Головною метою 
курсу водіння є навчання підрозділів, 
екіпажів, механіків-водіїв умінню по-
вністю використовувати високі бойові 
та технічні можливості машин під час 
вирішення завдань у сучасному бою.

Після опанування теоретичної части-
ни та виконання вправ на тренажерах 
відбулося практичне заняття, спрямо-
ване на формування у військовослуж-
бовців впевнених навичок керування 
танком із подоланням природних 
та штучних перешкод у різних умовах 
тактичної обстановки та дотримання 
експлуатаційних характеристик техніки 
у ході переміщення.

КРАЩІ В БАГАТОБОРСТВІ

19–20 вересня у спортивному комп-
лексі комунального закладу «Школа 
вищої спортивної майстерності» про-
водився чемпіонат Харківської області 
з військово-спортивного багатобор-
ства в розділі «Бойове двоборство». 
Серед багатьох команд участь у чем-
піонаті також взяла збірна Військового 

інституту танкових військ НТУ «ХПІ». 
В запеклій боротьбі курсанти інституту 
посіли призові місця та були нагород-
жені кубками, медалями і грамотами.

Перші місця у вагових категоріях 
80–85 і 85–95 кг здобули старший 
солдат Богдан Сайко та солдат Вла-
дислав Черкаський. Треті місця у своїх 
вагових категоріях посіли молодший 
сержант Петро Шевчук, солдати Ан-
дрій Маєр, Андрій Тюков, Дмитро 
Марченко та Захар Дудкін.

ВАЖЛИВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ 

НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

АРМІЇ ДО СТАНДАРТІВ НАТО

В інституті розпочався другий се-
местр курсів вивчення англійської 
мови, який триватиме до грудня 
2020 року. По закінченню курсів офі-
цери та сержанти складуть тести СМР 
та ALCPT (American Language Course 
Placement Test) й отримають відповідні 
сертифікати.

Враховуючи тривалий період між 
семестрами у зв’язку з пандемією 
коронавірусу COVID-19 та введенням 
в Україні карантину керівництвом 
інституту були переглянуті навчальні 
плани та прийняте рішення щодо 
прискореного повторення слухачами 
навчальної програми за перший се-
местр впродовж перших двох тижнів 
навчання.

Усі заняття проходять із суворим до-
триманням карантинних заходів щодо 
протидії та поширенню коронавірусної 
інфекції.

Олександр Срібний, 
офіцер відділення 

морально-психологічного 
забезпечення, 

лейтенант.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

У ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТІ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК НТУ «ХПІ»THE World 
University 
Rankings: 
утримуємо 
позиції! 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
увійшов до щорічного світового рейтингу дослідницьких університетів THE World 
University Rankings 2021 від британського агентства Times HigherEducation. 
Другий рік поспіль харківський Політех утримує позицію 1001+ цього автори-
тетного списку кращих ЗВО світу, в якому представлено більш як 1500 універ-
ситетів з 93-х країн світу, дев’ять з них — українські. Оцінювання здійснювалося 
за 13 критеріями, які показують ефективність роботи в сферах викладання, 
наукових досліджень, передачі знань і міжнародних перспектив.

На цьому знімку першокурсники Навчально-наукового інституту хіміч-
них технологій та інженерії разом зі своїми викладачами. Цю зустріч вони 
запам’ятають назавжди, як і наступні роки навчання в НТУ «ХПІ». Перший 
рік, а особливо семестр — один з найскладніших, та він і найцікавіший. 
Адже попереду нові знайомства — і з самим університетом, і з майбутньою 
професією.

Бажаємо майбутнім інженерам-хімікам багато радості та незабутніх вра-
жень назавжди! Досвідчені викладачі допоможуть вам втілити будь-які ваші 
проекти в життя, побудувати успішну кар’єру, стати дієвими учасниками 
зміцнення української економіки.

Фото Ігоря Гаєвого.

Студенты группы МИТ-420ск кафедры технологии машиностроения 
и металлорежущих станков — выпускники Харьковского компьютерно-
технологического профессионального колледжа НТУ «ХПИ». В этом году 
они поступили на 1 ускоренный курс нашего университета. Впереди у них 
насыщенные и интересные годы учебы и получение диплома европейского 
образца. Слева направо: Михаэль Криворучко, Наталия Павловна Скидан — 
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии МИТ по набору 
молодых специалистов, Игорь Гаранжа, Анна Федорова, Эмилия Сапрыкина 
и Богдан Руденко.

Вітаємо зі святом захисників України!

— Расскажите, пожалуйста, о си-
стеме приема новых студентов после 
техникумов и колледжей.

— Выпускники техникумов и коллед-
жей имеют право поступать на уско-
ренную подготовку, то есть, в отличие 
от школьников, для получения бака-
лаврского диплома им нужно учиться 
не 4 года, а 3. Они могут поступать 
на свободные места на старшие кур-
сы, у нас это 2 или 3 курсы. Для этого 
они должны выполнить определенные 
условия. В этом году появилось новое 
требование, связанное с тем, что все 
должны сдать ВНО по украинскому 
языку и, кроме того, как и раньше, 
они сдают вступительный экзамен 
по специальности, на которую по-
ступают в вузе, когда сдают докумен-
ты. На такую ускоренную подготовку 
Министерство образования и науки 
выделяет бюджетные места.

В этом году в нашем институте 
их больше, чем в прошлом — 126, что 
составляет 40–45% от общего коли-
чества таких мест в ХПИ в 2020 году. 
Мы успешно справились и приняли 
на 1 ускоренный курс 126 выпускни-
ков техникумов на бюджет и, кроме 
этого, 10 студентов мы приняли на 2 и 

3 курсы. На 1 курс мы приняли также 
152 вчерашних школьников. 156 сту-
дентов продолжили обучение в нашей 
магистратуре.

— А как проходит обучение? Можете 
рассказать?

— В соответствии с учебными пла-
нами. Студенты, принятые в группы 
2 и 3 курсов, учатся по тем же учеб-
ным планам, но сдают «расхожде-
ния», образовавшиеся у них после 
того, как мы перезачли им ряд дис-
циплин. Это дисциплины, которые 
были у нас на младших курсах и они 
же изучались ими в техникуме. Тем, 
кто поступает на первый курс, этого 
делать не нужно. У них ускоренная 
программа, рассчитанная на 3 года, 
поэтому на первом курсе график бо-
лее напряженный.

— А какие самые популярные спе-
циальности в вашем институте?

— В плане приёма из 126 мест 
70 мест выделено на Прикладную ме-
ханику, и все они заняты бюджетом. 
Кроме этого в институте 6 специаль-
ностей: Экология, Материаловеде-
ние, Отраслевое машиностроение, 
Гидро энергетика, Гражданская без-
опасность, Автомобильный транспорт. 

И все они также пользуются спросом 
у абитуриентов.

На протяжении последних трёх лет 
к нам поступали выпускники 67 техни-
кумов. Лидером по числу поступивших 
является Компьютерно-технологиче-
ский профессиональный колледж НТУ 
«ХПИ». Каждый год оттуда в МИТ при-
ходят 30–35 человек. Мы принимаем 
также 20–25 выпускников Харьковско-
го машиностроительного колледжа, 
15–20 — из Харьковского радиотех-
нического колледжа, 5–10 — из Харь-
ковского механического техникума им. 
Морозова. Поступают к нам студенты 
не только из Харькова, но и из таких 
городов, как Хмельницкий, Мелито-
поль, Кременчуг, Хорол, Дружковка, 
а также Купянск, Лозовая, Волчанск 
(Харьковская область). Эти ребята 
отличаются вполне осознанным вы-
бором своей будущей профессии, и, 
продолжив образование в универси-
тете, с особым интересом относятся 
к изучению специальных дисциплин. 
Многие из них стремятся поступить 
в магистратуру. Да и на производстве 
осваиваются быстрее.

— На какие предприятия направляет 
МИТ своих студентов после окончания 
обучения?

Наших студентов с удовольствием 
берут на работу все технические пред-
приятия Харькова. Самыми известны-

ми являются: Турбоатом, Харьковский 
тракторный завод, Завод им. Малы-
шева, ФЭД.

Институт сотрудничает с универ-
ситетами иностранных государств, 
что позволяет ему интегрироваться 
в мировое научное и образовательное 

пространство. На основании грантов 
ежегодно преподаватели и студенты 
выезжают в зарубежные университе-
ты на обучение, производственную 
практику, научные конференции и ста-
жировки.
Подготовил Владислав Назаренко.

Осознанный 
выбор профессии

На вопросы «Политехника» отвечает профессор Виталий Валериевич 
Епифанов, директор Учебно-научного института механической инженерии 
и транспорта НТУ «ХПИ».
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Академік Патон у вдячній пам’яті політехніків

Розвиток наукових досліджень у Національному 
технічному університеті «Харківський політехніч-
ний інститут», плідна діяльність його 40 наукових 
шкіл тісно пов’язані з Національною академією 
наук України. Одним із стратегічних напрямів ді-
яльності нашого університету є науково-технічна 
співпраця з більш ніж 20 установами НАНУ. У різні 
часи і по сьогодні в Харківському політехнічному 
працювало і продовжують працювати 11 академі-
ків та 6 членів-кореспондентів Академії.

Харківські політехніки постійно відчували і ці-
нували особисте позитивне ставлення Прези-
дента НАНУ до нашого університету і пишалися 
можливістю безпосередньої співпраці з ним. 
Історичною подією для Харківського політехніч-
ного був візит у далекому 1964 році Б.Є. Патона 
разом із академіком М.В. Келдишем. Тоді було 
вирішено створити у складі ХПІ науково-до-
слідний заклад для вирішення електричної 
сумісності для ракет того часу СС-18 та ін. Цей 
візит дав поштовх розвитку унікальної наукової 
школи — електрофізики високих напруг. Багато 
в чому завдяки підтримці з боку Академії і Пре-
зидента особисто ця наукова школа вже давно 
визнана в усьому світі, а лабораторна база 
інституту «Молнія» має статус Національного 
надбання. Cьогодні — це всесвітньо відома 
наукова організація, що успішно вирішує про-
блеми в галузі техніки та електрофізики високих 
напруг, електромагнітної сумісності та стійкості 
технічних засобів, тут працюють фахівці висо-
кого рівня.

Інститут сьогодні є одним із найбільших 
у Європі науково-виробничим та випробуваль-
но-сертифікаційним центром. В 2001 році його 
експериментальні установки увійшли до Міжна-

родного реєстру випробувального обладнання 
(IEC 61000–4-32), де вони зайняли гідне місце 
поруч з аналогічними установками таких країн 
як США, Німеччина, Франція тощо. Кабінет Міні-
стрів України надав Експериментальній базі до-
слідно-випробувального полігону НДПКІ «Молнія» 
статус національного надбання.

Наукову діяльність співробітники інституту 
ведуть у тісній кооперації з науковцями США, Ні-
меччини, Китаю, Франції та ін. Інститут має міцні 

партнерські зв’язки з Лос-Аламоською Націо-
нальною лабораторією (США), Вищою Ліонською 
інженерною школою (Франція), Національним 
Аерокосмічним агентством Китаю та ін. За ваго-
мий вклад у розвиток науки і техніки вчені НДПКІ 
«Молнія» відзначені Державною премією України.

Наукова спільнота НТУ «ХПІ» вдячна Борису 
Євгеновичу Патону за допомогу у створенні 
та розвитку ряду наукових шкіл, серед яких тех-
нології механічної обробки надтвердими матері-
алами, космічне матеріалознавство, та, зокрема, 
дослідження геокосмосу на базі унікального 
наукового центру НДІ «Іоносфера». Цей інсти-
тут — один із крупніших у світі, які проводять 
дослідження в області фізики навколоземного 
космічного простору та сонячно-земних зв’язків 
сучасним, найбільш точним та інформативним 
методом некогерентного розсіяння (НР) радіо-
хвиль. Науковий центр, що іменується «Іонос-
ферний зонд», визнано об’єктом Національного 
надбання України. Система радарів НР у Харкові 
є єдиною в середніх широтах Європи. У всьому 
світі існують 11 таких радарів, 5 із яких на-
лежать Сполученим Штатам Америки. Інститут 
іоносфери виконує експериментальні й теоре-
тичні дослідження навколоземного простору 

відповідно до міжнародних наукових програм 
CAWSES, LTCS, CVS, M-I Coupling, GEM, MST 
та ін., які також є частиною спільних міжнародних 
космічних досліджень, що проводяться обсерва-
торіями Міллстоун Хілл, Аресибо и Джикамарка 
(США), EISCAT (Європейська Асоціація радарів 
НР), Харкова (Україна) 49°40’36»N 36°17’34»E 
та іншими.

Велику підтримку з боку Б.Є. Патона отримав 
колектив університету при вирішенні питання 
щодо надання йому в 2000 році статусу На-
ціонального вищого навчального закладу. 
За роки незалежності нашої держави наукові 
школи університету, розробки їх провідних 
науковців у різних галузях науки відзначені по-
над 20 державними преміями України, багато 
грантів та премій Президента України та Наці-
ональної академії наук України отримали молоді 
вчені НТУ «ХПІ». Це відбулося значною мірою 
завдяки тісній співпраці науковців університе-
ту з інститутами НАНУ та особистій підтримці 
її Президента.

Політехніки з теплотою та повагою згадують 
візит академіка Б.Є. Патона до ХПІ в 1985 році, 
коли проходили урочистості з нагоди 100-річчя 

нашого навчального закладу. Подарунок Бориса 
Євгеновича до цієї дати займає центральне місце 
в музеї історії університету.

Експонуються в музеї НТУ «ХПІ» й інші докази, 
спогади, фотознімки, документи, що свідчать 
про прямі чи опосередковані зв’язки династії 
Патонів із Харківським політехнічним. У роки 
Другої світової війни вчені нашого інституту бра-
ли участь у створенні легендарного танка Т-34, 
машини, яка відіграла вирішальну роль у здобутті 
Перемоги над фашистами. Сталевий сплав для 
виготовлення траків цього танка розробив про-
фесор ХММІ (нині — НТУ «ХПІ») Б.О. Носков. 
Проблеми зварних робіт із використанням ново-
го сплаву вирішував академік Євген Оскарович 
Патон, поряд із яким починав у ті грізні роки 
свою трудову біографію, шлях дослідника, на-
уковця, син — Борис Євгенович Патон. Він гідно 
продовжив справу Патона-старшого, з іменем 
якого пов’язано вирішення у фантастично короткі 
строки військового часу науково-технічних про-
блем зварки броньованої сталі, створення круп-
них суцільнозварних конструкцій та ін. Розвиток 
науки й техніки в Україні в ХХ столітті і сьогодні 
пов’язаний з рядом імен видатних вчених, серед 
яких у галузі матеріалознавства одним із перших 
стоїть ім’я академіка Б.Є. Патона. Очолюваний 

ним протягом більш як півстоліття всесвітньо 
відомий Інститут електрозварювання успішно 
розвиває наукові напрямки в області технології 
зварювання і зварних конструкцій, створює 
провідні технологічні процеси нероз’ємного 
з’єднання металевих і неметалевих матеріалів 
у різних умовах і середовищах, включаючи кос-
мічний простір і Світовий океан.

Президентові НАНУ завдячує наш університет 
створенням у 2010 році кафедри зварювання. 
Тоді Борис Євгенович підтримав прохання про-
відних підприємств, флагманів економіки Украї-
ни — «Турбоатома», «Електроважмаша», заводу 
ім. Малишева, Харківського авіаційного заводу 
та ін., які відчували гостру потребу в інженерних 
кадрах зварювального профілю. Сьогодні кафед-
ра плідно співпрацює з підприємствами енерге-
тичного профілю, а також з ІЕЗ ім. Е.О. Патона 
НАН України, Інститутом монокристалів НКТ НАН 
України, Інститутом проблем матеріалознавства 
ім. І.Н. Францевича НАН України та ін., вже готує 
бакалаврів за напрямом «Зварювання».

Наше особисте знайомство, як і інших полі-
техніків — лауреатів Державної премії України, 
Премії НАНУ для молодих вчених — з Борисом 

Євгеновичем відбулося в дні отримання цих пре-
мій із рук Президента НАНУ. Багаторічне спілку-
вання і плідна співпраця розкривали перед нами 
різні аспекти особистості Бориса Євгеновича, 
зокрема, як людини, що свято шанує загально-
людські цінності, має видатний хист знаходити, 
виховувати й згуртовувати однодумців. Головний 
його талант — стимулювати наукову творчість 
людей, створювати те плідне середовище, 
в якому можуть розкриватися та реалізовуватися 
творчі здібності народу України.

Ми вдячні долі за щасливу можливість спіл-
кування із Борисом Євгеновичем. З його боку 
відчувалося незмінне доброзичливе ставлення, 
вагома підтримка у вирішенні важливих проблем 
університету, у виборі шляхів його розвитку. Його 
талант вченого та організатора науки, громадя-
нина й патріота, високі людські якості є яскравим 
прикладом для багатьох поколінь науковців, для 
діячів освіти, для кожного українця, що прагне 
бачити свою Батьківщину високорозвиненою 
державою із потужним інтелектуальним потен-
ціалом.

Євген Сокол, член-кореспондент 
НАН України;

Леонід Товажнянський, 
член-кореспондент НАН України.

Не стало видатного вченого Бориса Євгеновича Патона. Відомий усьому світові прези-
дент Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання імені його 
батька — Євгена Оскаровича Патона, президент Міжнародної асоціації академій наук, член 
Ради з питань науки і науково-технічної політики в галузі науки і техніки при Президентові 
України, володар ще безлічі посад і титулів, він залишив по собі вдячну пам’ять мільйонів 
людей. Серед них і ми, політехніки, хто не раз відчував з боку Бориса Євгеновича увагу 
і турботу про наукову діяльність у Харківському політехнічному, підтримку багатьох справ 
і діянь нашого університету.

Особистість Бориса Євгеновича Патона є зразком служіння ідеалам вітчизняної науки, 
державного підходу до вирішення усіх насущних проблем Національної академії наук Укра-
їни, яку він очолював протягом 56 років. Загальновизнаним є його визначний вклад у роз-
виток науки, суспільства, у зміцнення державності України та її міжнародного авторитету.

Лауреати премії Президента України для молодих вчених 2018 р., серед яких 6 науковців НТУ 
«ХПІ»: Д. Мірошніченко, О. Водка, А. Мейлехов, М. Жадько, Г. Постельник, А. Захаров.

Президент НАНУ Б.Є. Патон відвідав експозицію НТУ «ХПІ» на виставці в Києві. Пояснення йому 
дає професор Л.Л. Товажнянський, ректор університету в 1999–2015 рр.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за роботу «Створення 
оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енерге-
тичної системи України»: ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол, А.К. Царюк, О.Ю. Черкаський, Г.І. Іщенко, 
О.В. Линник, О.М. Вакуленко, В.В. Галат, І.Г. Сирота.

Делегація на чолі з президентом АН СРСР академіком М.В. Келдишем та президентом АН УРСР 
академіком Б.Є. Патоном після ознайомлення з роботою науково-дослідної лабораторії техніки 
високих напруг та перетворювачів струму ХПІ. Травень 1964 р. 1-й ряд справа наліво: державний 
діяч Г.І. Ващенко, президент АН УРСР академік Б.Є. Патон, ректор ХПІ професор М.Ф. Семко, 
президент АН СРСР академік М.В. Келдиш, головний конструктор ОКБ-692 В.Г. Сергєєв, керівник 
НДЛ ТВН і ПС доцент С.М. Фертик.
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Це лише кілька чудових фрагментів старовинної архітектури Політеху, 
його корпусів — Головного аудиторного, Фізичного, Ректорського, кор-
пусу суспільних організацій (профком, їдальня та ін.). Ці споруди зведені 
у 70–90 роках XIX століття та функціонують і досі. Вони побудовані в рамках 
раціоналістичної течії в архітектурі, в «цегляному» стилі, який характери-
зується класичним декором цегляної кладки, мають велику архітектурну 
та історичну цінність.

Придивіться до старовинної краси!
Наше навчальне містечко, кампус, як тепер при-

йнято його називати, справляє велике враження 
на гостей університету — старовинними корпу-
сами, чудовим парком, квітучими алеями. Тисячі 
студентів і викладачів поспішають цими алеями 
до своїх аудиторій і не завжди встигають звернути 
увагу на архітектуру величних споруд, на чудові 
цегляні орнаменти, віконні отвори, цілі фронтони 
окремих корпусів, що вражають своїм розмаїттям 
і красою.

Наша газета не раз вміщувала фото, автором 
яких є Юрій Іванович Зайцев — проректор НТУ 
«ХПІ», професор кафедри комп’ютерного моделю-
вання і аналізу даних. Хобі Юрія Івановича — фото-
графія, він встигає відобразити безліч знаменних 
подій у житті улюбленого Політеху, зберігає для 
нас неповторні миті буття університету, захоплю-
ється його архітектурою. «Чудові, чарівні корпуси 
Політеху, прикрашені цегляними орнаментами! — 
говорить Юрій Іванович. — Отвори вікон, кожен 
по-своєму, унікальні й неповторні, а деякі фрон-
тони — просто казкові пейзажі. От і з’явилася ідея 
сфотографувати елементи наших «червоних» корпу-
сів, віддати належне нашим пращурам-будівникам».

Погодьтеся, ці знімки відкривають нам майже 
новий світ — світ «застиглої музики», майстерності 
архітекторів минулого, їх любові до своєї справи, 
краси Політеху, так би мовити, в подробицях.

Олена Блошенко: 
«Моя школа — ХПІ»

Цю вродливу, доброзичливу, завжди 
у гарній фізичній формі жінку можна 
зустріти і на кафедрі фізвиховання, і у 
басейні спорткомплексу, і на засідан-
нях профкому співробітників нашого 
університету. Вона, як той метеор, 
встигає провести заняття зі студента-
ми, тренування плавців, організувати 
цікаві і захоплюючі спортивні свята 
і ще багато іншого. Йдеться про до-
цента кафедри фізвиховання ХПІ, 
кандидата в майстри спорту СРСР 
з плавання, майстра спорту України 
з водного поло, суддю національної категорії Олену Іванівну Блошенко, яка 
працює на рідній кафедрі вже майже 30 років.

Впевнений, якщо запропонувати багатьом колишнім та нинішнім студентам 
і спортсменам, яких навчала героїня цієї публікації, сказати про неї кілька слів, 
були б тільки позитивні відгуки! Я і сам дуже вдячний Олені Іванівні за її про-
фесіоналізм та вміння знайти підхід до кожної людини. Моя донька назавжди 
запам’ятає свої «перші кроки» у басейні ХПІ, які їй допомагала робити тре-
нер О.І. Блошенко. А скільки ще таких хлопців та дівчат пройшли «через руки» 
цієї талановитої жінки? Сотні, тисячі!

Олена Іванівна, до речі, автор багатьох статей газети «Політехнік», з повагою 
ставиться до своїх численних вихованців, щиро любить рідний університет, 
де пройшли і її студентські роки. Інженер-електрик за фахом, вона деякий час 
працювала у «ВНДІЕлектроапарат» інженером та науковим співробітником. 
Мала раціоналізаторські розробки, брала участь у наукових розробках відділу, 
конференціях.

Насиченим та результативним було і спортивне життя Олени Блошенко, яка 
з відзнакою закінчила ще й і Харківський державний інститут фізичної культури. 
З вдячністю згадує вона своїх тренерів: майстра спорту СРСР Віктора Ісакова, 
Заслужених тренерів України Віктора Степановича Кухаренка та Ніну Федорівну 
Кожух (плавання), Ростислава Юрійовича Жданова (водне поло). Ще студенткою 
Олена Блошенко ставала переможцем і призером безлічі змагань, була визнана 
найкращою спортсменкою ЕМБ факультету ХПІ. Серед її досягнень також — 
перемоги в чемпіонаті УРСР у складі команди «Політехнік» вищої ліги СРСР 
з водного поло, у складі команди «Харків’янка» — в чемпіонаті України, у бага-
тьох змаганнях не лише з плавання, а й з легкої атлетики, лижних гонок та ін.

Свого часу Олена Іванівна Блошенко була куратором групи першого набору 
на спеціальність «Фізична культура і спорт», протягом 20 років брала активну 
участь в організації відкриття Спартакіади ХПІ. Зараз вона веде заняття з дис-
циплін «Фізичне виховання» (загальні групи, група спортивного вдосконален-
ня), «Педагогіка вищої школи», «Теорія та методика навчання базовим видам 
фізкультурно-спортивної діяльності», дисципліна за вибором. Є керівником 
випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та спеціалістів, виконує обов’язки 
голови навчальної секції «Плавання». Доцент О.І. Блошенко — автор 3-х на-
вчально-методичних посібників, понад 40 наукових статей, тезових матеріалів 
і методичних рекомендацій за фахом. Олена Іванівна вже багато років є голов-
ним суддею та членом суддівської бригади на міжнародних та всеукраїнських 
турнірах з плавання та водного поло, наприклад, чемпіонату України, Універсіад 
України, обласних змагань «Спорт протягом життя», «Здоров’я» та ін.

Знають цю жінку в університеті і як активного профспілкового лідера. Вона 
очолює профбюро кафедри фізвиховання та відділу експлуатації спортивних 
споруд (ВЕСС), спортивно-масову комісію профкому співробітників НТУ «ХПІ». 
Олена Іванівна є одним з організаторів проведення новорічних свят для дітей 
співробітників та викладачів, концертів до Дня 8 Березня, урочистих заходів 
до Дня Перемоги, поїздок місцями України, святкування 60-річчя кафедри фі-
зичного виховання, ювілеїв випускаючої спеціальності та багатьох інших заходів. 
Олена Іванівна Блошенко була відзначена почесними грамотами центрального 
комітету профспілки працівників освіти і науки України, значком «Профспілко-
вий лідер», грамотами університету, подяками за сумлінну працю, підготовку 
студентських команд до змагань різного рівня.

Героїня цієї публікації впевнена, що цих всіх здобутків не було б без всебічної 
підтримки її батьків — батька Івана Яковича та мами Лариси Севастьянівни — 
випускників Харківського політехнічного інституту. Зазначимо, що І.Я. Блошен-
ко — кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної академії України, 
майже 60 років працював на заводі «Електроважмаш» інженером-конструкто-
ром, а потім начальником відділу, 20 років плідно співпрацював з кафедрою 
«Електричні машини» ХПІ, має понад 50 науково-технічних робіт, брав участь 
у семінарах, конференціях та міжнародних симпозіумах, викладав у ХНУЗТ, 
а Л.С. Блошенко 60 років віддала праці провідним інженером-конструктором 
на Харківському авіаційному заводі. «Саме від батьків я успадкувала такі якості, 
як доброзичливість, ініціативність, повага до близьких та рідних, передалась від 
них і любов до рідного Політеху, його традицій, — відзначає Олена Іванівна. — 
За такими принципами я виховувала свого сина Олега, який теж закінчив з від-
знакою ХПІ, спеціальність «Фізична культура і спорт», і зараз працює за фахом. 
Отже, впевнена, що наш Політех — це не тільки храм освіти і науки, а й справжня 
школа, де загартовується характер!».

Розмовляв Ігор Гаєвий.
На знімку: Олена Іванівна з сином Олегом.

Пуговица от студенческого мундира
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

В фондах Музея истории НТУ «ХПИ» хранят-
ся тысячи предметов: рукописи, фотографии, 
научные приборы, предметы быта, одежды 
и многое другое. И с каждым предметом свя-
зана какая-нибудь история. Очень часто они 
связаны с историей нескольких поколений 
политехников, иллюстрируют значение нашего 
древнего вуза в развитии отечественной науки 
и техники.

Открывая еще одну рубрику, посвященную 
135-летию нашего университета, мы познакомим 
читателей с некоторыми из них. Первыми будут 
предметная книжка (зачетка того времени) и пу-
говица от студенческого мундира.

На первый взгляд — обычная пуговица с дву-
главым орлом. Такие украшали мундиры всех 
студентов. Предметная книжка тоже самая обыч-
ная. Какова же история этих предметов?

Сделаны они были ещё до Первой мировой 
войны и принадлежали Николаю Владимировичу 
Ломакину, студенту Харьковского технологиче-
ского института. Каким же образом они попали 
в наш музей?

Предметную книжку и пуговицу подарил 
университету внук Николая Ломакина — Алек-
сей Васильевич Горелый, профессор кафедры 
программной инженерии и информационных 
технологий управления. Алексей Василье-
вич — талантливый ученый и педагог, жизнь 
и устремления которого неразрывно связаны 
с нашим университетом. Актуальное направ-
ление его научной деятельности — педагогика, 
психология высшей школы: развитие интел-
лекта и творческих способностей студентов. 
Он одним из первых в стране начал и про-
должает успешно развивать инновационную 
образовательную технологию «Игровое про-
ектирование». Алексей Васильевич — человек 
высочайшей образованности и интеллекта, 
блестящий ученый и талантливый педагог, 
специалист в самых разных областях, напри-
мер — в сфере нумизматики.

Его дед, обладатель описанных экспонатов 
музея, Николай Владимирович Ломакин — 
уроженец Харьковского уезда, сын надворного 
советника, известного изобретателя и конструк-

тора в области рамочного пчеловодства. После 
окончания Харьковского земледельческого учи-
лища поступил в Харьковский технологический 
институт в 1908 г., но, к сожалению, не смог 
его окончить — надо было обеспечивать се-
мью... Но знания, полученные здесь, послужили 
в будущем его заметной карьере: в 30-х годах 
Николай Владимирович был техническим ру-
ководителем Харьковского окружного плодоо-
вощного союза.

Его отец Владимир Иванович Ломакин изве-
стен пчеловодам как изобретатель медогонки 
оригинальной конструкции, дымаря, а, главное, 
вальцев для изготовления искусственной во-
щины. Одновременно он был и замечательным 
пчеловодом. Весной 1890 г. В.И. Ломакину 
удалось изготовить и выпустить первую пару 
вальцев, а затем и наладить их производство. 
Его вальцы получили высокую оценку и широкое 
распространение в России. Это способствовало 
развитию у нас рамочного пчеловодства.

В этот же период В.И. Ломакин сконструиро-
вал свою медогонку оригинальной конструкции, 
без чана. К середине XX столетия основанная 
им в Дергачах (под Харьковом) мастерская пре-
вратилась в самый крупный государственный 

завод по изготовлению пчеловодного инвентаря.
Казалось бы, два обычных предмета, но их 

история связывает между собой три значимые 
личности. Три абсолютно разных поколения, 
три судьбы из тысяч судеб, которых крепкими 
нитями связал Харьковский политехнический. 
Каждый экспонат музея ХПИ хранит свою исто-
рию, может рассказать о многом. Приходите 
в наш музей и убедитесь в этом сами!

Подготовил Владислав Назаренко.
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ПРОФСПІЛКА 

ДС–ДС–ДС СПОРТ 

НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ

Літо 2020
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ

Одним з найважливіших та найвід-
повідальніших доручень членів проф-
спілки до своїх профспілок є організа-
ція відпочинку дітей та оздоровлення 
співробітників та членів їх родин.

Цьогоріч у зв’язку із введенням ка-
рантину та з метою запобігання поши-
ренню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 до 31 липня поточного року 
в Україні була призупинена діяльність 
дитячих закладів оздоровлення та від-
починку. На жаль, через це влітку було 
зірвано оздоровлення і відпочинок 
дітей у дитячих оздоровчих таборах. 
У серпні профспілковий комітет при-
дбав для дітей співробітників 3 путівки 
до ДОТ «Авторська школа Бойка» 
та одну путівку до ДОТ «Березівські 
мінеральні води». Крім цього, комітет 
надав профспілкову виплату 40 співро-
бітникам університету, які самостійно 

влітку оздоровлювали своїх дітей. Та-
кож через карантинні заходи за сана-
торними путівками було оздоровлено 
лише 8 співробітників університету 
(у 2019 році — 31).

Незважаючи на дуже жорсткі вимоги 
до роботи, завдяки зусиллям адміні-
страції університету влітку 2020 року 
працював спортивно-оздоровчий 
центр «Політехнік» (сел. Фігуровка). 
Для комфортного відпочинку співро-
бітників профспілковий комітет профі-
нансував придбання 20 ліжок на суму 
46 000 грн. Як і планувалось, в СОЦ 
«Політехнік» відбулося 3 заїзди, в яких 
змогли відпочити 90 співробітників 
і членів їх родин (у 2019 році — 60). 
Дітям співробітників, які відпочивали 
разом з батьками в СОЦ «Політехнік», 
була надана профспілкова виплата 
на оздоровлення.

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

Спортивно-оздоровчий центр «По-
літехнік» і цього року залишився осно-

вним місцем відпочинку студентів 
НТУ «ХПІ». Профком студентів надав 
путівки до нашої улюбленої Фігуровки 
всім бажаючим. Всього було оздо-
ровлено 273 чоловіка — 30 із них були 
просто відпочивальниками. А команди 

з баскетболу, настільного тенісу, лег-
кої атлетики, вільної боротьби та інші 
спортивні секції використали відпочи-
нок у «Політехніку» для тренувань. Слід 
зазначити, профком надає дотацію 
студентам при купівлі путівки.

Творчості немає перешкод

Неважко уявити, скільки спорт-
сменів і танцюристів у нелегкий час 
пандемії опинилися без можливості 
групових занять. Учасники нашого 
Ансамблю танцю «Україна» також 
не стали винятком, починаючи з бе-
резня колектив НТУ «ХПІ» перейшов 
на умови карантину, і наші групові 
заняття перетворились на дистан-
ційні. «Це ж просто неможливо», — 
подумаєте ви, та для творчості не-
має перешкод! Увесь світ перейшов 
на новий формат навчання, і артисти 
Ансамблю «Україна» підтримували 
свою форму вдома, на самоізоляції. 
Невеличкий простір вдома став для 
учасників колективу танцювальною 
залою, а стільці та стіни — танцю-
вальним станком. Новий танцюваль-
ний матеріал, нові вправи, лекції 
з хореографічного мистецтва — все 
це кожного репетиційного дня йшло 
за розкладом. Учасники колективу 
надсилали свої відеозаписи, за якими 

ми розбирали помилки та вдоскона-
лювали свої вміння.

Формат відеозаписів з легкістю 
перейшов у положення творчих фести-
валів-конкурсів не тільки в Україні, а й 
у Європі. Не маючи змоги побачити 
виступи творчих колективів, органі-
затори подібних заходів підготували 
артистам нові умови для проведення 
творчих змагань дистанційно.

Підтримуючи розвиток культури 
і мистецтва, наш колектив ризикнув 
узяти участь у дистанційних фестива-
лях-конкурсах. Протягом літа ми надси-
лали заявки та відеозаписи наших твор-
чих робіт для оцінювання професійного 
журі і з нетерпінням чекали результатів. 
Конкурсні виступи проходили в онлайн 
переглядах та прямих трансляціях, 
і хоча ми не мали змоги зустрітися 
зі своїми колегами та суперниками, 
ми бачили їх виконання у відеозвітах.

Ансамбль танцю «Україна» приніс 
у скарбничку Політеху нові перемоги!

Лауреатом I ступеню (номінація 
«Народна хореографія») став наш ко-
лектив у V Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі багатожанрового мистецтва 
«Квіти Зимцерли 2020» (Україна, Хар-
ків); у дистанційному багатожанровому 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
«Яскрава зіронька 2020» (Україна, 
Харків) та у Відкритому міському кон-
курсі студентської самодіяльності 
«Студентська весна 2020» (Україна, 
Харків) у номінації «Кінодебют».

У VII Міжнародному фестивалі-
к о н к у р с і  у к р а ї н с ь к о ї  к у л ь т у р и 
«BEREGINJA» (Словенія) та XIII Між-
народному фестивалі-конкурсі хорео-
графічного мистецтва «Зелен Світ 
2020» (Україна, Харків) «Україна» стала 
лауреатом II ступеню (номінація «На-
родна хореографія»).

Сьогодні артисти ансамблю мають 
змогу продовжувати свою роботу вже 
у рідному Палаці студентів. І хоча за-
няття проходять невеликими групами, 
репетиції йдуть за розкладом. Ми гор-
ді з того, що наш ансамбль зайняв 
1 місце в очному міському конкурсі 
студентської самодіяльності «Сту-
дентська весна 2020», де «Україна» 
представляла наш Політех у номінації 
«Народна хореографія».

Слід зауважити, що для молодіж-
ного складу «України» 2020–2021 на-
вчальний рік — це десятий ювілейний 
танцювальний сезон ансамблю. Тож 
ми продовжуємо розвиватись у будь-
яких умовах, сподіваючись тільки 
на краще!

Раді запросити до нашого складу 
нових учасників та разом здобувати 
нові перемоги!

Катерина Смирнова, 
керівник колективу, член 

Національної хореографічної 
спілки України.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти чекає на вас!

БАДМИНТОН

На чемпионате Украины среди мо-
лодежи U-19, который состоялся 24–
27 сентября в Киеве, мастер спорта 
Украины Виталий Рева (СГТ-120) 
в паре с одесситом Владимиром Колу-
заевым завоевал серебряную медаль 
в мужской парной категории.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На чемпионате Украины по воль-
ной борьбе среди мужчин до 23 лет 
(25–27 сентября, Киев) Камиль Кери-
мов (СГТ-118с) занял 1 место, а Денис 
Бороган (СГТ-118с) показал третий 
результат.

ВОДНОЕ ПОЛО

Ватерпольная мужская команда на-
шего университета завоевала «брон-
зу» на соревнованиях Кубка Украины 
2020 среди мужских команд, которые 

состоялись 2–4 октября в городе Ка-
менском (Днепропетровская область).

Сборная ватерполистов ХПИ сыгра-
ла с командами: ДНУ (г. Днепр), в по-
луфинале — с «Динамо» (г. Львов), а в 
финале — с ВК Мариуполь. По итогам 
соревнований, спортсмены Харьков-
ского политеха завоевали «бронзу». 
В составе нашей команды выступали 
Юрий Яровой, Артем Салихов, Артем 
Цибульник, Сергей Пантюков, Кон-
стантин Невмержицкий, Олег Кабанов, 
Максим Горудко, Виталий Ященко, 
Александр Бакшенев, Алексей Са-
мойлов, Константин Царев, Денис 
Ракитин, Вадим Папкович, Вячеслав 
Скрыпник, Максим Герун.

Мария Долгарева.
На снимке: победители 

чемпионата Украины по вольной 
борьбе, второй слева во втором 

ряду Камиль Керимов.

Життя в ХХІ ст. динамічне, тому знань, якими 
ми володіємо сьогодні, завтра вже буде недо-
статньо. Сучасна успішна людина має крокувати 
«в ногу з часом», постійно працювати над собою, 
розвиватися. Престижні у попередні часи профе-
сії стають незатребуваними, існуючі професійні 
знання стрімко застарівають, і людина втрачає 
інтерес до своєї роботи і прагне підвищити якість 
професійних знань. Така тенденція зумовила 
стрімкий розвиток концепції «Навчання протягом 
життя».

Реалізація концепції навчання впродовж життя 
сприяє адаптації особистості до соціально-еко-
номічних умов, дає змогу зняти соціальну напру-
женість у суспільстві, допомагає людині досягти 
життєвого успіху.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
чекає на тих, хто в умовах катастрофічної нестачі 
часу хоче знаходити правильні професійні рішен-
ня і будувати успішну кар’єру. Ми цінуємо ваше 
прагнення до навчання і розуміємо, наскільки 
сьогодні важлива професійна підтримка.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
плідно співпрацює із державною службою зай-
нятості і відстежує затребуваність професій 
на ринку праці, а підвищення кваліфікації може 
організуватись за будь-якими курсами, які ви-
кладаються кафедрами НТУ «ХПІ». Навчальний 
процес забезпечують висококваліфіковані ви-
кладачі та фахівці різних галузей промисловості, 
їх високий професійний рівень підтверджується 
сертифікатами, одержаними за участь у проектах 
міжнародних організацій. Навчально-тематичні 

плани (теми і кількість годин), форма навчання 
(денна, дистанційна, з частковим відривом від 
роботи), кошториси витрат на навчання узгоджу-
ються за конкретними замовленнями. Навчання 
здійснюється як за груповою, так і індивідуаль-
ною формами навчання. За вашої участі буде 
складено комфортний розклад, і ви будете вчи-
тися у зручному для вас темпі.

З нами ви будете на крок попереду!
Тетяна Каменєва, 

в. о. директора МІПО НТУ «ХПІ».


