21 грудня
2021 р.

№ 18
(2574)

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Видається
з 1 січня 1951 р.

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua

Розвитку, добробуту,
великого щастя!

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, д. т. н., професор
Дорогі друзі!
Звертаюся до вас, викладачів, студентів і співробітників університету, сьогодні, в переддень Нового року і Різдва Христового — теплих, людяних, світлих
свят. Ми з вами проводжаємо 2021 рік, у якому були і перемоги, і сумні події.
Сподіваюся все ж, що для кожного з вас він став роком реалізації задумів
та мрій. Своєрідним рубежем, точкою відрахунку для подальшого руху вперед
було 30-річчя Незалежності, яке ми відзначили разом з усією Україною. Велику
гордість за свій університет, за його структурний підрозділ — Військовий інститут танкових військ — відчували ми 24 серпня, коли його курсанти гідно представляли НТУ «ХПІ», крокуючи у Києві на військовому параді, присвяченому цій
знаменній події. Ми всі пишаємося цією сотнею найкращих військовослужбовців,
у якій відмінники навчання, власники державних нагород за мужність і героїзм,
проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
У 2021-му нам вдалося чимало зробити в усіх напрямках діяльності. НТУ
«Харківський політехнічний інститут» посів перші серед українських вузів місця в світових рейтингах, значно покращивши свої попередні показники. А за
рейтингом QS World University Rankings 2021 наш Політех вже два роки поспіль
визнано кращим технічним вищим навчальним закладом України.
Високий рівень знань, професійна підготовка, широкий спектр спеціальностей, що їх пропонує НТУ «ХПІ», є затребуваними в нашому суспільстві, традиційно наш університет входить до першої 5-ки українських вищих навчальних
закладів за кількістю наданих бюджетних місць. Слід нагадати, що сьогодні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» перейшов
на нову — інститутську — структуру. Склад нашого вузу поповнився медичним
інститутом, що відповідає світовим тенденціям об’єднання технічної та медичної
освіти. У складі медичного інституту ХПІ 12 кафедр, вже отримано 6 ліцензій
на післядипломну освіту — навчання в інтернатурі та підвищення кваліфікації
за спеціальностями «Медицина», «Фармація, промислова фармація», «Технології
медичної діагностики та лікування».

Вітаємо кращих
студентів 2021 року!

17 листопада з нагоди Міжнародного дня студентів відбулася
урочиста церемонія нагородження найкращих студентів нашого
університету. Ректор професор Є.І. Сокол зустрівся зі студентами,
які добре проявили себе у різних сферах університетського життя,
та вручив їм свідоцтва про присудження іменних стипендій і звань.
Іменні стипендії цього року отримуватимуть:
Стипендія Президента України
Іващенко Владислава (МІТ-Н420в), Клочко Софія (СГТ-М420),
Семенова Анна (КІТ-М129б), Сіробаба Мирон (ХТ-318), Череватін
Сергій (І-218).
Стипендія Верховної Ради України
Бойко Анастасія (КН-118), Главчева Дар’я (КІТ-Н120), Узлова Ангеліна (ХТ-М320).
Стипендія облдержадміністрації ім. О.С. Масельського
Видря Єлизавета (БЕМ-919д).
Кращі учасники науково-дослідної роботи
Балалаєв Вячеслав (Е-М120в), Виниченко Анастасія (БЕМ-М1021К),
Катешко Владислав (Е-221а), Куницька Камілла (МІТ-М420г), Ленівенко Олександр (І-218в), Літвіненко Олександра (БЕМ-М920а),
Маляренко Георгій (Е-Н320б), Морозова Марина (І-218в), Москаленко
Олександр (Е-М221а), Нагорний Олександр (Е-218а), Осипов Андрій
(Е-Н221а), Павлов Дмитро (МІТ-218в), Перепелиця Анна (І-Н121а),
Сироєжко Анастасія (СГТ-417в), Харченко Кирило (КІТ-М520а).
Кращі активісти профспілки
Вельможна Марина (СГТ-218а), Волощенко Ангеліна (КІТ-521св),
Вольвіч Іван (БЕМ-618а.е), Іоненко Наталія (СГТ-218а), Колій Дмитро
(КН-320б), Конкін Станіслав (І-Н121б), Лисенко Микола (КІТ-120а),
Міхно Руслан (Е-320сб), Сахнюк Дар’я (МІТ-119), Татарінова Олена
(ХТ-518а).
Стипендія ім. В.Л. Кирпичова
Бабуджан Руслан (І-Н120а), Васильєв Дмитро (СГТ-120), Воробєй
Михайло (МІТ-М720), Литвинов Владислав (КН-219б), Сушко Єлизавета (БЕМ-918а).
Кращі учасники художньої самодіяльності університету
Володін Олексій (КН-318д), Дідух Діана (ХТ-421а), Карбан Євгеній
(Е-М121а), Лаврінова Діана (МІТ-М221), Онопко Марія (МІТ-421сд),
Парушкін Дмитро (КІТ-621а), Потапова Олександра (БЕМ-521а),
Яценко Таїсія (І-220в).
Кращі спортсмени
Бекетов Гліб (СГТ-120с), Білик Тетяна (СГТ-119с), Вакарєва Єлизавета (БЕМ-618а.е), Васильєв Дмитро (СГТ-120), Керимов Каміль
(СГТ-М121), Радченко Даяна (КІТ-419в), Рева Віталій (СГТ-120), Савченко Мирослава (СГТ-118б), Север’янова Любов (СГТ-120с), Солоха
Кирило (КІТ-520б).

КОНКУРСИ 2021

Професори й викладачі НТУ «ХПІ» наполегливо працюють над підвищенням
якості навчання, рівня знань, підготовки наших випускників. У сучасній складній епідемічній ситуації ми відпрацювали й успішно апробували чітку систему
онлайн навчання. В галузі освіти наш університет дав старт новим педагогічним
технологіям — дуальній формі організації навчального процесу, проектному
навчанню, створено Innovation Campus, у якому діє програма за принципово
іншою парадигмою підготовки IT-фахівців. Освітній центр «Німецький технічний
факультет» надає унікальну можливість інтеграції студентів в Європейський
освітній простір через міжнародні програми «подвійних дипломів», кредитної
академічної і наукової мобільності.
Сьогодні НТУ «ХПІ» співпрацює за прямими договорами із 211 освітніми закладами та компаніями із 39 країн світу, цього року укладено 14 нових договорів
із закордонними вузами та організаціями. У 2021 році наш університет реалізовував 46 освітніх і наукових міжнародних проектів, 14 програм подвійних дипломів.
Університет надає великі можливості вченим, аспірантам і студентам вже зараз стати учасниками наукових досліджень, розробниками стартапів, досягнути
їх впровадження в економіку. Комерціалізувати наукові розробки політехнікам
дає змогу унікальна інноваційна структура, створена в НТУ «ХПІ». Стартапцентр «Spark», програма Chernovetskyi Investment Group (CIG) відбирають кращі
стартапи наших молодих вчених на всіх етапах від розробки ідеї, планування
до її комерціалізації. У ео Business incubators найкращі ментори світу навчають
вмінню створювати стартапи, розвивати їх, впроваджувати.
Переможцем одного з попередніх сезонів програми Chernovetskyi Investment
Group в НТУ «ХПІ» був проект Elomia, який цього року здобув перше місце серед
сотні найкращих стартапів із 42-х країн світу в фіналі Всесвітніх університетських
стартап змагань (University Startup World Cup–2021) у Шанхаї (Китай). Для створення цього унікального проекту — додатку зі штучним інтелектом для надання психологічної допомоги — вдало об’єдналися фахівці з ІТ технологій та психологи з кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами» ім. І. Зязюна.
Вчені нашого університету здійснюють дослідження на суму понад 60 млн.
гривень. Цього року ними опубліковано понад 350 статей у наукометричній базі
даних Scopus та більш як 150 у Web of Science. 77 політехніків стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Спадкоємність усіх поколінь студентів і викладачів, розвиток кращих традицій,
любов до нашого ХПІ, творчість залишаються незмінними в нашому університеті.
Першість серед вузів міста завоював і цього року НТУ «ХПІ» на харківському міському фестивалі «Студентська весна»–2021, переможцями конкурсу цього фестивалю
стали колективи Палацу студентів і окремі талановиті студенти. НТУ «ХПІ» постійно
підтверджує свій статус лідера студентського спорту України. Рік, що минає, приніс
нашим спортсменам нові успіхи, вони стали переможцями XVI літньої Універсіади
України з легкої атлетики та плавання, вибороли 2-е загальнокомандне місце.
Значно покращилася цього року матеріально-технічна база для розвитку масового
спорту — продовжується благоустрій табору в Фігуровці, відкрита лижна база,
збудовано новий стадіон.
Я радий привітати всіх політехніків із новим, 2022-м, роком і побажати нашому
вузу процвітання, невпинного розвитку і нових великих здобутків на благо України і всього людства! Бажаю викладачам і в новому році отримувати задоволення
плодами своєї праці, а студентам — зробити нові вагомі кроки до досягнення
своєї мети, самореалізації, успішної кар’єри. І всім нам — здоров’я, добробуту,
великого щастя!

«Вища школа
Харківщини —
кращі імена»

У 2021 році відбувся традиційний обласний конкурс «Вища школа
Харківщини — кращі імена». В ньому взяли участь представники закладів вищої освіти за номінаціями, серед яких: «декан факультету»,
«завідувач кафедри», «викладач гуманітарних дисциплін», «викладач
фундаментальних дисциплін» та ін.
Щороку серед переможців та лауреатів конкурсу — викладачі
та науковці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В університетському етапі переможцями визнані:
• декан факультету соціально-гуманітарних технологій професор А.В. Кипенський — номінація «Декан факультету»;
• завідувач кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих
технологій обробки тиском професор В.Л. Чухліб — «Завідувач
кафедри»;
• професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних О.М. Дубініна — «Викладач фундаментальних дисциплін»;
• професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей О.Ю. Федоренко — «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»;
• головний науковий співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників В.В. Кондратенко — «Науковець»;
• доцент кафедри фізичного виховання Т.Д. Арабаджи — «Викладач
фізичного виховання».
Поздоровляємо переможців та бажаємо їм подальших успіхів
на обласному етапі конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі
імена»!

Події 2021

У вересні в НТУ «ХПІ» стартував новий
сезон унікальної програми з підготовки ITфахівців «Інноваційний кампус». Його учасниками стали понад 360 студентів другого курсу
кафедр «Програмна інженерія та інформаційні
технології управління ім. А.В. Дабагяна» і «Обчислювальна техніка та програмування». Протягом
двох років студенти отримуватимуть практичні
знання із затребуваних IT-технологій, вчитимуться працювати в команді, розвиватимуть свої soft
skills. Навчання передбачає: проходження «марафону» і створення комп’ютерної гри, курсів C/
C++ та Web Full-stack, а також виконання завдань
від компаній — представників Kharkiv IT Cluster.
1 січня 2021 року – 70-річний ювілей газети нашого університету. Саме в цей день
1951 року вийшов її перший випуск. І з того часу
«Політехнік» був і є надійним літописцем історії
нашого університету. В «доінтернетську» епоху
газета протягом десятиліть була єдиним засобом комунікації в нашому великому навчальному
закладі і сьогодні являє собою яскраву палітру
життя НТУ «ХПІ», багатого на видатні події та
видатні особистості. З нагоди 70-річчя газету
«Політехнік» секретаріат Національної спілки
журналістів України нагородив Почесною грамотою «за вагомий вклад у розвиток вищої освіти
України та української журналістики».

Spark – це унікальний
майданчик для
креативних людей

Стартап центр Spark був створений у 2020 році
на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут». Це сучасний
майданчик для підтримки студентів та молодих
вчених, які бажають реалізувати свої ідеї, наукові
розробки та створити своє підприємство. Це можливість для науковців почати заробляти гроші,
комерціалізуючи свою інтелектуальну власність.
Керівниками Стартап центру Spark є професор
Наталія Шматько та Камілла Гасанова, які мають
досвід підприємницької, викладацької та наукової діяльності. Вони наголошують, що головним
завданням Центру є підтримка стартапів на всіх
етапах розвитку: від розробки ідеї до її комерціалізації.
«Результатом нашої роботи ми хочемо бачити
стартап-проекти, які стануть всесвітньо відомими, — наголошує Наталія Михайлівна Шматько».
«Маємо надію, що 2022 рік подарує нові стартапи та проекти, які ми допоможемо успішно
реалізувати і комерціалізувати, — відзначила
Камілла Гасанова».

Популяризатор науки
Ксенія Мінакова

У цьому році кандидат фізико-математичних
наук, доцент кафедри фізики Ксенія Мінакова посіла 1 місце у національному конкурсі «Молодий
вчений року» МОН України в номінації «Профорієнтаційна наукова платформа».
Це не перша вагома перемога. Її наукові
здобутки неодноразово відзначені як у нашому
університеті, так і загальнодержавними і міжнародними конкурсами та грантами. Ксенія
Мінакова — лауреат іменної стипендії Харківської
обласної держадміністрації імені К.Д. Синельникова в галузі фізики і астрономії для молодих
вчених, стипендії Кабінету Міністрів України. Вона
була визнана переможцем у конкурсах «Кращий
молодий науковець НТУ «ХПІ» три роки поспіль,
«Найкращий молодий науковець Харківщини» два
роки поспіль з різними науковими роботами та дослідженнями. Виконує обов’язки
редактора та рецензента різних міжнародних журналів.
Ксенія Мінакова успішно поєднує наукову, викладацьку, організаційну та проф
орієнтаційну роботу. Вона є членом та амбасадором багатьох Міжнародних спільнот та організацій, зокрема, UNESCO, Scientix. Обожнює працювати зі студентами
поза занять, керуючи науковим гуртком з фізики, виконуючи обов’язки куратора.
Намагається простими словами та з залученням конкретних життєвих прикладів пояснити лекційний матеріал з фізики; квантової механіки та фізики напівпровідників.
Коло її наукових досліджень дуже широке: від теоретичних досліджень наноструктурованих об’єктів на основі графену до передових досліджень в галузі
фотоніки, PVT-технологій та фотовольтаїки. Наразі, зокрема, вона займається
розробками теоретичної математичної моделі теплових процесів математичних
моделей гібридних фотоенергетичних установок в рамках спільного наукового
дослідження з кафедрою ФМЕГ НТУ «ХПІ». Має понад 30 наукових статей, які
включені до наукометричної бази Scopus та закордонну монографію в американському академічному видавництві John Wiley & Sons, Inc. у співавторстві
з наукової групою ФТІНТ НАН України.
Окрему позицію у діяльності займають напрацювання в напрямку популяризації науки та STEM освіти серед школярів та широкого загалу. Вона є яскравим
представником популяризаторів науки в України та світі.
Директор Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, професор Роман Томашевський: «Моє перше знайомство з Ксенією
відбулося на одному із заходів щодо неформальної освіти школярів за STEM
напрямком. Відразу стало зрозуміло, що вона людина з незгасним бажанням
творити, робити нове і йти до кінця. Я був вражений, з яким натхненням і запалом
Ксенія передавала молоді знання з фізики в ігровій формі. Але по-справжньому
її талант розкривається на масштабних проектах, таких як організація та заснування творчого клубу молодих учених НТУ «ХПІ» Scientific Underground. Я дійсно
щасливий, що у ХПІ є такі натхненні молоді вчені, а в мене — такий чудовий друг!»
Старший науковий співробітник, доцент кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Михайло Кіріченко: «Ксенія посправжньому захоплена наукою та прагне поширити свій запал на оточуючих
її людей. Багато в чому завдяки їй Політех став одним із осередків впровадження
STEM освіти в нашій країні. Зусилля створеної Ксенією команди однодумців
довели, що можна відволікти сучасних дітей від смартфонів та знову зробити
суто технічні спеціальності одними з найпопулярніших у нашому університеті».
Микита Беспалий, студент групи І-420: «Ксенія Олександрівна — справжній
професіонал! Вона проводить серйозні наукові дослідження, виконує обов’язки
куратора трьох груп кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки
та геліоенергетики, студенти яких показують найвищі результати у навчанні.
Ми завжди можемо розраховувати на допомогу Ксенії Олександрівни!»
Соня Руднєва, студентка групи І-419: «Ксенія Олександрівна — добра і чуйна
людина, викладач, якого ми слухаємо та справді чуємо. На заняттях вона використовує сучасну інформацію, привчає нас до самостійної роботи, знаходить
нові шляхи нашого подальшого розвитку».
Катерина Зленко, Даша Кайдаш, Рита Кривуля, випускниці ХПІ: «Якщо
на території університету ви бачите викладача з великими навушниками і величезним рюкзаком на плечах — знайте, це Ксенія Мінакова! Кажуть, що вона
приручила пісок та вміє поводитися з дикими променями світла! Це викладачка-неформал, у гарному сенсі цього слова. Вона один з тих викладачів, до яких
поспішаєш на заняття не тому, що боїшся запізнитися, а тому, що хочеш сісти
ближче до неї і не пропустити жодного слова!».

КОНКУРСИ

Кращі магістерські
випускні роботи–2020

На розгляд конкурсної комісії
було надано 84 роботи з 5 навчально-наукових інститутів
та 4 факультетів. У підсумку
було присуджено 64 призових
місця: І місце посіли автори
14 робіт, ІІ — 20, ІІІ — 26.
Переможцями конкурсу стали:
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки
та електромеханіки — Сергій
Макєєв (Е-М219б), Євгеній
Шнейдерович (Е-М219в), Сергій Голдобін (Е-М619а), Володимир Жмуденко (Е-М119б).
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту — Єлизавета
Мирошниченко (МІТ-М519), Дмитро Вільний (МІТ-М719), Ангеліна Кузьменко
(МІТ-М419к).
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії — Микита Майстат (ХТ-Н118в).
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу — Анастасія Тучкова (БЕМ-619а.е), Владислав Більчик (БЕМ-М1019а).
Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії — Олексій Качмар (КНМ319б).
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій — Тетяна Пащенко (КІТН518а), Анна Шиман (КІТ-Н118в), Богдан Марценюк (КІТ-М119б).
Світлана Марценюк, секретар конкурсної комісії.

Події 2021

70-річчя відзначила кафедра іноземних мов, яка плідно співпрацює
з Німецьким освітнім центром «Німецький технічний факультет», з Мовним центром Магдебурзького університету (Німеччина). Протягом 5 років — з 2014 по
2019 р. — викладачі кафедри брали активну участь у проекті Британської Ради
(British Council) «Англійська для університетів» («English for Universities»). На честь
ювілею кафедри іноземних мов проведено ряд заходів, серед яких традиційна
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Science Looks Ahead».
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Перемога
Дмитра Данильченка

Для доцента кафедри передачі електричної енергії НТУ
«ХПІ» Дмитра Данильченка однією з найважливіших подій
цього року стала перемога у міському конкурсі «Молода
людина року 2021». Дмитро Олексійович став лауреатом у
номінації «Наукова діяльність».
Він був відзначений як перспективний молодий науковець, розробки якого є плідним продовженням традицій
наукової школи у галузі електроенергетики та електротехніки, досліджень блискавкозахисту повітряних ліній електропередач, питань підвищення надійності та ефективності
функціонування електричних систем та мереж, зменшення
втрат електричної енергії при транспортуванні від виробника до споживача.
Сергій Пономаренко, аспірант: «Будь-яка нагорода –
напружена та наполеглива праця протягом тривалого періоду часу. Впевнений, що Дмитро Данильченко заслужено
став лауреатом цього конкурсу, бо є успішним науковцем
та залучає до наукової діяльності студентів. Бажаю йому
не зупинятися на досягнутому, підкоряти нові горизонти
та здобувати наступні перемоги!».

Рейтинги
2021

В одному з найбільш впливових
світових рейтингів QS World University
Ranking (QS WUR) НТУ «ХПІ» третій рік
поспіль займає місце 651–700 серед
університетів світу та третє серед ЗВО
України. При цьому наш університет є
кращим технічним вищим навчальним
закладом України.
У 2021 році НТУ «ХПІ» вдруге взяв
участь у щорічному міжнародному
рейтингу Round University Ranking,
що вимірює показники діяльності
університетів у сферах викладання,
досліджень, міжнародного різноманіття, фінансової стійкості. ХПІ отримав
616-е місце серед представлених майже 900 університетів світу і 3-є серед
українських. Наш університет і в цьому
рейтингу став найкращим технічним
вишем України.
У рамках глобального рейтингу дослідницьких університетів THE World
University Rankings університет вже
втретє потрапив до числа ранжованих
та посів місце 1200+ разом з групою
інших ЗВО України. У цьому році з
України до цього рейтингу потрапили
ще 9 вищих навчальних закладів.

Вікторія Алабова, студентка (Е-119в): «Дмитро Олексійович завжди радий допомогти студентам у навчанні.
Кожного року він залучає якомога більше студентів до
різноманітних конкурсів та із задоволенням допомагає у
написанні наукових робіт. Наше товариство «ELECTROLIUM»
пишається тим, що Дмитро Олексійович отримав таку високу нагороду!».

Центр дистанційної
освіти НТУ «ХПІ»

представляє кафедру «Парогенераторобудування», яка існує вже майже 135
років – з часу заснування НТУ «ХПІ». І
сьогодні вона зберігає свій унікальний
бренд у своїй назві та навчає студентів денної та заочної форм навчання
за спеціальністю 142 «Енергетичне
машинобудування», конкурсна пропозиція (освітня програма) «Енергетика»,
спеціалізація «Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології
техногенної енергобезпеки».
На сайті кафедри в ЦДО нашого
університету розміщуються 43 курси,
які вивчають студенти з 1 по 6 курси
(ця інформація містить робочу програму, навчально-методичну літературу,
завдання та дані про викладача). Крім
дистанційних курсів для заочної форми
навчання було розроблено два унікальні курси: «Реактори та парогенератори АЕС», «Енергетичні, промислові
та малопотужні котли» для студентів
денної форми навчання, тому що
кафедра готує фахівців в галузі застосування сучасних комп’ютерних технологій для автоматизованого управління
процесами експлуатації, проектування,

конструювання та монтажу різного
енергетичного устаткування електростанцій, теплових мереж, опалювальних котелень, вітроенергоустановок,
транспортних наземних і судових
енергетичних установок, об’єктів ядерної енергетики та інших енергетичних
об’єктів.
Для профорієнтаційної роботи серед молоді кафедра парогенераторобудування розробила дистанційний
курс «Steam Generator Building». Його
високо оцінили слухачі підготовчих
курсів та студенти 1 курсу, які вивчають «Вступ до спеціальності». Цей
курс широко використовується на всіх
заходах STEAM, які проводять кафедра
та університет.
Використовуючи у повному обсязі
переваги дистанційної форми навчання, усі зусилля кафедра спрямовує на
реалізацію її гасла: «Наш обов’язок –
підготовка освічених і цілеспрямованих
професіоналів у галузі енергетики та
комп’ютерних технологій енергобезпеки».
Доцент Лариса Тютюник,
керівник ЦДО НТУ «ХПІ».

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння»
постійно розвиває зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з такими закладами, як Варшавська політехніка, Політехнічний університет у м. Кельці (Польща), Празький
технічний університет (Чехія), університет Грин-Бей штату Вісконсін (США), Литовська військова академія імені
генерала Йонаса Жямайтиса та Клайпедський університет (Литва).
Нещодавно професор Литовської
військової академії Микола Добржинський прочитав курс лекцій «Надійність
дизельних двигунів при експлуатації
в складних умовах Афганістану» для
викладачів і студентів нашого університету (в тому числі курсантів
факультету озброєння і військової
техніки Інституту танкових військ НТУ
«ХПІ») і НАУ «ХАІ». Лекції проводилися
в дистанційному форматі та викликали
великий інтерес наукової спільноти: в
різні дні їх відвідало більше 100 студентів, курсантів, викладачів і службовців провідних технічних навчальних
закладів Харкова. Учасників заходу
привітав проректор НТУ «ХПІ» Андрій
Марченко і побажав їм плідної роботи.
Професор Микола Добржинський
зробив огляд результатів наукових
досліджень щодо надійності двигунів
внутрішнього згоряння. Розглянув методологію власного дослідження, що
проводилося для автомобілів Toyota
Land Cruiser 100, M998A2, MB Unimog
у гірській пустелі в період з 2005 по
2012 рік. Між професорами кафедри
ДВЗ і лектором неодноразово виникали цікаві наукові дискусії. Професор Володимир Пильов виступив
з пропозиціями подальшого розвитку
наукових робіт професора Миколи
Добржинського з урахуванням досвіду
кафедри в дослідженнях.
Після останньої лекції завідувач
кафедри ДВЗ Олександр Осетров відзначив високу зацікавленість наукової
спільноти регіону в лекціях професора мічними в таких кліматичних умовах». лекції, детальні презентації, рівень
Миколи Добржинського і висловив Валерій Валієв (Е-419б): «Я дізнався роботи з аудиторією, часті відповіді
багато нового, видно, яку велику на запитання». Микита Міщенко, Богсподівання на подальшу співпрацю.
Олександр Мирошник (Е-418б): роботу виконав лектор. Ось тільки дан Чучуменко, аспіранти 1-го курсу:
«Лекції Миколи Добржинського дуже не завжди встигав зрозуміти все з «Дуже пізнавальна лекція, особливий
цікаві й пізнавальні. Раніше я не зу- презентацій англійською мовою». інтерес викликала тема, пов’язана з
стрічав такої інформації ні в звичайній, Володимир Альохін (Е-421б): «Було особливостями експлуатації автомоні в технічній літературі». Анастасія дуже цікаво дізнатися про способи білів у складних кліматичних умовах.
Маляревська (Е-421б): «Дуже цікаво! водіння машин у Афганістані. За цю Ці дані були здобуті практичним доНіколи б не подумала, що сучасні інформацію вдячний Володимиру свідом, тому не могли не зацікавити.
автомобілі, наповнені електронікою Олександровичу Пильову». Артем Слід відзначити високий рівень комуі технологіями, виявляються безпо- Суботін (Е-419б): «Дякую за відмінні нікації в ході лекції».

Вікторія — значить перемога!
Вікторія Віталіївна Тараненкова — доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей — одна
з тих, хто 2021 року успішно захистив наукову дисертацію. Всього за рік в НТУ «ХПІ» побільшало кандидатів
наук та PhD на 96, а докторів — на 22. Вчений ступінь, заслужено отриманий цими науковцями, є показником
успішного розвитку наукових шкіл НТУ «ХПІ», спадкоємності традицій, вагомості наукового доробку дисертантів.
Шабанова — приклад для багатьох, зокрема, в роботі
зі студентами, аспірантами. Її вихованці працюють у безлічі навчальних закладів по всій країні. Тепле, справді
батьківське ставлення до студентів — непорушна традиція
нашої кафедри. Я отримую велике задоволення від роботи
зі студентами, радію, коли вдається зацікавити кожного хоч
вирощуванням кристалів, хоч участю в конкурсах, у яких,
до речі, перемагає багато моїх підопічних».
Студенти Вікторії Віталіївни щороку стають переможцями конкурсів наукових робіт — від Внутрішньовузівського
до Всеукраїнського. Читачі нашої газети вперше познайомилися у 2018 році з такими «срібними» призерами Міжнародного конкурсу наукових проектів студентів інженерних
спеціальностей ICAMES, що проводиться в Босфорському
університеті (Туреччина). Під керівництвом доцента В.В. Тараненкової студенти-керамісти ще тричі отримували грант
на участь у цьому конкурсі — у 2019 році вони посіли перше місце та отримали нагороду «Multidimensional Award»,
а у 2020 і 2021 рр. отримали сертифікати за високі бали.
Це лише один приклад наукового наставництва Вікторії
У докторській дисертації Вікторії Віталіївни досліджено Віталіївни, один із аспектів захопленої праці цієї енергійної,
фізико-хімічну оксидну систему, на основі якої синтезують- талановитої жінки. Ще вона зберігає й розвиває унікальну,
ся функціональні матеріали різного спеціального призна- єдину в НТУ «ХПІ» колекцію мінералогічного музею, що місчення, наприклад, для служби в пасивних системах захисту тить зразки, які налічують сотні, а деякі — навіть тисячі роядерних енергетичних установок, або в’яжучі матеріали ків! Доцент В.В. Тараненкова викладає одні з найцікавіших
для тампонування нафтогазових свердловин. «Атмосфера дисциплін — «Кристалографію та мінералогію» та «Технічну
в колективі нашої кафедри, — говорить Вікторія Віталіїв- петрографію», є співавтором 2 монографій та 3 навчальних
на, — спонукає до наукового пошуку. Завдяки широкому посібників, тільки за останні 5 років опублікувала 37 нау
спектру наукових інтересів, інноваційному характеру кових праць з них — 27 спільно зі студентами) у фахових
розробок, інтеграції з підприємствами кафедра збагачує наукових виданнях України та зарубіжжя.
«інтелектуальний капітал» університету й країни. 6 докторів
Вітаємо Вікторію Віталіївну зі здобутою перемогою,
наук кафедри постійно піклуються про наукове зростання якою відзначений для неї рік, що минає! Нових успіхів
викладачів і співробітників.
у новому році!
Професор Михайло Іванович Рищенко є для мене
На знімку: учасники відбіркового фіналу освітньовчителем і прикладом, він надихав мене на працю над стипендіальної програми Chernovetsky Investment
майбутньою докторською дисертацією. Багато чому на- Group — CIG R&D LAB Kharkiv Ірина Тимошенко і Павло
вчив зав. кафедри професор Ярослав Миколайович Пітак, Корекян та їх науковий керівник доцент В.В. Тараненнеоціненну допомогу надала професор Галина Миколаївна кова.

Події 2021

Науково-технічна бібліотека є осередком великої культурно-просвітницької роботи. Конференції, творчі вечори, зустрічі з митцями, «круглі» столи,
виставки – ці заходи збирають студентів, викладачів, численних гостей
університету.

Бібліотека для Університету

НТУ «ХПІ» є лідером в академічному та науковому середовищі України та світу. Протягом 2021 року відбулося багато яскравих подій, які
підтвердили та укріпили позиції харківського Політеху! Це результат
плідної роботи усього колективу політехніків. У році, що минає, бібліотека долучалася до участі у світових подіях для популяризації діяльності
університету, демонстрації авторитету науковців та залучення ХПІ до
глобальних трендів: All Digital Week 2021 (http://library.kpi.kharkov.ua/
uk/conference_25_03_2021), Міжнародний день академічної доброчесності (http://library.kpi.kharkov.ua/en/node/19028), Open Access Week
2021 (http://library.kpi.kharkov.ua/uk/conference_27_10_2021), Global
Media and Information Literacy Week 2021 (http://library.kpi.kharkov.ua/uk/
conference_29_10_2021), World Science Day for Peace and Development
2021 (https://web.kpi.kharkov.ua/si/wsd2021/), International Day of Persons
with Disabilities 2021, інші.
Бібліотека уважно прислухається до запитів, завдань, інформаційних
потреб університету, науковців, студентів та намагається бути корисною,
робити свій вклад в розвиток бренду НТУ «ХПІ»!
Колектив НТБ щиро вітає політехніків з Новим роком! Нехай 2022-й
буде для всіх роком здійснення мрій та реалізації нових проектів, напов
неним приємними враженнями і радісними подіями!

ЗБЕРІГАЄМО УНІКАЛЬНУ ІСТОРІЮ АЛЬМА-МАТЕР

Сучасники творять історію, яка буде вивчатися наступними поколіннями політехніків. Бібліотека вдячна усім дарувальникам наукових видань
(http://library.kpi.kharkov.ua/uk/donors). Особливу цінність представляють
праці політехніків (традиційні і електронні), на основі яких формується
колекція праць вчених НТУ «ХПІ». Вона окремо виділяється серед загального фонду та буде зберігатися безстроково. Цієї осені до фонду
надійшли унікальні видання:
• до 100-річчя навчально-наукового інституту енергетики, електроніки
і електромеханіки НТУ «ХПІ» – Ларин А.А., Кипенский А.В. История
электротехники : учеб. пособие. Харьков : Типография Мадрид, 2021.
263 с.;
• до 25-річчя факультету соціально-гуманітарних технологій – Цільова
підготовка лідерів і гуманітарно-технічної еліти. З досвіду роботи факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» : монографія. /
Кипенський А. В. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2021. 295 с.
Висловлюємо подяку авторському колективу видань, які розкривають
багаторічну історію та ключові моменти становлення підрозділів університету. Щиро дякуємо дарувальникам! Ви допомагаєте робити фонд
бібліотеки більш цінним і різноманітним.
Маємо надію, що в наступному році політехніки продовжать плідною
працею створювати історію альма-матер, а бібліотека дбайливо зберігатиме її у своїх сховищах.
Юлія Главчева, директор НТБ НТУ «ХПІ».

У святковому Параді військ з
нагоди 30-ї річниці Незалежності
України, який 24 серпня відбувся
в центрі столиці, Хрещатиком крокували і військовослужбовці Військового інституту танкових військ
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут». Більше трьох місяців вони
наполегливо тренувалися, щоб продемонструвати високий рівень стройової
підготовки! Для кожного представника
нашого славетного навчального закладу участь у ювілейному параді
військ до Дня Незалежності стала
великою честю та відповідальністю.
Наші курсанти блискуче впоралися з
відповідальним завданням.
3 проекти Національного фонду
досліджень України на загальну
суму майже 15 млн. грн. виконують
учені НТУ «ХПІ». Це спільний проект
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей та кафедри
фізичної хімії «Композиційні матеріали
на основі кераміки для захисту від
електромагнітного випромінювання»;
кафедри фізичного матеріалознавства
для електроніки та геліоенергетики –
«Носимі генератори електроенергії»;
кафедри матеріалознавства – «Розробка наукових основ створення нового класу надтвердих вакуумно-дугових
наноперіодних композитних покриттів
з різним типом міжшарових границь
на основі нітридів перехідних металів». Це конкретний та переконливий
приклад конкурентоспроможності
результатів наукових досліджень, що
ведуться вченими НТУ «ХПІ».

Міцного здоров’я
і нових звершень!
65-річчя — значущий ювілей, особливо,
якщо врахувати скільки здобуто за цей час
у житті, скільки для рідної Alma Mater. Здавалося б, ще зовсім недавно він прийшов студентом у Харківський політехнічний інститут
на кафедру «Колісні та гусеничні машини»,
а сьогодні Віталій Валерійович Єпіфанов
вже директор Навчально-наукового інституту
механічної інженерії і транспорту, науковець,
Заслужений винахідник України, професор
кафедри ІТС КГМ ім. О.О. Морозова, майстер
спорту з велотуризму, зумів досягнути вершин в науковій, педагогічній, адміністративній
та організаторській роботі.
Ювіляр має 48 років трудового стажу, 41 — викладацького, 18 років працював
на посаді декана факультету транспортного машинобудування, а у 2018-му став
директором Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту.
Віталій Валерійович — автор та співавтор понад 200 праць, має більш ніж
50 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом колектив
інституту досягнув високих результатів за всіма напрямками діяльності. Серед
найбільш вагомих за останні три роки — Державна премія України в галузі науки
і техніки, премія Президента України для молодих вчених. У 2020 році за вагомий
внесок у розвиток національної освіти і науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, на честь 135-річчя НТУ «ХПІ» більше 20 співробітників ННІ
МІТ отримали державні нагороди, подяки та почесні грамоти, а Віталію Валерійовичу Єпіфанову присвоєне почесне звання «Заслужений винахідник України».
Ректорат НТУ «ХПІ» та колектив Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту бажають Віталію Валерійовичу, передовсім,
міцного здоров’я, добробуту і процвітання його родині, а також упевненого курсу на збереження та примноження кадрового, навчального та наукового потенціалу університету!

На зв’язку Студентський
Альянс НТУ «ХПІ»!
Цей рік для Студентського Альянсу був незвичайним, і ми дуже хочемо поділитися з вами нашими досягненнями (і не тільки).
2021-й почався з обрання Дарії Курган виконувачем обов’язків голови СтудАльянсу. Дарія та її команда змогли втілити мрію нашої організації — розробити
якісний формат розважальних онлайн-заходів для студентів НТУ «ХПІ». Була
також виконана велика робота в колективі нашого самоврядування, яка озброїла
нас мотивацією.
З травня посаду в. о. Голови отримала одна з найкращих активісток –Діана
Мілян. Завдяки її завзяттю, нарешті були проведені такі проекти, як Кіновечір,
Квест першокурсника, Школа ОСС, Music STOP та вперше — JackBox.
Школа ОСС заслуговує окремої уваги, бо це унікальний проект. Протягом
тижня учасники відвідують лекції від найкращих активістів та запрошених спікерів на такі теми: проектний менеджмент, дизайн, SMM та копірайтинг. Після
успішного закінчення Школи учасники отримують шанс приєднатися до нашої
команди.
Сайт ОСС «Студентський Альянс» запрацював на повну силу з 5 жовтня.
Ви можете його знайти у розділі «Студенту» на сайті нашого університету.
Єлизавета Видря, одна з найкращих активісток та член Виконавчого комітету
цього року отримала Обласну іменну стипендію ім. О.С. Масельського. Вітаємо
її з цим та бажаємо не зупинятися на досягнутому!
Цього року ми вперше провели конференцію студентів онлайн. Маємо зізнатися: розробляти формат, продумувати логіку та послідовність форуму було
важко, але ми пишаємося нашою командою та дуже вдячні кожному, хто приєднався до нас у цей день.
Цього року нам багато чого довелося робити вперше, але у 2022-му ми знову
хочемо вас дивувати, надихати та мотивувати. Ми працюємо заради студентів
НТУ «ХПІ» і будемо чекати нових зустрічей!
Будь першим разом зі СтудАльянсом!

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Руслан Бабуджан: «Проявляйте инициативу
и работайте с тем, что интересно!»
Я студент 6 курса Учебно-научного инженернофизического института,
учусь на специальности
«Прикладная математика»,
специализация «Математическое и программное
обеспечение структурного
анализа». Еще в школе мне
нравились физика и геометрия, а в ХПИ с удовольствием изучаю специальные
предметы.
В своей бакалаврской работе я занимался оптимизацией
геометрии лопасти вертикального ветрогенератора —
увеличивал прочность и КПД, выбирая закрутку лопасти.
Сейчас разрабатываю модели машинного обучения для
анализа качества подшипников, эту тему продолжу в магистерской работе.

В свободное время я занимаюсь самообразованием,
выполняю пет-проекты.* Было приятно увидеть свою фамилию в списке стипендиатов им. В.Л. Кирпичова! Благодарен своему научному руководителю, директору УНИФИ,
доктору технических наук, профессору кафедры «Динамика
и прочность машин» Алексею Ларину. Алексей Александрович всегда поддерживает новую исследовательскую идею,
направляет студентов в нужное русло и активно участвует
в подготовке наших работ. Всегда помогут советом и другие преподаватели.
Студентам-политехникам в новом году желаю исполнения желаний, успешной сессии и защиты дипломных работ,
удачного трудоустройства!
Пусть 2022-й принесет нам больше радости и хорошего
настроения!
Подготовил Владислав Назаренко.
* Пет-проекты — проекты, которые вы делаете для себя в свободное время. С их помощью вы можете прокачивать свои навыки,
а результаты можно оформить в портфолио.
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Дом, где зажигаются
сердца!
Девиз, под которым проходил фестиваль,
посвященный 50-летию Дворца студентов
НТУ «ХПИ», как нельзя лучше отражает сущность этого центра культуры, любимого политехниками ДСа! Для нескольких поколений
студентов Политеха он стал вторым домом.
Особый дух творчества помог многим из них
вырасти не «однобокими» инженерами,
«флюсу подобными» по Козьме Пруткову,
а личностями творческими, как сейчас принято говорить — креативными, способными
воспринимать действительность во всем
ее многообразии и нестандартно поступать
при решении любых жизненных проблем.
Художественные коллективы Дворца представляют широкий спектр жанров искусства, они не раз становились лауреатами и призерами городских,
республиканских и международных смотров и конкурсов, Международных
и Всемирных фестивалей.
Первое место среди высших учебных заведений города занял в уходящем
году НТУ «ХПИ» на харьковском городском фестивале «Студенческая весна»–2021. Победителями конкурса этого фестиваля стали Народный ансамбль
народного танца «Украина», Народный художественный коллектив «Камерный
хор им. А. Петросяна», Народный аматорский коллектив профсоюзов Украины
Камерный оркестр «Крещендо», Театр «Политехник», студенты Екатерина Земцова, Алексей Володин, Евгения Ребенок, Илья Гургуц, Мария Гончар.
Яркие, захватывающие выступления коллективов Дворца студентов НТУ «ХПИ»
восхищают политехников, харьковчан и жителей других городов. ДС многие
годы служит «визитной карточкой» нашего университета, домом, где зажигаются сердца!

Мальчишки и девчонки, и их преподаватели! Веселые истории придутся вам не кстати ли? Молодежный театр юмора «АБЗАЦ» приглашает всех
в большой зал Дворца студентов НТУ «ХПИ», где 28 декабря в 18.00 будет показано новое прикольное шоу «Смехопад»! Великолепный повод
поднять настроение накануне Нового года и зарядиться энергией перед
сессией! Программа, как всегда, составлена из разноцветной гирлянды
весёлых миниатюр на разные молодежные темы!
Ждём вас с нетерпением, вход свободный.

Зимовому кубку бути!
26 листопада у Палаці студентів НТУ «ХПІ» відбувся перший фестиваль гумору
Ліги Сміху ХПІ! У традиційному форматі ЛС спробували свої сили вісім команд:
«Дробовик», «The бабы», «Алхімік» і «Надо подумать» з нашого університету,
«Animal Style» (Державний біотехнологічний університет), «МужЫки» (Харківський
національний медичний університет) «За замовленням в Direct» (КНУ театру,
кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого) та збірна Харкова «Под градусником».
Звичайно, команди хвилювалися перед виходом на сцену, але й тренерам, які
вже мають досвід виступів на іграх і фестивалях Ліги Сміху, довелося нелегко!
Уляні Колякиній, Марії Онопко, Іванові Шалю та Євгенові Зінченку довелося
зробити важкий вибір, адже усі команди показали себе достойно. А визначити
кращих допомагав джокер — тренер, який буде змінюватися кожну гру протягом усього сезону. На фестивалі ним був актор команди КВН «Мальчишник»,
випускник НТУ «ХПІ» Андрій Писанка.
Кращою командою фестивалю стали дівчата з ХПІ «The бабы»! Її учасники
отримали квитки на концерт Maruv. Нагороди також здобули кращі актори —
Микита Беспалий («Надо подумать») та Анастасія Міцай («Под градусником»).
Фестиваль пройшов навіть краще, ніж ми очікували. Жваві виступи, влучні
жарти, прекрасна атмосфера на сцені і в залі, який вибухав від сміху! Я вдячна всім, хто доклав зусиль, щоб ця гра відбулася: студентському профкому
на чолі з Анастасією Тарабановою, редакторам Вікторії Чередниченко і Дмитру
Мащенку, дирекції Палацу студентів та ректорату НТУ «ХПІ». Нам усе вдалося.
І напередодні нового року ми говоримо: зимовому кубку бути! До зустрічі у січні!
Діана Лавринова (МІТ-М221і), редактор Ліги Сміху ХПІ.

Газета «Політехнік» виходить 1 раз на 2 тижні
Web-адреса: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua
E-mail: zemljanskaja@kpi.kharkov.ua, rgp.kpi@gmail.com

Свідоцтво про державну реєстрацію ХК № 166 від 31 березня 1994 р.
Засновник видання — ХДПУ. Розповсюджується безкоштовно.

Знов
зазвучить
«Чарівний
камертон»
Зимові свята — особливий момент
в житті кожної людини. В переддень
Нового року ми чекаємо на здійснення
мрій та бажань. За багаторічною традицією, саме після святкування Різдва
та «старого» Нового року, Палац студентів відчиняє двері для поціновувачів інструментального мистецтва.
Міжнародний фестиваль-конкурс
«Чарівний камертон», розроблений
авторкою та художнім керівником
фестивалю Наталею Чистяковою і розрахований на рік, містить кілька заходів, серед яких: школа-семінар,
концертно-просвітницькі програми,
курс підвищення кваліфікації і за традицією — фестиваль-конкурс.
Мистецьку якість заходу за традицією забезпечує склад журі, до якого
ввійшли авторитетні представники інструментального музичного мистецтва
України, США, Німеччини, Мексики,
Іспанії. Проведення фестивальних заходів відбудеться згідно змішаного формату освітнього процесу університету.
Фестивальний сезон 2022-го присвячено 20-річчю Народного аматорського колективу профспілок України
Ансамблю скрипалів «Експромт» Палацу студентів НТУ «ХПІ», беззмінною
керівницею якого є кандидат мистец
твознавства, член Національної Всеукраїнської Музичної Спілки, авторка
та художня керівниця фестивалю «Чарівний камертон» Наталя Чистякова.
Традиційно фестиваль-конкурс
«Чарівний камертон» проходить під
патронатом ректора НТУ «ХПІ» Євгена
Сокола та за підтримки ректорату та
профспілкових організацій нашого
університету.
З історією фестивалю-конкурсу
можна ознайомитися за посиланням:
http://web.kpi.kharkov.ua/kamerton/
uk/home
На знімку: на передньому плані
Наталя Чистякова та Іван Корольов — керівник Камерного оркестру «Крещендо».

Наши аплодисменты!

Искренними, продолжительными аплодисментами встречают зрители
выступления группы «Единство» Арт-интернешнл центра Дворца студентов НТУ
«ХПИ». Парни и девушки из Конго, Марокко, Анголы, Ирана, Зимбабве увлеченно и талантливо исполняют песни — украинские и свои родные, старинные
и современные — разные, как и они сами. А объединяют их Политех, любовь
к ДСу и бессменный лидер, красивая и талантливая Галина Волченко.
Став студенткой машфака, она окончила институт с «красным» дипломом
в 1985-м, в 100-м, юбилейном для ХПИ, году. Пела всегда — в школе, в институте, после его окончания. Любимый Политех, вуз в те годы сугубо технический, неожиданно стал благоприятной средой для развития певческого
таланта Галины. Она стала солисткой легендарного ансамбля «Единство».
Международные фестивали, конкурсы, концерты, которых так много было
на творческом пути группы! Они стали яркой, неотъемлемой страницей жизни Галины. В том же 1985 году «Единство» было участником и дипломантом
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и Галина Волченко в составе
ансамбля пела на его эстрадах и на церемонии закрытия!
Зрители и участники коллективов Дворца студентов ХПИ помнят множество
таких ярких, успешных выступлений Галины и в ансамбле, и соло. А сам Дворец
стал для нее родным домом. Здесь она встретила своего будущего мужа Юрия
Волченко, с которым они уже растят внука. И здесь создала свой коллектив, уже
упомянутый Арт-интернешнл центр, которому дала имя легендарного «Единства» в память о его руководителе и друге Николае Волчукове. В успехе его
участников огромная заслуга Галины Волченко, ее энтузиазм, любовь к песне
и к людям.
С юбилеем поздравляют эту замечательную, талантливую, красивую женщину
ее друзья и коллеги, коллектив Дворца студентов, многочисленные поклонники
ее таланта! Счастья Вам, Галина Владимировна, здоровья, успехов и аплодисментов, аплодисментов, аплодисментов!
На снимке: участники группы «Единство», Галина Волченко — вторая
слева.

Спортивные
победы 2021-го
В этом году наши спортсмены завоевали 70 медалей
на соревнованиях национального уровня (20 золотых,
14 серебряных, 36 бронзовых), 12 наград на европейских
чемпионатах, кубках и международных турнирах (4 золотых,
2 серебряных, 6 бронзовых) и 5 — на мировых первенствах
(1 золотую, 4 серебряных).
При поддержке ректората, преподавателей кафедры
физического воспитания и спортивного клуба «Политехник» студенческая команда ХПИ заняла в своей категории
высших учебных заведений 2 место в соревнованиях летней Универсиады Украины.
На всеукраинских соревнованиях копилку медалей
харьковского Политеха пополняли представители легкой
атлетики, вольной и греко-римской борьбы, бадминтона,
плавания, самбо, водного поло, армспорта, карате и скалолазания.
На европейских первенствах нам запомнились яркие
победы Камиля Керимова (СГТ-М121) — призера чемпионата Европы по вольной борьбе, Мирославы Савченко
(СГТ-118б) и Кирилла Солохи (КИТ-520б) — призеров чемпионата Европы по самбо, Юлии Гадаевой (МИТ-М121) —
двукратной чемпионки Европы по пара-армрестлингу.
Сильнейшими были признаны также бадминтонисткипервокурсницы, призеры международных турниров
и этапов Гран-при Европы Полина Бугрова и Мария Столяренко (СГТ-121), которые значительно усилили сборную
университета в этом году.

Події 2021

21 січня 1921 року в Харківському технологічному інституті відкрився електротехнічний факультет, першим
деканом якого став професор Павло Петрович Копняєв. Цього ж дня була створена й кафедра електричних
машин, її також очолив П.П. Копняєв.
«Кафедра «Електричні машини»: історія, події, люди
(до 100-річчя кафедри). Історичний огляд» — це видання підготували випускники кафедри, а нині її викладачі В.І. Мілих, О.Ю. Юр’єва і О.О. Дунєв. З книги читач
дізнається багато цікавого про кафедру електричних
машин, приміщення, які вона займає, навчальний процес, про етапи розвитку і становлення, наукову діяльність
та ділові зв’язки, про події в житті кафедри і, звичайно ж,
про нелегкий шлях студента від абітурієнта до випускника.
У книзі також представлена галерея видатних випускників
кафедри.

На мировых спортивных аренах успешно выступали Елизавета Вакарева (БЭМ-618а.е) — призер чемпионатов мира
по плаванию в ластах на открытой воде и по фридайвингу
(подводный спорт), Юлия Гадаева (МИТ-М121) — победитель и призер чемпионата мира по пара-армрестлингу.
Кафедра физвоспитания, спортклуб НТУ «ХПИ»
и спортсмены поздравляют всех политехников с наступающим Новым годом! Желаем богатырского здоровья,
отличного самочувствия и настроения, а спортсменам
и тренерам — ярких спортивных побед!
На снимках: Полина Бугрова (слева) и Мария Столяренко (справа) на верхнем фото; Юлия Гадаева;
Елизавета Вакарева.

АРМСПОРТ

На чемпионате Европы среди спортсменов с ограниченными возможностями, который состоялся в конце октября
в Вильнюсе (Литва), Юлия Гадаева (МИТ-117) завоевала
две золотые медали в весовой категории до 65 кг. А чуть
позже на чемпионате мира в Бухаресте (Румыния) она заняла 1 и 2 места.

БАДМИНТОН

Шесть медалей разного достоинства привезли в Харьков из Днепра наши бадминтонисты, которые участвовали
в чемпионате Украины. Полина Бугрова (СГТ-121) — две
золотые, Яна Собко (СГТ-121) — золотую и бронзовую,
Михаил Махновский (КИТ-М121б) и Глеб Бекетов (СГТ120с) — серебряные.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Успешно выступили на турнире «Кубок Украины среди
юниоров» (Харьков) Дмитрий Васильев (СГТ-120) и Никита Хохлачев (СГТ-121), которые завоевали серебряную
и бронзовую медали.
Мария Долгарева.
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