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Нові нагороди НТУ «ХПІ»

Наш університет цього року вже увосьме брав участь у загальнодержавній виставковій акції
«Барвиста Україна», яка була започаткована в 2001 році на честь 10-річчя незалежності
України.
На виставкових стендах НТУ «ХПІ», які були розгорнуті в експозиціях Міністерства освіти і
науки України і Харківської області, презентувались розробки в галузях енерго- та
електрозбереження, нанотехнологій, хімічних та біохімічних, харчових технологій, машино-
та енергомашинобудування, комунальної енергетики, охорони навколишнього середовища,
дослідження геокосмосу, випробувань вузлів та деталей машин на наявність
електромагнітної стійкості та сумісності. Загальна кількість експонатів сягнула 34.
Слід відзначити активну участь кафедр інтегрованих технологій, процесів і апаратів;
динаміки і міцності машин; технічної кріофізики та інженерної електрофізики; хімічної
технології неорганічних речовин, каталізу та екології; охорони праці та навколишнього
середовища; АСУ; інформаційно-вимірювальних технологій та систем; технології жирів;
металознавства тощо.
Як завжди яскраве враження на відвідувачів справили експонати наших науково-дослідних
інститутів «Молнія» і «Іоносфера» та кафедри турбінобудування, унікальні експериментальні
бази яких постановами Кабінету Міністрів України віднесені до наукових об’єктів, які
становлять Національне надбання держави.
Демонструвався також 6-томний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», автори якого –
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науковці та викладачі кафедри ДВЗ, висунуті на здобуття Державної премії України.
Відкрила виставкову акцію секретар РНБО України Р.Богатирьова, після чого вона і
супроводжуючі її особи оглянули експозиції ряду областей України. При ознайомленні з
досягненнями Харківської області вона відвідала і стенд університету. Пояснення з приводу
розробок і діяльності університету в цілому давав ректор. Він відповів на чисельні
запитання.
Детально з високими технологіями, представленими на стенді, ознайомились також перший
заступник Міністра МОН України М.В. Стріха, директор Департаменту науково-
технологічного розвитку В.О. Свіженко, академік НАН України Р.С. Яцків, науковці та
провідні фахівці ряду областей України.
Університет визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар
2008 року», який проводився в рамках виставкової акції. НТУ «ХПІ» нагороджено пам’ятним
знаком та Дипломом. Йому присуджено звання «Кращий виробник вітчизняних товарів 2008
року». Чотири роботи, представлені на конкурс, теж визнані переможцями в номінації
«Наука» і нагороджені Дипломами і золотими медалями. Це «Пускач тиристорний
регульований для електродвигунів ескалатора метро» (кафедра автоматизованих
електромеханічних систем), «Технологія мікродугового оксидування деталей» (кафедра
двигунів внутрішнього згоряння), «Холоднотверднучі суміші для ливарного виробництва»
(кафедра технології полімерних композиційних матеріалів і покриттів та ливарного
виробництва), «Установка для очищення газових викидів» (НДПКІ «Молнія»).


