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Конференції
20–22 травня у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
відбулася XVIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука,
техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD’2009). Цього року вона присвячена 125-
річчю нашого університету.
Організаторами конференції, як завжди, виступили Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Академія
педагогічних наук України, Мішкольцський (Угорщина), Магдебурзький (Німеччина),
Петрошанський (Румунія), Софійський (Болгарія) університети, Познанська політехніка
(Польща), Академія наук вищої школи України.
Цього року в роботі конференції взяли участь відомі науковці, викладачі, виробничники,
аспіранти, студенти з 16 країн світу: Росія, Азербайджанська Республіка, Туркменістан,
Франція, Німеччина, Австрія, Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія, Ірак, Іран, Сирія, Єгипет,
Лівія, Ліван – всього 40 доповідей.
На пленарному засіданні гостей щиро привітав ректор НТУ «ХПІ», професор Л. Л.
Товажнянський:
– Шановні колеги, ця традиційна конференція дає нам змогу відстежити розвиток науки в
нашому університеті, порівняти успіхи вчених, аспірантів з досягненнями їх колег у
відповідних галузях. Усім учасникам я бажаю плідної роботи, творчих здобутків!
Свою доповідь професор Л.Л. Товажнянський присвятив актуальній у всьому світі проблемі
утилізації відходів.
Далі слово взяли гості з Угорщини і Болгарії. Дьюла Патко доповів про досягнення науковців
Мішкольцського університету в галузі верстатобудування та мехатроніки, а Цвєтан Ігнатов –
про критерії оцінки нерівності доходів населення Болгарії.
Делегація Мішкольцського університету вручила ректорові нашого університету ювілейну
монету з нагоди 45-річчя плідної співпраці двох університетів.
Також представили свої доповіді на пленарному засіданні професори НТУ «ХПІ» В. І.
Кравченко («Електромагнітна безпека держави») та М. М. Солощук («Інтелектуальна
власність як чинник розвитку суспільства»).
Після пленарного засідання свою роботу конференція продовжила в 24 секціях, де була
представлена 1181 доповідь. ХVI Міжнародна науково-практична конференція
MicroCAD’2009 проходила за напрямами: інформаційні та управляючі системи, технологія та
автоматизоване проектування в машинобудуванні, моделювання робочих процесів в
енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження, сучасні інформаційні та
енергозберігаючі технології в енергетиці, інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та
екології, сучасні технології в освіті та ін.
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22 травня на урочистому засіданні Вченої ради ректорові Мішкольцського університету
(Угорщина), професорові Дьюлі Патко вручено диплом Почесного доктора НТУ «ХПІ».
Зліва направо: Почесний доктор НТУ «ХПІ», професор Мішкольцського університету Янош
Кундрак (Угорщина), проректор нашого університету, професор Є. І. Сокол, Почесний доктор
НТУ «ХПІ», ректор Мішкольцського університету Д. Патко, Почесний доктор НТУ «ХПІ»,
професор Мішкольцського університету Ф. Ковач, проректор НТУ «ХПІ», професор В. О.
Кравець та ректор НТУ «ХПІ», професор Л. Л. Товажнянський.


