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«Мечту пронесите через года и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда – Заклинаю – помните!» – закликає напис на одній з
дощок університетського меморіалу (відкритого 23 серпня 1968 року до дня 25-річчя
звільнення Харкова від фашистських загарбників). Минуло більш ніж 6 десятків років з того
часу, як студенти, викладачі та співробітники політесу пішли рятувати рідну країну від
фашистів.
Пам’ять – це те, що не дозволить мріям юності загинути разом з тими, хто сподівався,
будував плани на майбутнє, просто жив, а потім... не повернувся з сивого туману вибухів
війни. Світла пам’ять про загиблих – достойна спадщина новому поколінню. Юним
спадкоємцям вона дісталася від старших.
„Нескорена Україна. До 60-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників”
Загальноуніверситетська студентська науково-теоретична конференція з такою назвою
відбулася 28-29 жовтня в НТУ „ХПІ”
Оргкомітет конференції, присвяченої грандіозній даті, очолив проректор з гуманітарної
освіти і виховної роботи професор Ю.Д. Сакара. Традиційно зі вступним словом звернувся
до аудиторії ректор НТУ „ХПІ” професор Леонід Леонідович Товажнянський. Враховуючи
всенародну значимість дати, якій була присвячена конференція, промова ректора носила
характер душевного звернення до молодого покоління, і справила незабутнє враження на
всіх присутніх у залі.
З чудовими доповідями виступили студенти Я. Шахова (МТ-34б) – „Визволення України від
німецько-фашистських окупантів як одна з визначних подій 2-ї Світової війни”; В. Курко (ІФ-
54б) – „Визволення Харківщини від гітлерівських загарбників у роки Великої Вітчизняної
війни”; О.Расторгуєв (О-44б) – „Они сражались за Родину» (викладачі НТУ „ХПІ” –
визволителі м. Харкова); М. Богданова(ЕК-24а) – „Економічні, соціальні та демографічні
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наслідки 2-ї Світової війни і їх вплив на післявоєнний розвиток України”; О.Черних (ІФ-51в) –
„Внесок українства в розгром гітлерівської Німеччини (1941-1945 рр.)”. Свій виступ „Божа
поміч великій перемозі” фотокореспондент нашого „Політехніка” В.М. Русиновський
присвятив значенню віри та релігії на кривавих шляхах війни. Доповіді були якісно
підготованими та змістовними. Слухачі сиділи, затамувавши подих, коли розпочали свої
спогади про війну наші ветерани Юрій Дмитрович Безрученко – голова Ради ветеранів
університету, доцент кафедри етики, естетики і історії культури, та Анатолій Ілліч
Христофоров – доцент кафедри різання матеріалів та різальних інструментів. Щирі промови
обох ветеранів, розраховані, в першу чергу, на увагу молодої студентської аудиторії,
пройшли через серце кожного присутнього, викликали овації. Змусив задуматись над долею
ветеранів, над долею пам’яті про тих, хто захищав Батьківщину від фашистів, вірш Анатолія
Ілліча, написаний та прочитаний ним самим. 
Базова роль у підготовці цього заходу в стінах НТУ „ХПІ” належить кафедрі політичної історії
та безпосередньо її завідувачу Віталію Івановичу Ніколаєнку. В нашому університеті
кафедра постійно проводить виховну та патріотичну роботу серед студентів. Також в числі її
організаторів слід згадати імена Володимира Миколайовича Двірських (старшого викладача
кафедри загальної економічної теорії), Маргарити Сергіївни Курочкіної (викладача кафедри
філософії),Світлани Степанівни Арбузової (старшого викладача кафедри політичної історії)
та Юрія Івановича Озерського (доцента цієї ж кафедри). Завдячуючи спільним зусиллям
оргкомітету та кафедри політичної історії конференція до 60-річчя визволення України від
німецько-фашистських загарбників відбулася урочисто, в теплій душевній атмосфері і,
безумовно, стала важливим моментом виховання у сучасної молоді патріотизму та
неприйняття воєн та насильства.


