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Кожен рік, що минає, залишається в пам’яті чимось особливим. Є події, пам’ятні всьому
людству або цілим народам, а є такі, що освітлюють життя окремої людини, наповнюючи її
особливим змістом, радістю, бажанням жити і творити. Люди, які стали героями цієї
новорічної рубрики, живуть, вчаться, працюють поряд із нами. Порадіймо ж разом із ними,
проводжаючи плідний і успішний 2012-й!
Успіхів в улюбленій справі!
Перемога в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» – подія, з якою вітали колеги,
рідні, друзі професора кафедри «Ливарне виробництво» доктора технічних наук професора
Ольгу Іванівну Пономаренко в кінці 2012 року. Журі традиційного конкурсу, який проводить
Харківська обласна державна адміністрація, визнала професора О. І. Пономаренко
переможцем у номінації «Викладач професійно-орієнтованих або спеціальних дисциплін».
Загальний науково-педагогічний стаж Ольги Іванівни становить 30 років, ось лише неповний
перелік її досягнень: академік Академії наук вищої школи України за спеціальністю
«Металургія» з 2010 р., нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України за
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і плідну науково-
педагогічну діяльність, грамотою Асоціації ливарників України за особистий вагомий внесок
у розвиток вітчизняного ливарного виробництва, Знаком «За наукові досягнення». Вихованці
професора О. І. Пономаренко – постійні переможці і призери конкурсів і оглядів. От і цього
року студенти Т. Бондаренко і К. Караман порадували свого професора – їх роботі
«Моделювання та оптимізація властивостей ХТС на смоляних в’яжучих» присуджене 1 місце
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Професор О. І. Пономаренко є керівником від нашого університету філії кафедри ливарного
виробництва, створеної у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів (ФТІМС) НАН
України у Києві.
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Зараз Ольга Іванівна працює над створенням новітніх технологій в’яжучих для ливарних
форм та стрижнів, вивчає питання створення нових ХТС-технологій. Науковцями кафедр
полімерних композиційних матеріалів і покриттів та ливарного виробництва розроблено нове
екологічно чисте в’яжуче на основі олигофурфурилоксисилаксанів, яке вже отримало дуже
високу оцінку фахівців. Робота нагороджена дипломом переможця Всеукраїнського
конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року».
«Та найбільше задоволення я отримую від викладання, спілкування зі студентами, –
говорить професор О. І. Пономаренко. – І найбільшою нагородою для педагога вищої школи
є професійні успіхи наших вихованців, їх внесок у розвиток галузі. Дякую за вітання і бажаю
читачам газети – студентам і викладачам – напередодні свята щастя, здоров’я і,
обов’язково, успіхів в улюбленій справі!»


