
 
Весни в кожному серці!
  
[Л. Логачева] 
 #5 от 01.03.2005 

Переможницею районного конкурсу у номінації „Кращий студент вищого навчального
закладу 3-4 рівня акредитації” стала Наталія Шаповалова (КІТ-42а).
На конкурсі, влаштованому Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Київської районної
ради, відзначалася активна, талановита молодь, що досягла успіхів у різних галузях за
минулий рік. До складу комісії увійшли компетентні, авторитетні фахівці, представники
громадських організацій та депутати.
– Я перемогла завдяки підтримці моєї кафедри, – вважає Наташа. Хоча нам здається, що її
шлях до такого визнання почався задовго до знайомства з НТУ „ХПІ”.
Іще навчаючись у школі, Н. Шаповалова була учасницею обласних олімпіад з математики,
історії, хімії. В 11 класі представила свої наукові роботи з математики та історії на конкурсі
Малої Академії Наук. Зайняла призові місця у 2 міжнародних конкурсах – Сахаровських та
Харитоновських читаннях, що проходили в Росії.
Наташа вчиться на цікавій спеціальності – „Інтелектуальні системи прийняття рішень”:
– Я вважаю обрану спеціальність універсальною для будь-якої галузі, а також надзвичайно
актуальною в наш час. Вона має широкий профіль – від секретаря-референта – до
висококваліфікованого аналітика. Навчаючись тут, я створюю плацдарм, аби у недалекому
майбутньому займатися широкою науковою діяльністю. Гадаю, саме такі універсальні
спеціальності стають дедалі популярнішими зараз. Стираються розрізнення між„чоловічою”
та „жіночою” професіями; різниця тут – лише у підході до роботи.
На 2 курсі університету Наташа взяла участь у міжнародному конкурсі в Празі. У підготовці
роботи з програмування, з якою вона приїхала на конкурс, велику допомогу надав професор
кафедри Олександр Анатолієвич Серков.
Позаминулого року Наталія Шаповалова побувала в Індії – на міжнародному конкурсі
„Кванта-2003” – і увійшла в „десятку” в змаганнях практично з усіх предметів, передбачених
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організаторами цієї події. Виступила добре, незважаючи на те, що довелося щодня боротися
у кількох турнірах водночас.
Окрім постійної участі в різноманітних конкурсах та конференціях (у зарубіжних поїздках
допомагають знання англійської та французької мов, які дівчина вивчає самостійно), Наташа
є активним членом студентського парламенту.
– Це – невід’ємна частина мого життя, яка приносить мені величезне задоволення, а також
важливий у майбутній роботі досвід, у тому числі – і в спілкуванні з людьми.
Наташа розповіла нам про цікавий розважальний конкурс „Адреналін-шоу”, що проводився
під час святкування 350-річчя Харкова, – „гонки на ліжках”, себто танці. Команда друзів, до
якої увійшла дівчина, запропонували „ліжко в стилі ретро”.
– Хоча ми й не стали переможцями, було дуже весело, а враження лишились незабутні, а це
– головне, – говорить Наташа.
Напередодні жіночого свята ми запитали у нашої героїні, яким вона уявляє собі свого
майбутнього обранця:
– Розумним, оригінальним, творчим. До речі, мені щастить на друзів саме з такими якостями.
Усім жінкам НТУ „ХПІ” з нагоди 8 березня переможниця районного конкурсу, одна з кращих
студенток університету, Наталія Шаповалова, побажала доброго настрою та оптимізму, а
також весни у кожному серці.


