
 
Бажаю всім студентам досягти успіху!
  
[Бесідувала П. Ніколенко] 
 #3 от 12.02.2016 

Переможцем 17-го обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації
«Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» стала професор кафедри «Комп’ютерний
моніторинг і логістика» Т. В. Козуля.
До цієї перемоги Тетяна Володимирівна, випускниця кафедри технології неорганічних
речовин ХПІ 1987 року, йшла досить довгий час. Після закінчення інституту працювала в
Інституті монокристалів НАН України. З 1997 по 2003 рр. вона – викладач кафедри
геоекології та конструктивної географії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Саме там у 1998 році
відбувся захист кандидатської дисертації. А ось вже з 2003 року Тетяна Володимирівна з
Політехом! Вона почала працювати, за її словами, на одній з найкращих кафедр –
автоматизованих систем управління (АСУ) під керівництвом професора М. Д. Годлевського,
де завжди приємно знаходитися цілодобово.
У 2012-му вона захистила докторську дисертацію в Державній Установі «Інститут геохімії
навколишнього середовища НАН України» (м. Київ), присвячену математичному
моделюванню хімічних процесів у навколишньому середовищі.
«Я дуже вдячна за всебічну підтримку своєму науковому консультанту, завідувачу кафедри
інтелектуальних комп’ютерних систем, професору Наталії Валеріївні Шароновій – відомому
вченому і найпрекраснішій і милій жінці з найдобрішою душею, людині з великим серцем! –
каже Тетяна Володимирівна. – Завдяки її допомозі я витримала всі труднощі (посміхається):
і робота в університеті, і підготовка докторської, і виховання двох дітей…» До речі, зараз син
Тетяни Володимирівни Михайло – випускник фізико-технічного факультету ХНУ ім. В. Н.
Каразіна, аспірант і м. н. с. ХФТІ, а дочка Марія – у недавньому минулому студентка
професора Н. В. Шаронової – вчиться в аспірантурі на кафедрі «Інтелектуальні комп’ютерні
системи».
«Як вчений Тетяна Володимирівна відрізняється немислимою працьовитістю, неймовірною
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цілеспрямованістю і просто фантастичною працездатністю, – розповіла газеті «Політехнік»
професор Н. В. Шаронова. – Її докторська дисертація у повному сенсі цього слова –
піонерська робота, присвячена екологічній безпеці. Взагалі професор Т. В. Козуля володіє
цінною для вченого здатністю на самому початку сприймати нові віяння в науці і творчо їх
розвивати, вміє швидко і досконало розібратися в нових найскладніших темах».
Зараз Тетяна Володимирівна викладає студентам 3, 4 та 5 курсів ІФ і ЕІМ факультетів курси
«Екологія», «Оптимізація систем моніторингу», «Корпоративні екологічні системи».
Професор Т. В. Козуля автор 8 навчальних посібників і 2 монографій, колективної
монографії НТУ «ХПІ» і Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, яка стала результатом спільної роботи з її аспірантами. Дуже тепло вона
відгукується і про своїх студентів, яких вважає талановитими дітьми, здатними до вирішення
будь-яких завдань, бажає їм бути ще більш допитливими, зацікавленими навчанням,
прагнути досягти успіху і вступати до аспірантури, бути щасливими від наукової роботи.
Вихованці професора Т. В. Козулі приєдналися до численних вітань, які вона отримала.
«Якби потрібно було охарактеризувати Тетяну Володимирівну одним словом, я б не
замислюючись сказала – дивовижна! Завжди енергійна, з мільйоном нових ідей, уважна, із
завзятою посмішкою – поруч з такими небайдужими до своєї роботи і до науки людьми тебе
переповнює натхнення та бажання розвиватися! П’ять років тому вона побачила в мені те,
чого не бачила в собі я сама: саме завдяки їй я вступила до аспірантури і це докорінно
змінило моє життя», – сказала про свого викладача аспірантка Марія Олексіївна Бєлова. До
неї приєдналася Дар’я Ігорівна Ємельянова: «Тетяна Володимирівна є Вчителем з великої
літери! Вона чуйна, надихаюча, має творчий, душевний підхід до студентів. Я щаслива, що
маю можливість працювати з таким науковим керівником. Бажаю Тетяні Володимирівні
міцного здоров’я, невичерпного натхнення, нових наукових вершин, дякую їй за терпіння,
самовіддачу, критичність до моєї роботи і віру в мене!»


