Кожен рік робити результативним!
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Олександр Заковоротний, Вчений секретар НТУ «ХПІ», д. т. н., професор кафедри
обчислювальної техніки та програмування:
«У цьому році я успішно захистив докторську дисертацію. Вона стала підсумком багаторічної
підготовчої роботи, яка вмістила не тільки публікації у вітчизняних та закордонних наукових
виданнях, але і впровадження розробки на ПАТ «Укрзалізниця», зокрема на дизель-поїздах
серії ДЕЛ-02, які експлуатуються на Одеській залізниці. Зазначу, що це була праця
колективу лабораторії електронного моделювання, яка успішно продовжує багаторічні
традиції наукової школи ХПІ з цього напрямку. Я вдячний своєму науковому консультанту д.
т. н., професору Валерію Дмитровичу Дмитренку, з яким почав працювати ще студентом, д.
т. н., професору Валентину Івановичу Носкову, який допоміг з підготовкою та
впровадженням розробки та д. т. н., професору Сергію Юрійовичу Леонову, який допоміг з
отриманням міжнародних відгуків.
Мені приємно, що моя наукова діяльність, а також плідна робота в якості заступника голови
Ради молодих вчених нашого університету не залишилася не поміченою, і в лютому наказом
ректора мене було призначено Вченим секретарем НТУ «ХПІ». Це дуже відповідальна та
цікава робота, адже кожен, хто приходить до мене зі своєю дисертацією, відкриває для мене
щось нове у всіх напрямках наукових шкіл Харківського політеху.
У році, що минає, я був одним з організаторів традиційної Міжнародної наукової конференції
«Проблеми інформатики та моделювання», яку вже протягом 17 років проводить наш
університет. У 2017-му вона відбулася в Одесі.
Сподіваюся, що 2018 рік принесе не менш цікаві та приємні події. Є багато ідей, які, у зв’язку
з реструктуризацією ХПІ, допоможуть адаптувати роботу Вченої ради до нових вимог
Міністерства освіти та науки України. Не припиняється й моя робота над отриманням у

скорішому майбутньому звання професора. Планую також низку проектів разом із вченими
Українського державного університету залізничного транспорту, наприклад, з проректором
В. С. Бліндиком та завідувачем кафедри М. М. Бабаєвим, з яким я познайомився при
впровадженні результатів моєї докторської дисертації.
У новому році бажаю всім політехнікам щастя та добробуту, а нашим молодим вченим –
активніше проявляти себе, втілювати у життя свої ідеї!»
Знімок І. Гаєвого

