Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Газета «Політехнік»
«POLYTECHNIC» NEWSPAPER

І

сторія Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» була б неповною
без внеску, який протягом 65 років робить газета
ВНЗ. Найяскравіші події, найважливіші віхи в житті університету, його свята і будні — все відображається в її численних публікаціях, у багатьох фактах і дорогих для політехніків подробицях.
Як тільки на початку 50‑х рр. минулого століття політехнічний було возз’єднано, в ньому була створена
газета «Ленінські кадри». У її першому випуску директор
ХПІ М. Ф. Семко писав: «Сталася ще одна важлива подія
в житті нашого інституту: ми випускаємо інститутську
багатотиражку. Вона повинна бути важливим знаряддям
мобілізації всього колективу на розв’язання великих завдань, що стоять перед інститутом».
І газета впродовж наступних 65 років виправдовувала своє призначення. Вона є важливим засобом масової інформації та комунікації в університеті, помічником
педагогів у вихованні висококваліфікованих спеціалістів. Газета виходить двічі на місяць обсягом 1–2 друкованих аркуші (4–8 шпальт, наклад 3000–5000 тис. примірників), має чималий авторський колектив, що складається
із студентів і викладачів університету.
Газета «Політехнік» — колосальна, оригінальна енциклопедія життя університету, яку постійно поповнюють
співробітники та студенти. У ній протягом 65 років кожен
знаходить щось своє, близьке. Хтось у ній бачить цілісну

H

istory of the National Technical University «Kharkiv
Polytechnic Institute» would be incomplete without the
contribution which the university newspaper has been
making for 65 years. The brightest events, the most important
milestones in the life of the university, its holidays and weekdays — everything is reflected in its numerous publications, in
many facts and details so precious for the institute members.
In the early 50’s, the polytechnic institute was reunited, the
newspaper «Leninist Staff» was created. In its first issue the
president of KhPI M. F. Semko wrote: «Another important event
in the life of our institute took place, we are releasing an institute
newspaper. It should be an important tool to mobilize the entire
staff to solve major problems the institution is facing».
For the following 65 years the newspaper proved to fulfill its purpose. It is an essential tool for media and communications at the university, assistant for lecturers in the education of highly qualified specialists. The newspaper is published
twice a month in a volume of 1–2 printed pages (4–8 columns,
the number of copies reaches 3000–5000 thousand), it has a
great creative team, consisting of students and staff.
«Polytechnic» newspaper is a huge, original encyclopedia
of university life, which is constantly enriched by the staff and
students. For 65 years, each person has found something
for themselves. Someone sees it as a transformed coherent mosaic, someone is interested in individual «puzzles».
The university newspaper is referenced by a lot of scientists
in their articles and monographs.
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Materials in the column of «Your Story, KhPI» focus on
трансформовану мозаїку, комусь цікаві окремі «пазли».
На газету університету посилалося безліч вчених у своїх outstanding scientists, founders of scientific schools, stages
статтях і монографіях.
of Faculty and department development. It contains memoМатеріали рубрики «Твоя історія, ХПІ» присвячуються ries of war and labor veterans, their stories of bright pages in
видатним вченим, фундаторам наукових шкіл, етапам the history of the university, fragments of researches made by
розвитку факультетів і кафедр. У ній публікуються спо- historians, etc.
гади ветеранів війни і праці, їхні розповіді про яскраві стоEvery year around 30 issues of the newspaper have tradiрінки з історії університету, фрагменти досліджень істо- tional headings «Education Innovations», «Your Story, KhPI»,
риків тощо.
«Scholarship Holders», «Olympiad Winners», «Science»,
Щороку виходить близько 30 випусків газети з тра- «Anniversary of the Department (Faculty)», «In Academic
диційними рубриками: «Нове в освіті», «Твоя істо- Council», «Exhibitions», «Career Center», «Student Governрія, ХПІ», «Іменні стипендіати», «Переможці олімпіад», ment», «Your Home is Dormitory», «Conferences», «Sports»,
«Наука», «Ювілей кафедри (факультету)», «У Вченій раді», «Palace of Students» and others.
«Виставки», «Центр кар’єри», «Студентське самоврядуIntegration into the European and world educational
вання», «Твоя домівка — гуртожиток», «Конференції», space, the specifics of the process, achievements of the
«Спорт», «У Палаці студентів» та ін.
best students in education and science, updating the conІнтеграція в європейський та світовий освітній про- tent of education, sports and cultural life of the university —
стір, конкретика цього процесу, досягнення кращих сту- these are far not all trends and topics of «Polytechnic» pubдентів у навчанні та науці, оновлення змісту освіти, спорт lications. The regular rubric «International Activity» allows to
і культурне життя ВНЗ — це далеко не всі напрями і теми trace the origin of numerous contacts and cooperation with
публікацій «Політехніка». У постійній рубриці «Міжнародна foreign partners of KhPI. Articles on joint researches, impleдіяльність» можна простежити історію зародження числен- mentation of grants from the European and global funds,
них контактів і співпраці ХПІ із закордонними партнерами. training for foreign experts, current mobility of students and
Статті про спільні наукові дослідження, реалізацію гран- lecturers represent one of the leading places in the newsтів європейських і світових фондів, підготовку фахівців для paper.
«Polytechnic» is a permanent member of several internaзарубіжних країн, сучасну мобільність студентів і викладачів займають провідні місця у тематиці газети.
tional scientific and technical conferences held by the univer«Політехнік» є постійним учасником кількох міжна- sity. The work of each of them is presented on a newspaper
родних науково-технічних конференцій, які проводить page or even it has a special issue.
університет. Роботі кожної з них присвячується сторінка
«Sports Newspaper» rubric was created due to the fact
видання, а то й спецвипуск.
that for over 20 years, the university has had a specialty of
Рубрика «Спортивна газета» обумовлена тим, що вже «Physical Education and Sport», and high level of physical
понад 20 років в університеті існує випускова спеціаль- training and sports occupy an important place in education
ність «Фізичне виховання та спорт», а висока масовість and improve the image of the university.
занять фізкультурою, спорт є надзвичайно важливими
From 2004, the university site publishes an electronic
у системі виховання та покращення іміджу ВНЗ.
version of the newspaper. The web page of «Polytechnic»
Із 2004 р. на сайті університету виходить електронна http://polytechnic.kpi.kharkov.ua has been visited by about
версія газети. Веб-cторінку «Політехніка» (http://polytechnic. 500 thousand readers for 12 years.
kpi.kharkov.ua) за 12 років відвідало близько 500 тис. читачів.
The newspaper repeatedly won or took prizes in the
Газета неодноразово ставала переможцем або при- contest of «Chasopys» which is held by the board of Kharkiv
зером конкурсів «Часопис», який проводить Правління Regional Organization of the National Union of Journalists of
Харківської обласної організації Національної спілки Ukraine, and the editor of «Polytechnic» S. Zemlyanska was
журналістів України, а редакawarded with the Gold Medal of
тора «Політехніка» С. Землянську
Ukrainian journalism and diplomas
секретаріат НСЖУ нагородив
by the Secretariat of the National
Золотою медаллю української
Union of Journalists of Ukraine.
журналістики та почесними граS. Zemlyanska is also the Laureмотами. С. Землянська також є
ate of Kharkiv municipal award in
лауреатом Харківської муніциjournalism (2010), she received the
пальної премії в галузі журналісgratitude of Kharkiv mayor comтики (2010), отримала Подяку
memorated to the 130th anniХарківського міського голови на
versary of NTU «KhPI» (2015). In
честь 130-річчя НТУ «ХПІ» (2015).
2016, the «Polytechnic» newspaper
У 2016 р. газета «Політехнік» одерreceived the diploma of the Secreжала Почесну грамоту секретаtariat at the National Union of JourПрацівники редакції: ред. П. Ніколенко,
ріату НСЖУ за вагомий внесок
nalists of Ukraine for contribution to
голов. ред. С. Землянська, ред. І. Гаєвий
у розвиток української журналісthe development of Ukrainian jourEditorial staff: editor P. Nikolenko,
тики та у зв’язку з 65-річчям із дня
nalism and in connection with the
chief editor S. Zemlyanska, editor I. Gayevyi
заснування.
65th anniversary of its foundation.
273

2- _

-eng.indd 273

29.05.2017 12:32:18

