Конкурс
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Нещ одавно в м узейном у комп
лексі Харківського національного уні
верситету міського господарства імені
О.М, Бекетова відбулась презентація
проектів учасників конкурсу «М олодь
для міста: П роблем и і рішення для
Харкова». Ф інальном у етапу переду
вала значна підготовка та відбір, згід
но якого з успіхом прой ш ов проект від
наш ого університету. В конкурсі взяли
участь 13 провідних вищ их навчальних
закладів Харківщ ини. Захід був органі
зований на високому м іж народном у
рівні, в класичному стилі, гостей вітав
аком панем ент піаніста.
Далі відбувалась презентація
проектів учасників та їх розгляд поваж 
ною комісією, д о складу якої входили
представники міської адміністрації,
а також Генеральний консул Ф едера
тивної Республіки Германії в Донецьку
(офіс - у Д ніпропетровську) Вольфганг
Мессінгер та проф есори технічного уні
верситету Ню рнберга - Флоріан Фішер
і М арк Каммербауер.
На конкурсі наш університет
представляла ком анда від ННІ ЕКТ у
складі: Олійник Поліни - гр. 33-АА, Сивенка М ихайл а - гр. 33-АА і Артеменко
Ярослава - гр. 32-Е, а також керівни
ків наукової роботи студентів: к.т.н.,
доц. Юрія Хандоли і асистента Віталія
Сухіна. Тема проекту: «М одульна гід
ропонна установка для вирощ ування
овочевої продукції в осінньо-літній пе
ріод для навчально-виховних комплек
сів м. Харкова». Ця тема досить довгий
час дослідж увалась на кафедрі А Е М С
під керівництвом завідувача кафедри
д.т.н., проф. М икол и Лисиченка. Пре
зентація проекту наш ою командою
проводилась англійською м о вою і ви
кликала значну зацікавленість конкурс
ної комісії, яка відзначила високий рі
вень підготовки.
По закінченню круглого столу
вдалося поспілкуватися з представ
никами нім ецької делегації та зроби
ти фото назгадку. Вручення дипломів
учасникам даного конкурсу відбува
лося під час відкриття проекту «Ночі
науки» - під патронатом Харківського
міського голови Геннадія Кернеса та
при уроченети ж ню Німеччини в Україні.
Висловлю ємо подяку студентам
та керівникам, які брали участь у д аном у
конкурсі і баж аєм о подальших успіхів.
ННІ Енергетики
т а комп'ютерних технологій.

