
 
Вітаємо зі святом науки!
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На честь Дня науки, який відзначається в Україні 21 травня, протягом минулого тижня
тривав фестиваль науки, який вмістив безліч цікавих і значущих заходів. Репортажі з цих
подій ви знайдете в цьому випуску газети. Нагороди вченим НТУ «ХПІ», перемоги
професорів, доцентів, молодих науковців і студентів у конкурсах – свідчення плідної праці
всього колективу університету над вирішенням багатьох практичних і теоретичних наукових
проблем.
Обсяг наукових досліджень, які виконуються за 100 бюджетними договорами в нашому
університеті, становить сьогодні понад 12 млн. гривень, а загальна сума госпдоговірних
НДР, разом із міжнародними, досягла 7,5 млн. гривень. Високий рівень і значущість
розробок політехніків підтверджуються тим, що за останні 9 років їх автори відзначені 10
Державними преміями України, а число їх лауреатів, що працюють у НТУ «ХПІ», досягло 20
чоловік.
За час, що пройшов від Дня науки – 2007, політехники отримали 2 гранти Президента
України для молодих вчених, нагороджені 85 медалями, дипломами й грамотами на
Всеукраїнських та Міжнародних виставках. 4 розробки вчених НТУ «ХПІ» стали лауреатами
Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар» на виставці «Барвиста Україна», а
наш університет відзначений Дипломом «Виробник кращих вітчизняних товарів 2007 року».
Золоту медаль і Диплом «НТУ «ХПІ» – лідер сучасної освіти» отримав університет на
традиційній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2007».
У наукових дослідженнях беруть участь студенти, разом зі своїми наставниками публікують
наукові статті і виступають з доповідями на конференціях. Понад 6 тисяч студентів брали
участь в І турі олімпіад 2007, а близько 200 – захищали честь НТУ «ХПІ» на всеукраїнському
рівні, роботи 36 чоловік були представлені на всеукраїнські конкурси НДР, а автори 14 з них
стали переможцями.
В університеті працює 1322 науково-педагогічних працівники, в тому числі 132 доктори наук
та професори, 701 кандидат наук та доцент, а також 568 штатних працівників науково-
дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 16 докторів та 112 кандидатів
наук.
Фестиваль науки пройшов у НТУ «ХПІ» на найвищому рівні, про що свідчать публікації
регіональної, всеукраїнської преси, оцінки наукової громадськості, керівників області.
Вітаємо всіх політехніків із Днем науки і бажаємо всім ще вагоміших творчих звершень!
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