
 
Віват, студенти Політеху!!!
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17 листопада з нагоди святкування Міжнародного дня студентів ректор НТУ «ХПІ»,
професор Л.Л. Товажнянський зустрівся з кращими студентами нашого університету. Це та
молодь, яка обов’язково повинна стати майбутньою елітою України. Саме такі – розумні й
ініціативні – хлопці й дівчата були запрошені до Зали засідань Вченої ради університету. Тут
були відмінники навчання, переможці Міжнародних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади, конкурсів студентських наукових робіт, учасники науково-
дослідницької діяльності та культурного життя нашого славетного вузу, спортсмени.
Завойовані ними нагороди – дипломи, грамоти, свідоцтва переможців отримали вони з рук
ректора разом із його щирими поздоровленнями.
Багатьом студентам за високі показники у навчанні та активну громадську діяльність були
встановлені персональні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів,
обласної державної адміністрації, Харківського голови, стипендії імені ректора університету
М.Ф. Семка, видатного спортсмена університету О.С. Баркалова, а також рад університету
та факультетів.
Героями дня були, наприклад, Дмитро Джулгаков (ІФ-56), Ілля Полосухін (ІФ-57а) та Данііл
Бондарев (ІФ-58а) – команда Політеху, що у півфіналі Чемпіонату світу з програмування у
Румунії (м. Бухарест) серед команд країн Південно-Східної Європейської зони зайняла
призове четверте місце. Усі ці студенти були премійовані – кожний отримав по 5000 гривень.
Преміювали також викладачів – керівників цих талановитих політехніків.
У щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді взяли участь 90 студентів з МТ, МШ, ЕМ,
ТМ, І, ІФ, ЕМБ, Е, АП, КІТ, Н, О, ІТ, ЕК, БФ, ФУБ факультетів. За підсумками ІІ етапу цієї
олімпіади студенти університету посіли 8 – перших, 10 – других та 10 третіх місць.
Вітали того святкового дня і студентів, які гідно захищають спортивну честь свого вузу на
змаганнях різного рівня, а також тих, хто активно займається творчістю, художньою
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самодіяльністю та активістів суспільного життя нашого університету.
Наприкінці зустрічі щасливі нагороджені та премійовані студенти у свою чергу говорили
слова вдячності керівництву вузу, вітали ректорат та аудиторію з прекрасним студентським
святом. Вони бажали всім міцного здоров’я, подальших успіхів та надбань. Завершальним
акордом святкової церемонії став музичний виступ «Золотого саксофону» НТУ «ХПІ» –
Андрія Боцула, студента КІТ факультету. Прониклива мелодія в майстерному виконанні
талановитого юнака пролунала як ще один заклик до життя, натхненної праці та творчості.


