
 
З новим навчальним роком, дорогі друзі!
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От і знову 1 вересня – свято знань, ніби звичне для університету, та щоразу радісне,
хвилююче, обнадійливе. Новий навчальний рік ми зустрічаємо під знаком уже близького 125-
річчя Харківського політехнічного, яке ми будемо відзначати через рік.
Тож попереду наполеглива праця всього колективу на честь знаменного ювілею. Впевнений,
що професори й студенти, викладачі і співробітники НТУ «ХПІ» докладуть усіх зусиль, щоб
новими досягненнями зміцнити авторитет рідного вузу, докласти в його скарбницю значні
наукові досягнення, перемоги в студентських олімпіадах та конкурсах, нову якість навчання.
Сьогодні ви бачите святково прибрані, ошатні і оновлені навчальні корпуси, аудиторії, все
навчальне містечко. Шануйте працю співробітників університету, ректорату, деканатів, які
створюють гідні умови для вашого навчання.
Підготовлені до нового навчального року і гуртожитки. Розпочато генеральну реконструкцію
двох із них – № 2 та № 4, для чого з держбюджету виділено 3 млн. грн. Ці гуртожитки
прийматимуть гостей Євро – 2012, а потім знову, після «євроремонту», будуть належати
студентам НТУ «ХПІ».
Унікальна можливість бути харківськими політехніками саме в рік знаменної історичної дати
випала й першокурсникам 2009-го, яких сьогодні посвячують у студенти. До нового
поповнення увійшли, як завжди, кращі з кращих, представники всіх областей України, серед
них 124 медалісти, понад 300 випускників довузівської системи навчання нашого
університету. Вони обрали Національний технічний університет «ХПІ» – вуз авторитетний,
відзначений всеукраїнськими і міжнародними рейтингами, вуз із багатими традиціями та
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славною історією.
5 місце серед 200 українських вузів посів НТУ «ХПІ» за рейтингом, проведеним за
методикою ЮНЕСКО. Наш університет входить до ТОП-десятка лідерів вищої школи за
оцінками роботодавців та до П’ятірки кращих українських вузів за рейтингом газети
«Сегодня» і компанії СИСТЕМ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ.
А всеукраїнський рейтинг «Компас – 2009» віддав НТУ «ХПІ» провідні місця в Україні в 4-х
номінаціях.
Наш університет, як відомий навчальний заклад, прийнято до міжнародних організацій:
Асоціації європейських університетів, Альянсу університетів за демократію, Мережі
університетів країн Чорного моря та ін. Підтвердженням високого рівня професійної
підготовки, яку надає своїм випускникам НТУ «ХПІ», є той факт, що вони плідно й творчо
працюють на важливих посадах у державних, дипломатичних, громадських та інших
структурах нашої держави.
Фундаментальна підготовка фахівців великою мірою обумовлена діяльністю всесвітньо
відомих наукових шкіл університету, чиї досягнення були за останні 10 років відзначені 11
Державними преміями України. Надбання вчених, професорів НТУ «ХПІ» одразу ж стають
складовою навчальних програм, забезпечують сучасний рівень підготовки студентів,
більшість яких є також учасниками наукових досліджень. Щороку десятки політехніків стають
переможцями Всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад, виборюють перші місця
в конкурсах молодих науковців, отримують стипендії Президента України, Верховної Ради,
місцевих владних структур та іменні стипендії видатних вчених Харківського політехнічного.
Ми впевнені, що і наступні покоління студентів і випускників НТУ «ХПІ» будуть активно і
творчо діяти в усіх сферах суспільного життя в Україні: господарській, науковій, соціальній,
духовній, досягнуть нових висот і уславлять рідний вуз.
Бажаю всім політехнікам вдалого початку нового навчального року, здійснення всіх надій і
сподівань, міцного здоров’я і бадьорого настрою!
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