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У нашому славетному вузі навчається багато талановитої молоді. Хтось може похвалитися
«відмінною» заліковкою, хтось досяг неабияких успіхів у наукових дослідженнях, є й такі, хто
досяг вершин у художній самодіяльності та спорті.
Здібності цих студентів по праву високо оцінюються і у нашому університеті, і на обласному
та державному рівнях. «Як?» – запитаєте ви. Насамперед, за допомогою присудження
іменних стипендій.
Престижну стипендію Президента України отримують Олександр Гудзенко (ІФ-24а), Олег
Лосєв (КІТ-74), Ірина Ткачова (ІТ-25а), Микита Юрін (Е-54б) та Олексій Пєвнєв (ЕМБ-54б). У
цьому році до них приєднався Дмитро Джулгаков (ІФ-56а) – призер Міжнародного конкурсу з
програмування (м. Бухарест), неодноразовий переможець Всеукраїнської олімпіади з
програмування й інших студентських турнірів.
Стовідсоткову успішність у навчанні, активну громадську позицію, перемоги та участь у
Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт і реальні наукові розробки треба мати тим
студентам, які бажали б стати стипендіатами Верховної Ради України. У Харківському
політехнічному в 2009 році цю стипендію призначили Аліні Вільк (ЕК-45а), Тетяні
Ольховській (ФТ-34), Альоні Тульській (Н-25), Тетяні Берлізєвій (МТ-24а) та Вячеславу
Пильову (ТМ-45а).
Стипендію імені колишнього ректора Харківського політехнічного М. Ф. Семка отримують
Аліса Шаргуленко (МШ-14б), Наталія Гаєвська (ЕМБ-16б) та Оксана Федорченко (О-45в);
стипендію облдержадміністрації – Анна Рассоха (ЕК-46а); стипендію ім. В. І. Атрощенка –
Ольга Ларіна (Н-16а). А ось Світлані Федоровій (І-14а) перезатвердили стипендію ім. А. М.
Підгорного.
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У свій час започаткувало добру традицію відзначати кращих із кращих і керівництво ТОВ
комбінату «Каргілл». Ця стипендія була присуджена Марії Тарадайченко (О-46б).
Не менш значні успіхи харківських політехніків і в спортивному житті. Ось, наприклад,
Дмитро Гуренко (ІФ-35д) та Михайло Клячко (ІФ-74) отримують стипендію ім. О. С.
Баркалова – відомого ватерполіста, двократного Олімпійського чемпіона, Заслуженого
майстра спорту СРСР.
До 17 чоловік, які і цього року продовжать отримувати стипендію Вченої ради НТУ «ХПІ»,
додались ще 13. Серед них – Ганна Головань (ЕК-26а), Катерина Дейнеко (Н-35), Олена
Бистрікова (АП-15б) та ін.
Честь бути стипендіатом ім. Аваза Назарова – випускника нашого вузу, відомого бізнесмена
– випала на долю Наталії Захаровій (ЕМ-24а), Марії Лешті (ЕМ-54), Ярославу Рудому (ЕМ-
15б) та ін.


