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15 листопада, напередодні чудового студентського свята, в НТУ «ХПІ» відбулася традиційна
зустріч ректорату зі студентами нашого університету та церемонія нагородження кращих із
них.
Аудиторія завмерла під звуки урочистого гімну «Гаудеамус». Далі ректор професор Л.Л.
Товажнянський привітав тих, хто своєю щоденною натхненною працею та відмінним
навчанням підвищує не тільки свій власний рівень, а й вносить великий вклад у зростання
іміджу нашого університету: «Шановні студенти! Ви вибрали прекрасний вуз, де головною
постаттю завжди був і є студент, – сказав Леонід Леонідович. – Адже девізом нашого
університету є слова, які належать першому директорові Харківського технологічного
інституту В.Л. Кирпичову: «Навчальний процес – це таїнство передачі духовних дарів від
професора до студента». Треба багато працювати, тоді з вас усіх неодмінно вийдуть класні
спеціалісти та гідні громадяни нашої держави. Ми святкуємо цей День студента з тією
молоддю, яка протягом 2012/2013 н. р. брала активну участь у Міжнародних олімпіадах, ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, конкурсах студентських наукових робіт, у
спортивному та культурному житті університету. Більшість студентів Харківського
політехнічного вчиться на «добре» та «відмінно». За високі показники у навчанні та активну
громадську діяльність багатьом студентам призначені іменні персональні стипендії:
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Харківського
міського голови, імені ректора університету М.Ф. Семка, видатного спортсмена університету
О.С. Баркалова, ТОВ «Комбінат Каргілл», «Слобожанський миловар», а також Рад
університету та факультетів».
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Ректор підкреслив, що у ІІ етапі щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь
72 студенти, із них 33 – стали призерами олімпіади, виборовши 6 перших, 14 других та 13
третіх місць. Це представники ТМ, ІФ, КІТ, НТ, ІТ, ТОВ, ЕМ, ЕМБ, ЕК, МТ, МШ, ТНР, АП, ІФ
факультетів. Перші місця здобули Антон Войтенко (ТМ-70а) («Теорія машин і механізмів»),
Дмитро Воронько (ЕМ-89) («Електротехніка»), Микола Андрющенко (ІФ-59б)
(«Інформатика»), Карен Арзумян (КІТ-28а) («Системне програмування»), Михайло
Пархоменко (ІТ-39б) («Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології»), Аліна Зайцева
(ЕК-27) («Інтелектуальна власність»).
Харківські політехніки захищають спортивну честь нашого університету та прославляють
його на чемпіонатах світу та Європи, а також на змаганнях різного рівня. Це спортсмени:
Роман Аббасов та Володимир Ласиця (боротьба), Анастасія Дмитришин, Микола
Дмитришин, Єлизавета Жарка та Дар’я Самарчанц (бадмінтон), Олена Кужелєва (плавання),
Руслан Перестюк, Андрій Черкас, Маілафія Саміду та Юлія Марченко (легка атлетика),
Дар’я Павліченко (стрільба з лука), Ірина Кириченко (теніс), Олександр Нарижнюк
(пауерліфтінг).

У 24 колективах та творчих об’єднаннях Палацу студентів займаються понад 900 студентів
та аспірантів Політеху. Серед кращих з них Сергій Акопян (МШ-38бм), Тетяна Колісник (ТМ-
69м), Валерія Свергунова (Н-18м), Михайло Тищук (ФТ-58м) та інші. Наші студенти сьогодні
відновлюють кращі традиції суспільно-корисної діяльності НТУ «ХПІ». Це активісти
профспілки студентів університету Яків Ваколюк (І-20б), Ольга Грибова (ІФ-10а),Ольга
Сафонік (ЕК-30а), Віталій Твардовський (ТМ-10) та багато інших. Це активісти студентського
самоврядування: Дар’я Безугла (ЕК-68м), Анастасія Ліповська (МТ-49с), Вікторія Штонда
(БФ-28гс) та інші студенти.
Проректор НТУ «ХПІ» професор Є.І. Сокол оголосив наказ про нагородження та
преміювання студентів, кожен з них отримав з рук ректора диплом та щире побажання
успіхів у подальшому навчанні та житті!
Після церемонії нагородження у Палаці студентів відбувся прекрасний святковий концерт.


