
 
З новим навчальним роком, друзі!
  
#11 от 29.08.2014 
Леонід Товажнянський – ректор НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і
техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, Почесний академік АПН України, Почесний громадянин
Харкова.
Дорогі друзі! Початок нового навчального року є подією знаковою для нашого університету
впродовж усієї його багатої, вже майже 130-річної, історії. Змінюються епохи, державний та
суспільний устрої, а його Величність Знання залишається серед головних пріоритетів
людства. От і сьогодні сідає за парти покоління молодих українців, якому належить стати
освіченими, вмілими фахівцями й переконаними патріотами, продовжувати розбудову нашої
держави, зміцнювати її добробут і міжнародний авторитет.
Міцніє тенденція прагнення молоді отримати технічну освіту, адже вона є основою розвитку
економіки, всієї держави. Відомо, що будь-яка країна виходить із кризи лише за рахунок
інженерної думки, нових технологій, конструкцій, унікальних рішень. Щойно завершився
прийом до нашого університету, студентами якого прагнули стати понад 21 тисячу
абітурієнтів – саме стільки заяв було подано до НТУ «ХПІ». Зараховано з них до числа
політехніків 2298 осіб, 1731 – на бюджетне навчання, 703 – за контрактом.
Як і щороку, студентами НТУ «ХПІ» стали представники практично всіх регіонів України. Це
наше місто (697 чол.) і Харківська область (463), Луганська (252), Донецька (393), Запорізька
(61), Полтавська (89), а також Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Херсонська,
Вінницька, Львівська та інші області. Хід приймальної кампанії традиційно висвітлювався в
блозі і на форумі WEB-сайту університету, на яких зафіксовано 100 тис. переглядів, понад 1
тис. запитань і відповідей – таким було спілкування в соцмережах із нашим майбутнім
поповненням.
Сьогоднішні першокурсники зробили вдалий вибір. Ви, дорогі друзі, будете навчатися
сучасним інформаційним технологіям, отримаєте наскрізну математичну, гуманітарну,
екологічну підготовку. Ви будете мати можливість ще в студентські роки долучитися до
участі в наукових дослідженнях, у яких вашими наставниками будуть відомі вчені, академіки,
лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, чиї дослідження є сьогодні в
авангарді світових інноваційних процесів.
Колектив університету може пишатися оцінкою багатьох вітчизняних і світових рейтингів. Так
світовий рейтинг QS включає НТУ «ХПІ» до числа університетів 700+, відводячи йому 4
місце серед українських вузів. За рейтингом наукометричної бази даних SCOPUS наш вуз
належить до 10 кращих вузів України разом із університетами ім. Шевченка, КПІ, Каразіна.
Вперше НТУ «ХПІ» відзначений у трійці кращих університетів України за рейтингом
Webometrics, чия оцінка базується на повноті представлення вузу в світовій мережі.
Збагачується спектр спеціальностей, за якими навчає НТУ «ХПІ», цього року відкрита
«Видавнича справа», збільшено ліцензійний обсяг на такі спеціальності, як «Фінансування»,
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«Соціологія», «Переклад», «Прикладна лінгвістика». До 92 осіб зріс прийом на наш
Гвардійський військовий факультет ім. Верховної Ради, курсанти й офіцери якого беруть
активну участь у антитерористичній операції, виконують підготовку та ремонт бойової
техніки. Днями наш університет передав одній із військових частин, яка діє в зоні АТО, 17
бронежилетів, придбаних на кошти, зібрані політехніками. Ця акція – складова комплексу
заходів, що їх здійснює університет на допомогу українській армії. На першому етапі
політехніки здали 25 літрів крові для поранених, другим був збір коштів для придбання
бронежилетів. На третьому етапі політехніки зберуть речі першої необхідності для
постраждалих. Це наш вклад у здобуття миру й спокою народу України. При цьому слід
нагадати, що вчені НТУ «ХПІ», представники багатьох його наукових шкіл успішно
розвивають нові технології, створюють і вдосконалюють військову техніку для зміцнення
обороноздатності держави. Наш університет – перший і єдиний в країні вуз, що є членом
концерну «Бронетехніка України».
Тим, хто обрав наш університет, майбутнім інженерам, економістам, політикам, академікам,
належить знати, що вони долучилися до діяльності потужного наукового центру. Із
Харківським політехнічним пов’язане зародження української технічної науки в галузях
механіки, теорії міцності прикладної хімії, авіації, ядерної фізики, електро- та
теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування та ін. І сьогодні тісні зв’язки
поєднують НТУ «ХПІ» з промисловістю. Науковці університету виконують дослідження за
держбюджетом на суму 19 млн. гривень та на 6 млн. – госпдоговірні. НТУ «ХПІ» виконує
замовлення підприємств, що визначають економіку держави, таких як Конструкторське бюро
ім. Морозова, завод ім. Малишева, корпорація УПЕК, КБ «Південне», ХАЗ, ФЕД, КБ ім.
Антонова, Харківський плитковий завод та багато інших, де, до речі, трудяться тисячі наших
випускників.
І про ваше майбутнє працевлаштування заздалегідь дбає університет, створивши
ефективну систему, яка веде постійний моніторинг ринку праці й забезпечує 95 відсотків
випускників першим місцем роботи, допомагає їм знайти своє місце в житті.
Від вас, дорогі друзі-студенти, ми чекаємо зацікавленого, небайдужого ставлення до
навчання. Від вас самих залежить, як багато ви зможете взяти від університету знань,
досвіду, вміння навчатися протягом усього життя, без якого неможливо стати успішними в
сьогоднішньому складному і такому цікавому світі, в якому вирішальними факторами
прогресу є інформація, наука, верховенство людського інтелекту.
Нас радують результати захисту магістерських дипломних робіт, понад 50 відсотків яких
оцінені на «відмінно», про високий рівень підготовки свідчать і успіхи наших студентів –
учасників ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін. 6 перших, 14 других і 13
третіх місць посіли в них політехніки. Університет пишається своїми представниками –
переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2013 року. Вони
здобули НТУ «ХПІ» перше місце серед вузів України.
Як і завжди, велику увагу приділяємо ми вирішенню соціальних проблем студентства. Цій
меті підпорядкована діяльність із благоустрою гуртожитків, оздоровлення й відпочинку.
Студенти НТУ «ХПІ» мають безліч можливостей розвинути свої обдарування, цікаво



відпочивати і весело провести чудову пору свого життя – студентські роки. Далеко за
межами Харкова відомий наш Палац студентів, колективи якого заслужили широке
визнання, а їх виступи збирають повні зали глядачів – студентів Політеху та інших вузів
міста.
Унікальна спортивна база університету за окремими видами спорту має статус центру
олімпійської підготовки. Учасниками Спартакіади університету стають щороку тисячі
студентів. Видатними є спортивні досягнення політехніків на різноманітних змаганнях
найвищого рівня – обласних, всеукраїнських, європейських та світових. Серед наших
студентів є чемпіони світу і Європи, учасники й переможці Олімпійських ігор. Протягом
2012–2014 років студенти НТУ «ХПІ» здобули 90 золотих, 116 срібних, 127 бронзових
медалей.
Кожен навчальний рік – це черговий етап розвитку університету, він ставить перед нами нові
завдання в усіх галузях діяльності. Цього разу серед них – втілення нової концепції
викладання іноземної мови. За вибором Британської ради наш університет разом із НТУУ
«КПІ», Національним університетом ім. Шевченка та Львівською політехнікою визначений
базою для реалізації пілотного проекту модернізації мовної підготовки, результатом якої має
стати вільне володіння іноземною в професійній галузі та спілкуванні. Визначною подією в
нашому житті став початок функціонування нової бібліотеки, урочисте відкриття якої
відбудеться незабаром.
Важливим важелем для подальшого розвитку університету, як і інших навчальних закладів, є
підписаний Президентом України Петром Порошенком новий закон України «Про вищу
освіту».
Освітня система модернізується відповідно до принципів Болонської системи, до якої ми
приєдналися ще 2005 року. Це стосується освітніх кваліфікацій (тепер українські вузи будуть
випускати молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів), наукових ступенів (доктори
філософії, доктори наук). Вузи також отримують право остаточного присудження вчених
ступенів. Новий закон розширює можливості для забезпечення мобільності студентів, участі
наших вузів у міжнародних проектах та стажуваннях студентів за кордоном.
Важливою для університетів є також норма призначення ректора, якого обирає колектив
вузу з числа своїх працівників, а міністерство підписує з ним контракт. Ректор щороку звітує
перед колективом, що є найефективнішою формою контролю за його діяльністю.
Сподіваємось, що зрештою буде приведене до європейських норм навчальне навантаження
викладача, хоча це можливо лише за збільшення числа викладачів.
У фінансовій сфері вузам теж надається більша самостійність: зароблені вузами кошти
будуть проходити через Державний банк, а не через Казначейство, як це було досі, що
гальмувало фінансування наукової діяльності, виконання замовлень підприємств і розвиток
університету в цілому.
Новий закон надає вузам більшу академічну автономію, спрощується процес акредитації та
ліцензування, зроблені кроки до забезпечення гарантії якості освіти – буде створено
відповідне Національне агентство. Ми, звичайно, будемо підлягати систематичному аналізу
якості освіти, та, в той же час, будемо прагнути її підвищити.



Позитивним є також вдосконалення системи ЗНО, підвищення значущості середнього
шкільного балу, впровадження нового електронного механізму вступу до вузів та
автоматичного розміщення місць за держзамовленням.
У житті нашого університету – одного з найстаріших в Україні вищих технічних навчальних
закладів – багато історичних подій і знаменних свят. Та найбільш хвилюючим є щорічне
посвячення в студенти Харківського політехнічного – початок наступного навчального року.
Радіють першокурсники – вчорашні абітурієнти, вперше вступаючи до студентської
аудиторії. Святкують зустріч із друзями та університетом студенти старших курсів. І
хвилюємося, як завжди цього дня, ми – педагоги, приймаючи під свою опіку чергове
покоління політехніків, яким ще належить опанувати обрані професії і, ми впевнені, уславити
наш ХПІ.
Зі святом знань вас, дорогі викладачі, співробітники і студенти! Успіхів вам, добробуту і
особистого щастя!


