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17 листопада у НТУ «ХПІ» відбулася традиційна зустріч ректорату зі студентами нашого
університету та урочиста церемонія нагородження кращих із них.
«Сьогодні важливе свято, – сказав ректор НТУ «ХПІ» професор Л. Л. Товажнянський,
вітаючи тих, хто своєю копіткою, натхненною працею та відмінним навчанням вносить
значний вклад у зростання іміджу нашого університету та постійно підвищує свій власний
рівень. – Чистий розум, гаряче серце, молодість та надії – все це студенти – майбутнє нашої
держави!»
Переважна більшість студентів Харківського політехнічного вчиться на «відмінно» та
«добре». Протягом 2013/2014 н. р. ця молодь брала активну участь у Міжнародних
олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, конкурсах студентських наукових
робіт, в спортивному та культурному житті університету. У щорічній Всеукраїнській олімпіаді
взяло участь 350 студентів. Це представники МТ, МШ, ЕМ, ТМ, І, ІФ, ФТ, ЕМБ, Е,АП, КІТ, О,
Н, ІТ, ЕК, БФ, НТ, ЕІМ факультетів. Призери олімпіади вибороли 4 перших, 8 других та 12
третіх місць. За високі показники у навчанні та активну громадську діяльність багатьом
хлопцям та дівчатам призначені іменні персональні стипендії: Президента України: Михайло
Бабенко (ІФ-54а), Анна Герман (Н-29м), Микола Кругол (Е-19м), Михайло Пархоменко (ІТ-
39бм), Сергій Пасічний (ТМ-89ас), Сергій Пащенко (І-29ам), Анастасія Сміла (ЕК-11);
Верховної Ради України: Анатолій Грезенталь (Е-11), Катерина Колісник (МТ-29ам), Євгенія
Філанова (НТ-13д); Кабінету міністрів України: Альона Супрович (О-49вс), Валерія Шевченко
(І-12б). Студенти також отримують іменні стипендії Держадміністрації (Віталій Божко, МШ-
41а), імені видатного спортсмена університету О. С. Баркалова (Антон Михайлов, ІФ-79вм),
«Слобожанський миловар» (Володимир Крамський, О-40ам), ТОВ «Комбінат Каргілл»
(Михайло Дьяченко, О-40бм). Багато студентів удостоєні іменних стипендій Вчених рад
університету та факультетів.
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Харківські політехніки беруть найактивнішу участь у науково-дослідній роботі. Це Віталій
Бойко (МТ-49с), Ростислав та Святослав Дубяги (ЕМБ-19бм), Катерина Красюк (Н-39с) та
багато інших.
Харківські політехніки прославляють наш університет, захищаючи його спортивну честь на
чемпіонатах світу та Європи, а також на змаганнях різного рівня. Це спортсмени: Павло
Горбачов (ІФ-79м), Єлизавета Жарка (ІФ-79м), Владислава Лісна (ІФ-73), Дар’я Самарчанц
(ІФ-72), Марія Рябуха (БФ-22б) та інші.

У 24 колективах та творчих об’єднаннях легендарного Палацу студентів НТУ «ХПІ»
займаються понад 900 студентів та аспірантів Політеху. Кращі з них – Інна Бабенко (ІТ-
50ам), Кирило Беспалов (ІТ-39бм), Валентина Волощук (ФТ-10м), Тетяна Гонтарь (АП-10бм),
Анастасія Носаль (ІФ-51а), Олександр Ігнатов (ТМ-29бм), Юлія Удачіна (ЕК-43), Дмитро
Фомічов (КІТ-70с), Дмитро Халій (КІТ-10ас). На користь нашого університету та його
студентів невтомно працюють активісти профспілки студентів (ППОС НТУ «ХПІ»): Катерина
Дворнікова (ФТ-22), Оксана Малова (БФ-20гс), Аліна Редька (ЕК-21б), Олена Середа (ЕМБ-
41в), Олексій Шевцов (Н-52у). Займаються суспільно-корисною діяльністю члени
студентського самоврядування «СтудАльянс НТУ «ХПІ»: Олексій Башканов (НТ-63), Дарина
Газда (ЕІМ-10с), Марія Дмитренко (БФ-20вс), Алла Карбан (МТ-42), Юрій Кузьменко (ІФ-20с),
Володимир Любарський (МТ-42), Маргарита Марцинюк (ЕК-32б), Віталій Романенко (МТ-
12а), Олексій Слинько (МШ-22), Олексій Чепенко (БФ-29дм).
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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. Після церемонії нагородження у Палаці студентів відбувся чудовий святковий
концерт.
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