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17 листопада в Міжнародний День студентів Вікторії Кумпицькій (О-42в) ректор нашого
університету професор Є. І. Сокол вручив свідоцтво кращого активіста студентського
самоврядування. В інтерв’ю газеті «Політехнік» дівчина розповіла про своє навчання та
роботу «СтудАльянса» ТОВ факультету.
Студентське самоврядування на факультеті технології органічних речовин було засноване 9
грудня 2009 року. Команда з найбільш цілеспрямованих студентів-активістів невтомно
працювала: реалізовувала факультетські проекти, організовувала свята, випускала газету
для першокурсників. У 2013–2014 рр. головою «СтудАльянса» ТОВ факультету була
Катерина Буняєва (О-42а), яка сьогодні вже є заступником по роботі з факультетами голови
ОСС «СтудАльянс» НТУ «ХПІ» Алли Карбан. Тоді з’явилося багато цікавих ідей, які були
втілені у життя. Тепер «кермо влади» дісталося Вікторії Кумпицькій, яка гідно продовжує
справу своїй попередниці!
«Саме завдяки своїй подрузі Каті Буняєвій я і прийшла до ОСС, – розповідає Вікторія. – Мені
хотілося не просто вчитися в університеті та здобувати перспективну спеціальність, а ще й
займатися чимось цікавим, працювати в команді на благо рідного факультету та всього
університету, покращувати студентське життя…»
«СтудАльянс» ТОВ факультету представлений моїм заступником Юлією Гольченко (О-44б)
та секретарем Анастасією Сердюк (О-64а), які принесли в команду свої свіжі ідеї.
«Ось вже 2 роки я працюю в ОСС, – продовжує Вікторія. – За цей час ми підготували багато
проектів, серед яких тренінг «Школа студентського самоврядування», яскраві танцювальні
флешмоби. 9 грудня відбувся яскравий конкурс «Miss ТОВ – 2015», на який недарма довго

чекали і студенти, і викладачі нашого факультету. Треба сказати, що саме в ОСС я
познайомилася з прекрасними хлопцями та дівчатами, і ми стали добрими друзями!
«СтудАльянс» НТУ «ХПІ» кращий у Харкові! Він дає можливість кожному студенту
реалізувати свої можливості, навчитися спілкуватися, планувати не тільки проведення
заходів, а й свій особистий час!»
Вікторія Кумпицька – відмінниця. Її спеціальність – «Технології бродильних виробництв і
виноробство». «Вчитися дуже цікаво, – каже Віка. – Наші викладачі прекрасно ставляться до
студентів, допомагають нам опановувати перспективну спеціальність! Зараз я вже працюю
над бакалаврською роботою на тему «Виробництво темного пива». Мій керівник професор
О. М. Півень допомагає мені виконати її якомога краще».
Вікторія привітала політехніків з наступаючим Новим роком та побажала всім міцного
здоров’я та успіхів в усіх починаннях!

