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Золотою медаллю за міжнародне співробітництво
«Був нагороджений наш вуз, який брав участь у Четвертій міжнародній виставці навчальних
закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» (номінація «Розвиток міжнародного
співробітництва в галузі освіти»)».
Орден Золотої фортуни
Як переможець щорічного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна»,
наш університет отримав орден «За трудові досягнення».
7 травня 2001 рік.
Л. БРАТУСЬ, заст. начальника відділу міжнародних зв’язків.
Харьковчане столетия
Их 400 – харьковчан, внесших большой вклад в развитие региона, прославивших свой край,
известных далеко за пределами Украины. В этом почетном списке больше десятка
политехников, тех, кто в разные периоды XX века учился, работал, преподавал в
Харьковском политехническом. Это в номинации
«Исторические деятели»
С. А. Борзенко, военкор, Герой Советского Союза. 
Л. Д. Ландау, физик, лауреат Нобелевской премии. 
Г. Ф. Проскура, выдающийся ученый в области гидромашиностроения, академик. 
Б. Н. Тютюнников, известный ученый в области технологии жиров, лауреат Госпремии.
«Государственные и общественные деятели»
В. Б. Гринев, бывший зам. председателя ВР Украины, профессор. 
А. Г. Емец, директор Харьковской облгостелерадиокомпании. 
В. Л. Шепетин, зам. председателя Харьковской облгосадминистрации.
«Лидеры промышленности»
Я. Е. Айзенберг, президент АО «Хартрон». 
Г. В. Малюк, генеральный директор ГП завод им. Малышева. 
П. П. Тодоров, председатель правления ОАО «ХТЗ» им. С.Орджоникидзе.
«Деятели науки, культуры, искусства»
С. Я. Брауде, радиоастроном, академик. 
В. Л. Рвачев, математик, академик. 
Л. Л. Товажнянский, ректор НТУ «ХПИ», профессор.
Эти имена – показатель выдающейся роли нашего университета, его огромного влияния на
развитие Харькова, на создание его исторического, научно-культурного и образовательного
потенциала.
15 марта 2001 года.
ISTA – 2001
Первая Международная научно-практическая конференция «Технологии информационных
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систем и их приложения» состоялась в нашем университете 13–15 июня. В ней приняли
участие более 150 ученых и представителей деловых кругов из 12 стран.
20 июня 2001 года.
НТУ «ХПІ» і українське танкобудування
«У жовтні виповнилося 75 років бронетанкобудуванню України. Його історія бере початок зі
створення танкової групи в конструкторському бюро Харківського паровозобудівного заводу
(нині ДП завод ім. Малишева). Протягом довгого часу головним постачальником інженерних
кадрів для танкобудування є Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут». Невипадково у складі нашого університету працює Харківський
Гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ – два навчальних заклади
взаємодіють у підготовці кадрів для вітчизняних промисловості та Збройних Сил. То ж і
ювілей танкобудування, і День танкіста 9 вересня святкувала і громадськість університету».
30 вересня 2002 року


