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Харківський Політех серед найкращих вузів світу
НТУ «ХПІ» вже третій рік поспіль потрапляє до рейтингу кращих світових вищих навчальних
закладів за версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). Цей
рейтинг враховує репутацію вузу в науковому співтоваристві та серед роботодавців,
співвідношення кількості студентів до кількості факультетів, цитування наукових робіт,
роботу з іноземними студентами і викладачами.
Всього до рейтингу на 2016–2017 рік увійшло 916 вузів з 80 країн світу. У лідерах
дослідження залишається США (154 навчальних заклади в списку). Массачусетський
технологічний інститут і Каліфорнійський технологічний інститут (США), Стенфордський
університет, Гарвард, англійський Кембридж названі найкращими вузами в світі.
Співробітництво з литовськими університетами
13 вересня наш університет відвідала делегація представників Клайпедського університету
(професори Сергеюс Лебедевас та Юстас Жаглинскис) і Вільнюського технічного
університету ім. Гедимінаса (професори Саугирдас Пукалскас та Альфредас Римкус). Мета
візиту – участь у семінарі партнерів у рамках проекту The IncoNet EaP «Twinning Grants».
З гостями зустрілися ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол, проректор з науково-педагогічної
роботи Геннадій Хрипунов, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) Андрій
Прохоренко, заступник начальника відділу міжнародних зв’язків Олександр Василюк та інші.
Під час переговорів вчені визначили напрямки співпраці ХПІ і литовських університетів;
вирішили встановити і розвивати довгострокові контакти з обміну в науковому та
академічному напрямі (обмін студентами, аспірантами та ін.), реалізовувати спільні проекти.
Найближчим часом представники обох сторін планують підготувати програму найбільш
перспективних напрямків співпраці. Зокрема, передбачається спільна робота Клайпедського
та Вільнюського університетів з кафедрою ДВЗ НТУ «ХПІ» (завідувач – професор Андрій
Марченко), діяльність якої переважно спрямована на вирішення питань, пов’язаних з
двигунобудуванням.
День танкіста в НТУ «ХПІ»
10 вересня на базі Гвардійського факультету військової підготовки імені Верховної Ради
України НТУ «ХПІ» відбулися урочисті заходи з нагоди святкування Дня танкіста.
На свято були запрошені представники керівництва Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил, генерали і офіцери – випускники військового вузу,
керівники місцевих органів самоврядування, працівники танкобудівних підприємств.
Харків’янам і гостям нашого міста продемонстрували різноманітні бойові машини, що
перебувають на озброєнні оборонного відомства, а також нову бронетехніку: «Оплот»,
«Булат», «Атлет» та ін. Біля кожного зразка техніки стояли курсанти і давали пояснення
щодо його тактичних характеристик. Армійські підрозділи також показали, як виконують
бойові завдання в умовах зіткнення з умовним противником і як відбувається
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обслуговування бойових машин.
Власна служба охорони
створена в нашому університеті за підтримки ректора НТУ «ХПІ» Євгена Сокола та
проректора Магомедеміна Гасанова. До її складу увійшли близько 150 осіб. Для посилення
контролю за порядком на території Політеху та для забезпечення швидкого реагування на
порушення та загрози, зокрема, терористичні акти, була створена тривожна група, до складу
якої увійшли висококваліфіковані співробітники служби охорони університету (близько 20
осіб). З ініціативи служби охорони посилено контроль за переміщенням транспорту
територією університету та нагляд за автостоянкою ХПІ і системою контролю
ввезення/вивезення майна Політеху. Відстежується також збереження матеріальної бази (на
кожній кафедрі створені графіки чергувань працівників), ведуться роз’яснювальні роботи зі
студентами університету, повністю виключені акти вандалізму і вигул собак. Ще одним
нововведенням роботи служби охорони стало припинення чергувань студентів і викладачів з
метою їх убезпечення.
У перспективі планується установка 35 нових камер відеоспостереження, впровадження
нових сучасних технологій і методів з підвищення рівня безпеки студентів та викладачів ХПІ,
а також гостей університету.
Детальніше про ці та інші події можна прочитати на сайті новин університету
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/
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