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Вчена рада НТУ «ХПІ» затвердила іменні стипендії імені першого ректора університету
Віктора Львовича Кирпичова. Починаючи з 2017/2018 навчального року ті студенти ХПІ, які
не потраплять до стипендіального рейтингу і не отримають державну стипендію, але
продемонструють відмінні успіхи в навчанні та будуть активно брати участь у спортивному і
культурному житті університету, отримають іменні стипендії. Розмір цієї стипендії буде таким
же, як і розмір стипендії відмінника, який навчається за технічними спеціальностями – 2000
гривень. Тобто, це найвища стипендія, яка на сьогоднішній день виплачується в нашій
державі.
Нагорода ім. О. М. Ляпунова
присуджена в 2017 році завідувачу відділу інженерії та архітектури Університету Парми
(Італія), професору Рінальдо Гарцієрі.
Цієї відзнаки він удостоєний за великий внесок у розвиток міжнародної наукової співпраці
між Університетом Парми і інженерно-фізичним факультетом НТУ «ХПІ». Завдяки цій
співпраці у кращих випускників ХПІ з’явилася можливість навчатися в аспірантурі в Італії та
публікувати свої наукові результати в престижних міжнародних наукових журналах.
Олександр Михайлович Ляпунов (1857–1918) – видатний математик і механік, почесний
член університетів в Петербурзі, Харкові, Казані і член таких академій, як Академія деї Лінчеї
(Італія), Французька академія наук та інші. У Харківському технологічному інституті працював
з 1887 по 1893 рр. Пам’ятна дошка академіку О. М. Ляпунову встановлена на будівлі
Головного аудиторного корпусу НТУ «ХПІ».
Нагорода ім. О. М. Ляпунова присуджується Науковим комітетом інженерно-фізичного
факультету ХПІ з метою заохочення видатних вчених з університетів світу, які працюють в
області механіки і прикладної математики і вносять значний вклад в міжнародне
співробітництво між університетами.
Нові спеціальності
«Міжнародні економічні відносини»
Ця нова спеціальність відкрилася в НТУ «ХПІ» до початку вступної кампанії 2017 року. Вона
передбачає підготовку економістів-міжнародників з поглибленим вивченням іноземних мов
та перекладу. Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримають
професійні знання в галузі міжнародного бізнесу, світової економіки і управління, іноземних
мов і перекладу. Освітня кваліфікація після закінчення навчання за новою спеціальністю –
економіст-міжнародник, перекладач. Кваліфікація в дипломі – бакалавр міжнародних
економічних відносин, спеціалізації «Міжнародний бізнес» і «Міжнародна економіка».
Готувати фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» буде кафедра
організації виробництва та управління персоналом. Вона підтримує міжнародні зв’язки з
провідними вузами Європи, бере участь в міжнародних проектах і програмах кредитної
мобільності, які передбачають навчання та стажування студентів у кращих вузах Європи.

ListArticles.asp?id=248


Спеціалізацію «Технологія кібербезпеки в електроенергетиці»
відкрито на електроенергетичному факультеті (спеціальність «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»).
«Потреба в кваліфікованих фахівцях у сфері кібербезпеки поступово зростає, особливо
після того, як було зареєстровано три кібератаки на «Укренерго». Зловмисники намагалися
керувати енергетикою країни, що могло призвести до негативних наслідків. Тому ми спільно
з представниками енергетичної галузі знайшли можливість відкрити в ХПІ нову
спеціалізацію», – прокоментував ректор університету, професор Є. І. Сокол.
За матеріалами прес-служби НТУ «ХПІ»


