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28 грудня 2020 року відбулося урочисте нагородження співробітників і студентів
університету, присвячене 135-річчю Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».
Серед нагород – грамоти, нагрудні знаки, медалі Національної академії наук України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства енергетики України, Збройних сил України,
Олімпійського комітету, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської
ради та інших державних структур. Майже 300 політехніків отримали нагороди. Їх вручив
ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол (на знімку – завідувач кафедри турбінобудування, лауреат
Державної премії України, професор О. П. Усатий нагороджений Грамотою Міністерства
освіти і науки України).
У Харківській облдержадміністрації подяки Прем’єр-міністра України були вручені п’ятьом
політехнікам. Це завідувач кафедри загальної електротехніки Костянтин Володимирович
Коритченко, декан факультету міжнародної освіти Дмитро Анатолійович Кудій, директор
навчально-наукового інженерно-фізичного інституту Олексій Олександрович Ларін, керівник
прес-служби Центру медіакомунікацій Олена Володимирівна Розова, професор кафедри
автоматизованих електромеханічних систем Віра Миколаївна Шамардіна.
11 політехнікам присудили почесні звання, ордена і медалі згідно з Указом Президента
України. Проректор з наукової роботи Андрій Петрович Марченко нагороджений орденом
князя Ярослава Мудрого V ступеня, завідувач кафедри комп’ютерного моделювання
процесів і систем Дмитро Васильович Бреславський – орденом «За заслуги» I ступеня,
завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Наталія Валеріївна Шаронова –
орденом княгині Ольги II ступеня.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджені професор кафедри комп’ютерної математики та
аналізу даних Олена Борисівна Ахієзер, завідувач кафедри технології машинобудування і
металорізальних верстатів Олександр Анатолійович Пермяков, голова первинної
профспілкової організації Анатолій Йосипович Фомін.
Почесні звання «Заслужений винахідник України» присуджено директору навчально-
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наукового інституту механічної інженерії і транспорту Віталію Валерійовичу Єпіфанову,
«Заслужений діяч науки і техніки України» – завідувачу кафедри теорії та систем
автоматизованого проектування механізмів і машин Миколі Анатолійовичу Ткачуку,
«Заслужений працівник культури України» – директору науково-технічної бібліотеки Ларисі
Петрівні Семененко. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присуджене
одразу двом політехнікам: завідувачу кафедри програмної інженерії та інформаційних
технологій управління Михайлу Дмитровичу Годлевському та декану факультету соціально-
гуманітарних технологій Андрію Володимировичу Кіпенському.
Вітаємо політехніків!


