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Політех виборов Гран-прі на міжнародній освітній виставці
«НТУ «ХПІ» переміг у рейтинговому конкурсі «Лідер вищої освіти», взявши участь у головній
події освітньої галузі України – Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Вона
відбулася у Київському Палаці дітей та юнацтва 17–19 березня 2016 року.
Широкомасштабний захід зібрав 750 учасників із 25 регіонів України, Польщі, Канади, Латвії,
Словаччини, Словенії, Франції, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Литви, Кіпру,
Бєларусі, Молдови, Естонії. Цього року харківський Політех презентував близько 35 науково-
технічних розробок».
№7 від 31 березня 2016.
Коли були ми молодими…
«День 12 квітня став знаковою подією в житті багатьох тисяч людей, які так чи інакше були
пов’язані з роботою в космічній галузі. Для мене теж, бо на самому початку космічної ери
мені, співробітникові ФТІНТу, довелося протягом 4 років (1962–1965) працювати в Центрі
дальнього космічного зв’язку, великому науковому центрі Академії наук Радянського Союзу,
бути відповідальним за його кріогенне забезпечення».
Г. Жунь, професор кафедри «Технічна кріофізика». №8 від 15 квітня 2016.
К 55-летию космической эры
«Леонид Каденюк принял участие в работе традиционной конференции «Україна і світ»,
одна из секций которой была в этом году посвящена космическому вектору в истории науки
и техники. Выступив на пленарном заседании конференции, наш гость рассказал о развитии
космической отрасли в Украине, о своем жизненном и профессиональном пути, о роли
науки, которой предстоит еще многое сделать, чтобы разгадать все тайны Вселенной и
сделать лучше нашу жизнь на Земле».
№9–10 от 16 мая 2016.
Олена Вороніна – срібний призер Олімпіади
«Випускниця факультету технології неорганічних речовин нашого університету, аспірантка
кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ» Олена Вороніна стала володаркою срібної медалі
Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Цю нагороду вона завоювала у складі
національної жіночої збірної з фехтування на шаблях».
№14–15 від 30 серпня 2016.
Вітаємо нового лауреата Державної премії України!
«Доктору технічних наук, завідувачу кафедри автоматизованих електромеханічних систем
НТУ «ХПІ», професору Володимиру Борисовичу Клепікову присуджено звання лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року. Цю нагороду вчений отримав як
один із авторів роботи «Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного
призначення».
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№19 від 26 жовтня 2016.
Вітаємо нового лауреата Державної премії України!
«Доктору технічних наук, завідувачу кафедри «Інформаційні технології та системи колісних і
гусеничних машин» НТУ «ХПІ», професору Дмитру Олеговичу Волонцевичу присуджено
звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року. Цю нагороду
вчений отримав за активну участь у розробці та вдосконаленні колісного бронетранспортера
БТР-4».
№24–25 від 23 грудня 2016.


