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Звезда Yuriy Sakara
«11 января проректору по научно-педагогической работе Юрию Дмитриевичу Сакаре,
который, к большому сожалению, ушел из жизни 10 ноября 2016 года, исполнилось бы 70
лет…
Именно поэтому в день 11 января 2017 года появилась звезда, которая носит имя Yuriy
Sakara. Название звезды по каталогу: KIC 11017176. Небесные координаты: Прямое
восхождение: 18h 59m 16,7s. Склонение 48о 34′ 46,7». Звездная величина: 7».
№ 1 от 27 января 2017.
20 років потому
«У кожного випускника вузу є свої позитивні спогади про рідну alma mater, про наставників та
викладачів. А ось Діані Валеріївні Райко, яка закінчила Харківський політехнічний, дорога
вирізка з газети «Політехнік» (№ 14, 1997 рік), де йдеться про неї – стипендіатку Верховної
Ради України, майбутнього спеціаліста з менеджменту у виробничій сфері, промислової
екології та охорони навколишнього природного середовища.
Як кажуть, «20 років потому», Д. В. Райко сьогодні – доктор економічних наук, професор
кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, фахівець з маркетингу,
продовжувач традицій наукової школи з економіки НТУ «ХПІ».
№ 3 від 28 лютого 2017.
Нагорода «Політехніку»
Наша газета стала переможцем VII міського конкурсу-форуму університетських газет
«Літопис» у номінації «Спадкоємність поколінь».
Почесну грамоту підписали Голова ХОО НСЖУ Олександр Голуб та Голова журі конкурсу-
форуму Юрій Хомайко.
№ 9 від 28 квітня 2017.
Зустріч з космонавтом Леонідом Каденюком
«Технічний прогрес людства почався з відкриття колеса ще понад 5 тисяч років тому, і політ
у космос можна порівняти з цією знаменною подією. Моя мрія стати космонавтом з’явилася,
коли у космос полетіла перша людина – наш співвітчизник Юрій Гагарін, і весь цей час я
наближався до досягнення своєї цілі!».
№ 17 від 28 вересня 2017.
Киностудии «ХПИ-фильм» – 60!
«Киностудия «ХПИ-фильм» – первая вузовская любительская киностудия в бывшем Союзе!
В октябре 1957 года, ровно 60 лет назад, выпускник ХПИ, ныне профессор Владимир
Петрович Зубарь – один из самых талантливых участников студенческой самодеятельности
– вернулся в родной ХПИ с завода ХЭМЗ, чтобы создать киностудию».
№18–19 от 18 октября 2017.
Серед кращих університетів країн Східної Європи та Центральної Азії

ListArticles.asp?id=300


У рейтингу QS University Rankings: Eastern Europe & Central Asia 2018 Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» зайняв 4 місце серед усіх
українських вищих навчальних закладів. Попереду йдуть Національний університет ім.
Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
Національний харківський університет ім. В. Н. Каразіна. Львівська політехніка посідає
слідом за НТУ «ХПІ» 5 місце.
Нашому університету вдалося поліпшити своє місце в списку на 4 позиції у порівнянні з
результатами минулого року і посісти 93 місце у рейтингу в цілому.
№21 від 28.11.2017.
Политехники посетили Международный авиасалон Ле Бурже
«В сотню украинских студентов, которые в июне этого года посетили Paris Air Show 2017 Le
Bourget, вошли Маргарита Верховец (СГТ-34б) и Антон Гулый (ЭМ-22с). Ребята одержали
победу в масштабном всеукраинском образовательном проекте «Авиатор 2017».
№ 22–23 от 21 декабря 2017.


