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Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України,
доктор технічних наук, професор.

Дорогі друзі! Радий вітати вас зі святом – символічним днем об’єднання студентів усіх
навчальних закладів з метою зміцнення ролі студентства в суспільному і політичному житті
своєї країни! В біографії кожної людини є особливі роки – роки юності, сподівань і
захоплюючих планів. Це фундамент, на якому будується майбутнє особистості.
Наш Політех забезпечує кожному з вас створення такого фундаменту. Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» широко відомий у світі, займає
провідні місця в численних вітчизняних і світових рейтингах, так згідно з одним із найбільш
впливових світових рейтингів QS World University Ranking (QS WUR) НТУ «ХПІ» третій рік
поспіль займає місце 651–700 серед університетів світу. Другий рік утримує в цьому
рейтингу титул кращого технічного університету України.
Щороку наш університет дає старт новим педагогічним технологіям, це дуальна форма
організації навчального процесу, проектне навчання, унікальна програма підготовки IT-
фахівців в Innovation Campus. Широкі можливості інтеграції студентів в Європейський
освітній простір надає Освітній центр «Німецький технічний факультет» через міжнародні
програми «подвійних дипломів», кредитної академічної і наукової мобільності.
Звертаю увагу всіх вас на великі можливості вже зараз стати учасниками наукових
досліджень, розробниками стартапів, досягнути їх впровадження в економіку. В НТУ «ХПІ»
створена унікальна інноваційна структура, яка дозволяє вченим, науковим співробітникам і
студентам здійснювати комерціалізацію своїх наукових розробок. Стартап-центр «Spark»,
Chernovetskyi Investment Group (CIG) відбирають кращі стартапи наших молодих вчених. У
ео Business incubators найкращі ментори світу навчають вмінню створювати стартапи,
розвивати їх, впроваджувати.
Ваше завдання сьогодні, дорогі студенти, не пройти повз ці новації, здобути тут якомога
більше знань, які допоможуть стати справді сучасними фахівцями, розвивати технологічне
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суспільство, бути свідомими громадянами своєї країни.
І, звичайно ж, наповніть свої студентські роки творчістю, зробіть їх яскравими, незабутніми.
В нашому університеті для цього є Палац студентів, де на вас чекають 20 творчих
колективів, їх захоплюючі виступи та університетські свята. НТУ «ХПІ» постійно підтверджує
свій статус лідера студентського спорту України, щойно наші спортсмени стали
переможцями XVI літньої Універсіади України з легкої атлетики та плавання.
Все, чого ми досягли і що маємо ще звершити, робиться для майбутнього – нинішнього і
прийдешніх поколінь студентів, прагнемо виховати молоде покоління конкурентоздатним, з
активною життєвою позицією, готовим до професійної діяльності, яка б зміцнювала
економіку України. Ми б хотіли розвинути у вас, дорогі друзі, високу духовність, гідні
моральні орієнтири, прагнення до творчості і високих життєвих цінностей.
Великих вам успіхів, життєвих радощів, щастя в майбутньому!
На знімку Валерія Таємницького: Диплом призера 15 Харківського регіонального конкурсу
студентських наукових робіт Олені Сергієнко вручив ректор Євген Сокол.

Професія «студент» –
Це класно,
Хоча, на жаль,
Короткочасно:
Десять семестрів
Чи п’ять років – 
Щасливі, хоч короткі,
Строки.
Тож спішимо



Нас всіх вітати:
Із нашим днем!
Із нашим святом!


