
 
Вітання з ювілеєм
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Українська громадськість щиро відгукнулася на ювілей ректора нашого університету,
Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, д. т. н.,
професора Л.Л. Товажнянського. На його адресу надійшло близько 100 привітань і
поздоровлень лише з-за меж нашого міста і держави. Ми публікуємо кілька уривків із цих
привітань.
Ваша праця на педагогічній ниві дала щедрі плоди. Під Вашим керівництвом славетний
навчальний заклад – Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» досяг ще більших успіхів у підготовці висококваліфікованих фахівців для
національної промисловості та здобув заслужений авторитет у світі.
Розвиток міжнародної співпраці, здобутки у сфері наукових досліджень, підготовки наукових
кадрів та висококваліфікованих фахівців для промисловості держави, активне впровадження
положень Болонської декларації у навчальний процес стали підґрунтям авторитету
колективу університету, який Ви очолюєте.

І. Вакарчук, Міністр освіти і науки України.
Запорожские авиамоторостроители высоко ценят Ваш вклад в разработку вооружения и
подготовку офицеров для вооруженных сил Украины, решение реальных научно-
технических проблем, выполнение уникальных научных разработок двигателей,
трансмиссии, мощности бронекорпусов, моделирование динамики движения и системы
управления огнем.

В. Богуслаев, председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Мотор
Сич».

Ми знаємо й цінуємо Вас як яскраву особистість, професіонала, досвідченого керівника,
науковця. Вашою невтомною працею створено понад 280 науково-методичних робіт, у тому
числі підручники та навчальні посібники.

О. Бурлаков, голова державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки
України.

Ви приділяєте значну увагу встановленню тісних і плідних зв’язків між НАН України та НТУ
«ХПІ», що сприяє підвищенню рівня наукової та педагогічної діяльності учених Академії та
викладачів Вашого університету. Університет під Вашим керівництвом готує випускників
високого рівня, багато з яких стали знаними науковцями Національної академії наук України.
Вам притаманні глибока ерудиція, широкий світогляд, загострене почуття нового. Ми знаємо
Вас як душевну, чуйну, уважну людину, вимогливу до себе і співробітників.

Б. Патон, Президент Національної академії наук України, академік НАН України.
Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашого Дня народження!
Нехай натхненна праця, мудрість та оптимізм і надалі будуть Вашими постійними
супутниками у житті, а доля подарує багато світлих літ у мирі та добробуті.

В. Зайчук, керівник апарату Верховної Ради України.
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Щиро і сердечно вітаємо Вас – відомого вченого, організатора науки і освіти з ювілеєм.
Ми знаємо Вас як принципову, вимогливу і мудру людину, яка досконало володіє справою,
відповідально ставиться до роботи в Комітеті.
В. Стогній, заступник голови – учений секретар Комітету з Державних премій України в галузі

науки і техніки.
Уважаемый Леонид Леонидович!
Вы – открытая книга! Вы – источник мудрости! Вы – кладезь добра! Горжусь, читаю Вас,
наслаждаюсь вашим эликсиром, живу под Вашей добродетелью, обнимаю, надеюсь, буду
обнимать еще и еще раз!!!

Февзи Якубов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета, Почетный
доктор НТУ «ХПИ», Герой Украины.

Ми пишаємося Вами і радіємо з того, що Ваші здобутки високо оцінені державою і визнані
світом. Завдячуючи вашій невтомній праці, очолюваний Вами Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» став одним із найпотужніших центрів науки
та освіти України, відомим за межами нашої держави.

Б. Мокін, ректор Вінницького національного технічного університету, академік АПНУ.
Своєю невтомною працею Ви створили себе – визнаного організатора вищої технічної освіти
в Україні, який впродовж 50 років виховує в молодого покоління почуття національної
гідності, відповідальності за майбутнє Батьківщини; видатного вченого, який започаткував
наукову школу з інтенсифікації процесів тепло- та масообміну, а також у розробці сучасних
теплообмінних апаратів.

А. Шидловський, Почесний директор Інституту Електродинаміки, академік НАН України.
О. Кириленко, директор Інституту Електродинаміки, академік НАН України.

Бажаємо, щоб Ваша плідна праця, завдяки якій багато речей знаходять в житті свій сенс та
константи, була щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов. Бажаємо також, аби всі Ваші
добрі справи були непідвладні плину часу та зміні поколінь і щоб в майбутньому на Вас
чекало ще багато наповнених земними радощами років.

О. Голубенко, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля.

Сьогодні можна з гордістю сказати, що НТУ «ХПІ» – це ім’я, статус, престиж. Це висока
кваліфікація професорсько-викладацького складу, якісна освіта з добре сформованою
учбовою програмою і прекрасною науковою базою.

В. Шевченко, ректор Донецького національного університету, академік НАН України, Герой
України.

Високо оцінюючи Вашу плідну діяльність як одного з провідників освітянської справи в
Україні, ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», наукова громадськість Львівської політехніки глибоко шанує Вас і як відомого
науковця, визначного спеціаліста з проблем хімічної технології, процесів і апаратів, доктора
технічних наук, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і
техніки України. Ми цінуємо Вас як талановитого педагога і наставника студентської молоді,
ініціативного, вимогливого й принципового керівника, який свій високий інтелектуально-



духовний потенціал і непересічні організаторські здібності віддає справі розвитку науки та
освіти в Україні, розбудові Харківської політехніки, вихованню майбутнього нашої держави –
нового покоління молоді.

Ю. Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка».


