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Дибський Василь Володимирович народився у 1906 році в м. Кемерово.
З 1 грудня 1939 року по 23 червня 1941 року працював доцентом кафедри хімічної технології
палива Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С.М. Кірова.
З перших днів Великої Вітчизняної війни доцент В.В. Дибський став на захист Радянської
Вітчизни.
16 січня 1943 року лейтенант В.В. Дибський загинув смертю хоробрих у бою з німецько-
фашистськими загарбниками. Похований у с. Маратуки Краснодарського краю.
Динкін Віктор Леонович народився у 1919 році. 25 червня 1941 року В.Л. Динкін закінчив
Харківський механіко-машинобудівний інститут і захистив дипломний проект за фахом
«Гідравлічні машини» на «відмінно».
Випускник ХММІ інженер-механік В.Л. Динкін з перших днів Великої Вітчизняної війни був
призваний до лав Радянської Армії і хоробро бився з німецько-фашистськими
поневолювачами. Начальник приймального пункту 564 артилерійського полку лейтенант
В.Л. Динкін в боях з ворогом загинув 16 жовтня 1941 року.

Єфименко Михайло Олександрович народився у 1915 році в Донбасі. Закінчив Кадієвський
робітничий факультет і в серпні 1934 року був зарахований студентом на перший курс
Харківського механіко-машинобудівного інституту. З 8 квітня 1936 року по 1 вересня 1938
року в Михайла Єфименка була перерва у навчанні. А 3 липня 1941 року він був
переведений на п’ятий курс.
З перших місяців Великої Вітчизняної війни М.О. Єфименко у лавах Радянської Армії б’ється
з німецько-фашистськими загарбниками.
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Технік по літаках М.О. Єфименко в боях з фашистами виявив мужність, відвагу і хоробрість.
Він героїчно загинув 24 серпня 1944 року і був похований у м. Умані Черкаської області.
Житомирський Петро Йосипович народився у 1921 році у м. Кременчук в сім’ї робітників.
Навчався у СШ № 15 міста Дніпропетровська.
До Харківського електротехнічного інституту він вступив 25 серпня 1938 р., а вже 31 липня
1941 року був призваний до лав Червоної Армії – наказ № 183.

Жуков Григорій Васильович народився у 1921 році в с. Карань Донецької області у сім’ї
робітників.
У 1939 р. Г.В. Жуков вступив на навчання до Харківського механіко-машинобудівного
інституту, а 15 листопада 1939 р. він був призваний до лав Червоної Армії.
З 1941 р. Г.В. Жуков мужньо і хоробро б’ється з ворогом на фронті у складі 275
кавалерійсько-артилерійського полку. Сержант Г.В. Жуков брав участь в боях за м. Єльня. У
грудні 1943 р. він пропав без вісті.
Залозний Микола Іванович народився у 1920 році в м. Сватово Ворошиловградської (нині
Луганської) області. Член ВЛКСМ з 1936 року.
У 1938 році після закінчення з відзнакою середньої школи № 1 (м. Сватово) він був
зарахований на перший курс Харківського електротехнічного інституту без вступних іспитів.
7 серпня 1941 року студент четвертого курсу М.І. Залозний був призваний до лав Радянської
Армії. Командир взводу зв’язку 213 гвардійського стрілецького полку 71 гвардійської
стрілецької дивізії гвардії лейтенант М.І. Залозний мужньо бився з німецькими
поневолювачами на фронтах Великої Вітчизняної війни. 11 листопада 1943 року він героїчно
загинув у бою за Радянську Батьківщину.
За матеріалами Музею історії НТУ «ХПІ».


