
 
Привітання наш університет приймав також від...
  
#24-25 от 15.11.2010 Привітання наш університет приймав також від:
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних
наук України; Національної Академії педагогічних наук України; колективу і дирекції Інституту
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля; Національної академії наук України; Академії наук
вищої освіти України; від керівного та особового складу Управління Служби безпеки України
в Харківській області; Державного комітету України з питань науки, інновацій та
інформатизації; колективу Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод
«ФЕД»; Сумського державного університету; Харківської державної академії культури;
колективу викладачів та наукових працівників факультету електроніки Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; колективу викладачів,
наукових працівників, студентів і співробітників Харківської національної академії міського
господарства; народного депутата України, генерала армії України О.І. Кузьмука; від
начальника територіального управління «Північ», генерала-майора А.М. Сиротенка;
колективу Інституту електродинаміки; колективів інститутів Відділення фізико-технічних
проблем енергетики Національної академії наук України; колективу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; колективу Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; від радника Міністра оборони України,
генерала армії України С.О. Кириченка; Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля; Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова;
від президента ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе», Героя Соціалістичної Праці, Героя
України, д. т. н., професора В.М. Лук’яненка; від Східноукраїнського національного
університету ім. Володимира Даля; Кременчуцького державного університету ім. Михайла
Остроградського; ВАТ «Запоріжсталь»; Національного транспортного університету; від
начальника ДПІ у Київському районі м. Харкова І.А. Сагайдака; колективу Державного
інституту з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Діпрококс»; від
завідувача кафедри технології машинобудування НМетАУ, директора НДІСТа, професора,
Заслуженого діяча науки і техніки України, члена ради Академії інженерних наук України, О.
Є. Проволоцького; від колективу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
НАН України; Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Харківського
державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського; Національного університету
«Львівська політехніка»; Мішкольцського університету (Угорщина); колективу Донецького
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка; Харківського державного
технічного університету будівництва та архітектури; Харківського національного університету
внутрішніх справ; Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; колективу
ЗАТ «Завод «Южкабель»; Одеського національного політехнічного університету;
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди; колективу
державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»; головного управління МНС України в Харківській
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області.
Почесні грамоти отримав наш університет від виконкому Харківської міської ради; ради
ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону.


