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Самбур Микола Іванович народився у 1923 році у с. Великі Липняги Семенівського району
Полтавської області. У 1940 році вступив до Харківського хіміко-технологічного інституту ім.
С. М. Кірова. У грізні дні Великої Вітчизняної війни студент першого курсу М. І. Самбур
призивається до Радянської Армії та в її лавах мужньо б’ється з німецько-фашистськими
загарбниками. У боях за Батьківщину сержант М. І. Самбур пропав без вісті в грудні 1943
року.
Сафронович Зіновій Борисович народився у 1918 році у місті Красноград Харківської
області. 29 червня 1941 року студент п’ятого курсу З. Б. Сафронович пішов добровольцем
до Радянської Армії.
Рядовий З. Б. Сафронович мужньо і хоробро бився з німецько-фашистськими загарбниками і
в жовтні 1941 року пропав без вісті.
Сващенко Костянтин Прокопович народився у 1921 році у с. Деркачі Харківської області. У
1939 році він вступив до Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова без
вступних іспитів, як відмінник середньої школи.
14 жовтня 1939 року студент першого курсу К. П. Сващенко призивається до лав Радянської
Армії, закінчує авіаційне училище і як стрілець-бомбардир 137 бомбардувального
авіаційного полку 260 бомбардувальної авіаційної дивізії відважно б’ється з німецько-
фашистськими загарбниками.
В одному з боїв 25 грудня 1942 року лейтенант К. П. Сващенко пропав без вісті.
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Семенюта Іван Павлович народився у 1914 році, член ВЛКСМ з 1930 року.
У серпні 1938 року він був зарахований на перший курс Харківського електротехнічного
інституту. Ударник навчання, його оцінки за три курси: «відмінно» – 24, «добре» – 13,
«зараховано» – 21.
З перших днів Великої Вітчизняної війни студент четвертого курсу ХЕТІ І. П. Семенюта
вступив у боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками. Заступник командира роти 949
стрілецького полку 259 стрілецької дивізії, старший лейтенант І. П. Семенюта мужньо і
хоробро бився з окупантами. 22 лютого 1943 року він героїчно загинув у боях за звільнення
Радянської України у с. Ніколаєвка Іванівського району Ворошиловградської області.

Семченко Маркіян Маркіянович народився 23 лютого 1919 року у місті Таганрог, член
ВЛКСМ з 1938 року. Закінчив середню школу № 36 міста Новоросійська та був зарахований
на перший курс Харківського електротехнічного інституту 25 серпня 1938 року.
7 серпня 1941 року він, студент четвертого курсу, став бійцем Радянської Армії.
Командир танка, гвардії лейтенант М. М. Семченко виявив беззавітну відданість
Батьківщині, мужність і хоробрість. 5 вересня 1943 року М. М. Семченко загинув смертю
героя.



Сердюков Михайло Никифорович народився у 1919 році. Член ВЛКСМ з 1938 року.
23 червня 1941 року він успішно закінчив Харківський електротехнічний інститут і пішов на
фронт захищати Вітчизну від нашестя фашистських поневолювачів.
Командир батареї 413 окремого винищувально-протитанкового дивізіону 161 стрілецької
дивізії старший лейтенант М. Н. Сердюков мужньо і хоробро бився з німецькими окупантами
і в одному з боїв героїчно загинув. Це сталося 4 листопада 1944 року.
Синельников Соломон Абрамович народився у 1907 році у місті Ніжин Чернігівської області.
У 1936 році С. А. Синельников був зарахований на перший курс Харківського механіко-
машинобудівного інституту. 24 червня 1941 року він захистив дипломний проект з оцінкою
«відмінно». Інженер-механік, молодший воєнтехнік С. А. Синельников мужньо бився на
фронті у лавах доблесної Радянської Армії і в одному з боїв у вересні 1941 року він пропав
без вісті.

Скотарєв Іван Костянтинович народився у 1921 році в станиці Попутна Отрадненського
району Краснодарського краю. Комсомолець з 1938 року.
У 1939 році він став студентом Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова,



а вже 14 жовтня, першокурсник І. К. Скотарєв був призваний до лав Радянської Армії.
У суворі дні Великої Вітчизняної війни рядовий І. К. Скотарєв відважно б’ється з іноземними
поневолювачами за честь і свободу Радянської Батьківщини. В одному з боїв він пропав без
вісті в квітні 1943 року.
Соколовський Юрій Андрійович
Із сім’ї службовців. Прийнятий в ХХТІ без випробувань в 1938 році. Всі три курси вчився на
«відмінно». Інших відомостей немає.
Сокольський Лев Абрамович народився 13 листопада 1905 року у місті Черкаси.
Комсомолець з 1924 року, член КПРС з 1927 року. Закінчив робітничий факультет
Харківського механіко-машинобудівного інституту. У ХММІ працює з 1931 року, з вересня
1933 року по травень 1934 року він завідував відділом кадрів інституту. Навчаючись в
інституті, Л. А. Сокольський був головою профбюро факультету. 20 червня 1938 року він
захистив дипломний проект на «відмінно». 1 вересня 1938 року був зарахований аспірантом
кафедри різання Харківського механіко-машинобудівного інституту. 6 липня 1941 року Л. А.
Сокольський був призваний до Радянської Армії і в її лавах в числі перших вступив у
боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками.
Воєнінженер 3 рангу Л. А. Сокольський – відповідальний секретар партійного бюро 788
артилерійського полку 262 стрілецької дивізії – пропав без вісті 10 липня 1942 року.
Солонина Георгій Андріанович народився у 1920 році у Бєлгороді.
До Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова вступив у 1938 році. Студент
четвертого курсу Г. А. Солонина з перших днів Великої Вітчизняної війни був призваний до
Радянської Армії і в її лавах мужньо і хоробро бився з німецько-фашистськими
загарбниками. Писар 114 окремої стрілецької бригади, рядовий Г. А. Солонина в одному з
боїв за свободу і незалежність Радянської Батьківщини героїчно загинув 21 грудня 1942 року
на Калінінському фронті. Він похований у с. Боєвка Оленінського району Калінінської
області.
Продовження у наступних випусках.


