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17 травня з нагоди святкування Дня науки України у Малому залі Будинку Рад відбулася
урочиста зустріч голови Харківської облдержадміністрації Є.П. Кушнарьова з науковцями
нашого регіону. На неї були запрошені харків'яни, які відзначені державними нагородами,
видатні та молоді вчені - стипендіати облдержадміністрації, молоді вчені, які отримали
гранти створеного за ініціативою голови облдержадміністрації Фонду підтримки молодих
вчених, переможці конкурсу робіт Малої академії наук України, представники наукових
установ і організацій області.
Розпорядженням голови Харківської держадміністрації від 12 квітня 2003 року встановлено
16 іменних стипендій для видатних науковців та 16 іменних стипендій для молодих (віком 2035 років) науковців у різних галузях науки. Вони призначаються тим науковцям, які зробили
вагомий внесок у розв'язання науково-технічних, соціально-економічних проблем регіону,
відродження й розвиток наукового надбання Харківщини.
Майже кожного року іменними стипендіатами стають науковці-політехніки. Ось і цього року
стипендії отримали завідувач кафедри "Технологія жирів" професор Ф.Ф. Гладкий і доцент
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Ю.В. Чурілова (іменні стипендії ім.
М.М. Бекетова у галузі хімії). Професор Ф.Ф. Гладкий є визнаним фахівцем в Україні в галузі
технології жирів, очолює наукову школу в цьому напрямку протягом 20 років. Він автор низки
наукових праць, які склали цілісну систему вирішення сучасних проблем олійно-жирової
промисловості та заклали фундаментальну основу на подальший перспективний розвиток
галузі. Заступник голови ради молодих вчених та спеціалістів НТУ "ХПІ" доцент Ю.В.
Чурілова - автор розробки ефективної теплоізоляції теплових агрегатів, застосування якої в
різних енергоємних галузях промисловості України сприятиме значному енерго- та
ресурсозбереженню.
Протягом року буде отримувати іменну стипендію ім. Г.Ф. Проскури у галузі технічних наук і
ще один представник НТУ "ХПІ" - відомий вчений у галузі аеродинаміки парових та газових
турбін професор кафедри турбінобудування А. В. Бойко.
А доцент кафедри ливарного виробництва Д.О. Дьомін отримав від благодійної організації
"Фонд підтримки молодих вчених Харківської області" під патронатом голови Харківської
облдержадміністрації грант на публікацію досліджень у сфері розвитку промислового
потенціалу Харківського регіону. Цей грант дає можливість та фінансову підтримку для
публікації у науково-технічних журналах інформації про розробки харківських вчених, які
можуть бути впроваджені у нашому регіоні. Такі публікації викличуть інтерес як з боку
вузівської науки, так і виробничої сфери.
Поздоровляємо наших науковців і бажаємо їм подальших успіхів!

