
 
Дипломи, нагороди, грамоти...
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Успіхи кожного політехніка – професора, викладача, студента – мають бути відомими
громадськості університету. Такого принципу додержується ректор Л.Л. Товажнянський,
перед початком засідання Вченої ради вручаючи викладачам і науковцям документи, які
підтверджують їх науковий ступінь, а переможцям та лауреатам різних конкурсів – грамоти
та дипломи.
1 липня диплом доктора технічних наук отримав провідний науковий співробітник кафедри
технології жирів, професор НТУ „ХПІ”, учасник Великої Вітчизняної війни М.П. Іхно. Атестат
професора НТУ „ХПІ” було вручено Ф.Т. Карпенко (кафедра загальної електротехніки).
Посвідчення „Відмінник освіти України” отримав доцент кафедри хімічної технології
неорганічних речовин, каталізу та екології І.А. Слабун. Почесні грамоти Міністерства освіти
та науки України „за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери
та з нагоди Дня науки” були вручені завідувачу кафедри теорії механізмів, машин та роботів,
професору М.А. Ткачуку та завідувачу кафедри колісних та гусеничних машин, професору
Є.Є. Александрову. Такою ж Почесною грамотою „за багаторічну сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки” був відзначений
начальник відділу науково-технічної інформації Л.П. Тижненко.
Грамотою за підписом міського голови В.А. Шумілкіна були відзначені лауреати міського
конкурсу „Молода людина року – 2004” у номінації „Діяльність у невиробничій сфері”
докторант кафедри нарисної геометрії та графіки О.В. Шоман та старший науковий
співробітник кафедри АЕМС Д.Г. Коліушко (номінація „Наукова діяльність”). Почесною
грамотою була нагороджена аспірант кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та
емалей І.В. Городнічева – „за кращу доповідь з напрямку „Хімія і технологія силікатів” на II
Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Хімія і
сучасні технології”, що відбулася 26–28 квітня в Українському державному хіміко-
технологічному університеті. Такою ж грамотою (напрямок – „Хімія і технологія неорганічних
речовин”) був відзначений студент кафедри хімічної технології неорганічних речовин,
каталізу та екології А.Калинченко. Приємно відзначити, що Грамотою „за активну участь і 3
місце у Північно-Кавказській регіональній студентській олімпіаді з теоретичних основ
електротехніки”, що відбулася у Південно-Російському державному технічному університеті
(Новочеркаський політехнічний інститут) нагороджена команда НТУ „ХПІ”. Такою ж грамотою
відзначено студента ТМ факультету Євгена Рядова, який посів на олімпіаді 2 місце.

ListArticles.asp?id=44

