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Бережний Анатолій Семенович (1910–1996)
Випускник факультету технології неорганічних речовин (1932)
Завідувач кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла й емалей (1975–1984).
Доктор технічних наук, професор

Berezhnyi Anatolii Semenovych (1910–1996)

Н

A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1932)
Head of the Department of Technology of Ceramics, Refractories,
Glass and Enamels (1975–1984). Doctor of Technical Sciences, Professor

ародився 19 вересня 1910 р. у с. Остап’є на Полтавщині. У 1932 р. закінчив ХММІ. Після завершення навчання працював в Українському науково-дослідному інституті вогнетривів, де пройшов шлях
від асистента до директора. У 1966–1975 рр. обіймав
посаду керівника відділу експериментальної мінералогії Інституту геохімії та фізики мінералів АН УРСР, завідувача лабораторії фізичної хімії Фізико-технічного інституту
АН УРСР. З 1975 р. працював на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла й емалей ХПІ. Заснував наукову
школу «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких
і неметалевих матеріалів».
А. С. Бережний — член-кореспондент та академік
НАН України, почесний доктор Харківського державного
педагогічного університету, заслужений Соросівський
професор. Нагороджений п’ятьма орденами та медалями. Ім’я Анатолія Семеновича присвоєно Українському
науково-дослідному інституту вогнетривів, а також ввійшло до збірника «5000 видатних особистостей світу».

H

e was born on September 19, 1910 in Ostapie village
in Poltava. In 1932, he graduated from KhChTI. After
graduation, he worked at the Ukrainian Research Institute of Refractories, where he worked his way up from assistant
to the Director. In 1966–1975, he held the position of the Head
of the Department of Experimental Mineralogy at the Institute of
Geochemistry and Physics of Minerals of the Academy of Sciences of the UkrSSR, Head of the laboratory of physical chemistry at the Physico-Technical Institute of the Academy of Sciences
of the UkrSSR. From 1975 he had been working at the department of Technology of ceramics, refractories, glass and enamels
at KhPI. He established a scientific school «Physical and chemical
problems in technology of refractory and non-metallic materials».
A. Berezhnyi — a member of NAS of Ukraine, Academician
of NAS of Ukraine, Honorary Doctor of Kharkiv State Pedagogical
University, Honored Soros Professor. He was awarded five orders
and medals. The name of Anatolii Semenovych was given to the
Ukrainian Research Institute of Refractories, and was also included
in the book «5000 outstanding personalities of the world».

Блізнєцов Геннадій Олексійович
Випускник електромашинобудівного факультету (1963)
Чемпіон Європи зі стрибків з жердиною (1966)

Bliznietsov Gennadiy Oleksiyovych
A graduate of Electric Machine Engineering Faculty (1963)
European champion in pole vaulting (1966)

Н

ародився 6 січня 1941 р. в м. Харкові. Впродовж
1963–1972 рр. виступав у складі збірної команди
СРСР. Після завершення спортивної кар’єри
перейшов на тренерську роботу.
Є визначним радянським легкоатлетом, стрибуном
із жердиною. Має почесне звання «Заслужений майстер
спорту СРСР», знак «Почесний динамовець». Кавалер
ордена «Знак Пошани». Семиразовий чемпіон СРСР. Чемпіон Всесвітньої Універсіади (м. Порту-Алегрі, Бразилія,
1963 р.). Срібний призер Всесвітньої Універсіади (м. Будапешт, Угорщина, 1965 р.). Чемпіон Європейських легкоатлетичних ігор в приміщенні (м. Дортмунд, Федеративна
Республіка Німеччина, 1966 р.). Срібний призер Європейських легкоатлетичних ігор в приміщенні (м. Прага,
Чехословаччина, 1967 р.; м. Мадрид, Іспанія, 1968 р.;
м. Белград, Югославія, 1969 р.). Чемпіон Європи в приміщенні (1966 р.). Учасник Олімпійських ігор (м. Токіо, Японія, 1964 р.; м. Мехіко, Мексика, 1968 р.). Багаторазовий
рекордсмен СРСР зі стрибків з жердиною.

H

e was born on January 6, 1941 in the city of Kharkiv.
In 1963–3972 he was a member of the national
team of the USSR. After finishing his sports career
he went on to coaching.
He is an outstanding Soviet track and field athlete and
pole-vaulter. He has the honorary title of «Honored Master of Sports of the USSR» and «Honored Dynamo Sportsman». He is a cavalier of the Order of «Badge of Honor».
He is a seven-time champion of the USSR, a World Student Games champion (Porto Alegre, Brazil, 1963), a silver
medalist of the World Student Games (Budapest, Hungary,
1965), a Champion of European Athletics Indoor Games
(Dortmund, Federal Republic of Germany, 1966), a silver
medalist of European Athletics Indoor Games (Prague,
Czechoslovakia, 1967; Madrid, Spain, 1968; Belgrade,
Yugoslavia, 1969), a European indoor champion (1966),
a participant of the Olympic Games (Tokyo, Japan, 1964;
Mexico city, Mexico, 1968), a multiple champion of the
USSR in pole vaulting.
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