National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
Блохіна Валентина Дмитрівна
Випускниця факультету технології органічних речовин (1976)
Директор ТОВ «Аромат»

Blokhina Valentyna Dmytrivna
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Н

ародилася 19 грудня 1952 р. в м. Каховка Херсонської області. У 1976 р. стала випускницею Харківського політехнічного інституту імені
В. І. Леніна за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів» (тоді — на кафедрі барвників і проміжних продуктів, нині — органічного синтезу і нанотехнологій).
З 1976 р. В. Д. Блохіна працювала на парфумерній фабриці «Ефект»: технологом технічного відділу
(з 1976 р.), заступником головного технолога (з 1982 р.),
начальником виробничо-технічного відділу (з 1986 р.),
віце-президентом (з 1990 р.).
З 1999 р. Валентина Дмитрівна обіймає посаду
директора парфумерно-косметичної фабрики «Аромат».
Нагороджена орденом Святої Великомучениці Варвари та відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська Слава».

S

he was born on December 19, 1952 in Kakhovka
city of Kherson region. In 1976, she graduated from
Kharkiv Polytechnic Institute named after V. I. Lenin
within the specialty in «Chemical Technology of Organic
Dyes and Intermediates» (then — at the Department of Dyes
and Intermediates, now — the Department of Organic Synthesis and Nanotechnology).
From 1976, V. D. Blokhina worked in a perfume factory «Effect»: as a technologist of Technical Department
(1976), a deputy chief technologist (from 1982), a chief of
Production and Technical Department (from 1986), Vice
President (from 1990).
Since 1999, Valentyna Dmytrivna has been the Director
of perfumery and cosmetics factory «Aromat».
She was awarded the Order of St. Barbara the Great
Martyr and the Dadge of Honor of Kharkiv Regional Council
«Slobozhanska Slava».

Богомолов Сергій Іванович (1921–1999)
Випускник інженерно-фізичного факультету (1951)
Завідувач кафедри динаміки та міцності машин (1960–1991).
Доктор технічних наук. Почесний доктор НТУ «ХПІ»

Bogomolov Sergii Ivanovych (1921–1999)
A graduate of Physical Engineering Faculty (1951)
Head of the Department of Dynamics and Durability of Machines (1960–1991).
Doctor of Technical Sciences. Honorary Doctor of NTU «KhPI»

Н

ародився 1921 р. у м. Кременчуку. В 1939 р. вступив до Сталінградського механічного інституту. Після
Другої світової війни був зарахований до Харківського механіко-машинобудівного інституту. Здобувши освіту,
працював асистентом на кафедрі теоретичної механіки,
а, захистивши кандидатську дисертацію, в 1955 р. перейшов
на кафедру динаміки та міцності машин. У 1969 р. йому було
присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.
Упродовж 1960–1991 рр. С. І. Богомолов завідував кафедрою ДММ. За цей період її співробітники захистили
12 докторських і 130 кандидатських дисертацій. Сергій Іванович є автором понад 120 наукових праць. Він завжди
приділяв велику увагу впровадженню обчислювальної техніки в навчальний процес. Так, з його ініціативи в ХПІ було
створено обчислювальний центр. С. І. Богомолов — двічі
лауреат Державної премії (1984, 1997), заслужений діяч
науки УРСР (1985). Нагороджений орденами Червоної
Зірки, Жовтневої революції, Вітчизняної війни I ступеня та
багатьма медалями.

H

e was born in 1921, in Kremenchug town. In 1939, he
entered Stalingrad Mechanical Institute. After the Second World War he was enrolled in Kharkiv Mechanical
Engineering Institute. After graduating he worked as an assistant at the Department of Theoretical Mechanics, and having
defended his thesis in 1955 he transferred to the Department of
Dynamics and Strength of Machines. In 1969, he was awarded
the scientific degree of Doctor of Technical Sciences.
During 1960–1991, S. I. Bogomolov headed the Department of Dynamics and Durability of Machines. Within this
period his staff defended 12 Doctor’s and 130 PhDs theses.
Sergii Ivanovych is an author of over 120 scientific papers. He
always paid great attention to the introduction of computers
into the educational process and on his initiative the Computing Center was established in KhPI. S. I. Bogomolov is twice
laureate of the State Prize (1984, 1997), Honored Worker of
Science of the UkrSSR (1985). He was awarded the Orders of
the Red Star, October Revolution, Patriotic War of I degree and
many medals.
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