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« Х а р к і в с ьк ий п о л іте хнічни й інсти ту т»
Дідик Петро Андрійович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1980)
Народний депутат України II скликання

Didyk Petro Andriyovych
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1980)
People’s Deputy of Ukraine of II convocation

Н

ародився 26 травня 1954 р. у с. Горошків Тетіївського району Київської області. У 1980 р.
закінчив Харківський політехнічний інститут
і здобув кваліфікацію інженера-техніка, а в 1997 р. —
Харківський економічний університет, отримавши фах
економіста.
Упродовж 1990–2002 рр. П. А. Дідик обіймав
посаду міського голови м. Ізюм. Пізніше політичну
кар’єру продовжив на державному рівні. У 1994 р. був
обраний народним депутатом України II скликання.
У 2002–2006 рр. Петро Андрійович обирався
депутатом Харківської обласної ради IV скликання,
а в 2010 р. — VI скликання. Працював начальником
Ізюмської філії ПАТ «Харківгаз».
Петро Андрійович — почесний громадянин міста
Ізюм, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

H

e was born on May 26, 1954, in Horoshkiv village of Tetiiv district in Kyiv region. In 1980, he
graduated from Kharkiv Polytechnic Institute
and obtained qualification of engineer-technician, and in
1997 — Kharkiv Economic University and obtained qualification of economist.
During 1990–2002, P. A. Didyk worked as the mayor
of Izyum city. Later, he continued his political career at the
state level. In 1994, Petro Andriyovych was elected a People’s Deputy of Ukraine of II convocation.
In 2002–2006, Petro Andriyovych was elected the
deputy of Kharkiv Regional Council of IV convocation, and
in 2010 of VI convocation. He worked as the chief of Izyum
branch of JSC «Kharkivhaz».
Petro Andriyovych is the Honorary Citizen of Izyum city
and he was awarded the Order «For Merit» III degree.

Дяченко Світлана Степанівна
Випускниця металургійного факультету (1949)
Доктор технічних наук, професор

Diachenko Svitlana Stepanivna
A graduate of Metallurgical Faculty (1949)
Doctor of Technical Sciences, Professor

Н

ародилася 12 січня 1927 р. у м. Харкові. У 1949 р.
закінчила ХММІ. Пізніше, у 1954 р. здобула другу
вищу освіту в Харківському інституті іноземних мов. У 1952 р. захистила кандидатську дисертацію,
а в 1972 р. — докторську. Упродовж 1952–1964 рр. працювала в ХПІ, а потім перейшла в Харківський автомобільно-дорожній інститут.
Основні напрями наукової діяльності: теорія фазових
перетворень, розроблення нових технологій виготовлення
та оброблення сталевих виробів і раціональних способів
зміцнення сталей.
Світлана Степанівна — автор понад 300 публікацій.
Засновник науково-педагогічної школи прикладного металознавства, науковий керівник більш як 50 докторів і кандидатів наук. На запрошення закордонних академій наук
читала лекції на Кубі та Перу. Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Соросівський професор (1997). Почесний професор Харківського національного автомобільнодорожнього університету.

S

he was born on January 12, 1927, in Kharkiv. In
1949, she graduated from KhMMI. Later, in 1954, she
received the second higher education at Kharkiv Institute of Foreign Languages. In 1952, she defended her PhD
thesis, and in 1972 — Doctor’s. During 1952–1964, she was
working at KhPI and then moved to Kharkiv Automobile and
Highway Institute.
The main directions of her scientific activity included: theory
of phase transformations, development of new technologies
of steel products manufacturing and processing and rational
methods of steels hardening.
Svitlana Stepanivna is an author of over 300 publications.
She is the founder of Scientific and Pedagogical School of
Applied Metallurgic Science, supervisor of more than 50 Doctors and PhDs in Sciences. At the invitation of foreign Academies of Science she delivered lectures in Cuba and Peru.
S. S. Diachenko is an Honored Worker of Science of Ukraine
(1991), Soros Professor (1997), Honorary Professor of Kharkiv
National Automobile and Highway University.
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