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Н

ародився 21 грудня 1937 р. у с. Стила Старобешівського району Донецької області. У 1960 р.
закінчив Харківський політехнічний інститут.
Отримавши кваліфікацію інженера-технолога, за направленням, три роки працював на Харківському приладобудівному заводі. У 1967 р. захистив кандидатську, а в
1983 р. — докторську дисертації, які присвячені розробці
хімічної технології неметалевих і силікатних матеріалів різноманітного призначення.
Починаючи з 1967 р., Михайло Іванович неодноразово
проходив науково-педагогічне стажування у провідних
ВНЗ Італії, Німеччини, Чехословаччини, Австрії та Китаю.
З 1984 р. до сьогодні професор очолює кафедру технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»,
керує науковою школою «Фізико-хімічні основи створення
нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів».
Упродовж 1991–2006 рр. виконував обов’язки декана
факультету технологій неорганічних речовин.
У різні роки Михайло Іванович входив до експертної
ради з хімічних технологій ВАК України. У 1999–2013 рр.
виконував обов’язки голови спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій, був членом робочої групи
МОН України з розробки стандартів вищої освіти, виконував доручення МОН України з атестації та ліцензування
навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації. З 1993 р.
М. І. Рищенко — академік Технологічної академії України.
Автор понад 400 наукових праць, серед яких
п’ять монографій і навчальних посібників, 95 винаходів і патентів. Підготував трьох докторів і 24 кандидатів
технічних наук.
За досягнення в науковій і педагогічній діяльності
М. І. Рищенко відзначений низкою нагород, зокрема Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», знаками «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», «За відмінні
успіхи в роботі», медалями «Ветеран праці», «За трудову
доблесть», удостоєний звання «Почесний професор Українського державного хіміко-технологічного університету».
Брат Михайла Івановича, Сергій Іванович, — теж
випускник ХПІ 1972 р. Він із 1987 р. і до нині працює на
посаді головного інженера Українського науково-дослідного інституту вогнетривів.
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e was born on December 21, 1937 in Styla village
in Starobeshevo district of Donetsk region. In 1960,
he graduated from Kharkiv Polytechnic Institute.
Obtaining qualification of engineer-technologist, he worked
three years at the Kharkiv instrument-making plant according
to his job referral. In 1967, he defended his PhD thesis, and
in 1983 — his doctoral thesis, dedicated to the development
of chemical technology of non-metallic and silicate materials
for various purposes.
Since 1967, Mykhailo Ivanovych was repeatedly taking scientific and pedagogical trainings at leading universities in Italy,
Germany, Czechoslovakia, Austria and China.
From 1984 until now Professor has been a Head of the
Department of Technologies of Ceramics, Refractories, Glass
and Enamels at NTU «KhPI», a Head of the scientific school
«Physico-chemical basis for production of new heat-resistant
inorganic materials and coatings». During 1991–2006, he was
a Dean of the Faculty of Inorganic Substances Technology.
Over the years, Mykhailo Ivanovych was a member of the
Expert Council of Chemical Technology of Higher Attestation
Commission of Ukraine. In 1999–2013, he was a Head of the
specialized council on theses defense, a member of the working group of MES of Ukraine on developing higher education
standards, fulfilled assignments of MES of Ukraine on certification and licensing institutions of III and IV accreditation. Since
1993, M. I. Ryshchenko has been an Academician of the Technological Academy of Ukraine.
He is the author of over 400 scientific publications, including five books and manuals, 95 inventions and patents. He prepared three Doctors of Science and 24 PhDs in Sciences.
For achievements in scientific and educational activities,
M. I. Ryshchenko was awarded a number of awards, including
of the Verkhovna Rada of Ukraine «For merits before Ukrainian
people», badges «Excellence in Education», «Honored Worker
of Education», «For excellent successes in work», medals «Veteran of labor», «For labor valour», he was awarded the title
«Honorary Professor of the Ukrainian State Chemical Technology University».
Mykhailo Ivanovych’s brother Serhii is also a graduate of
KhPI of 1972. Since 1987 and till now he has been working as
a chief engineer of the Ukrainian Research Institute of Refractories.
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