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СЕМЕНЮК ЕДУАРД ПАВЛОВИЧ 
(до 75-річчя від дня народження)

Стаття містить короткі біографічні відомості та бібліографію основних 
друкованих праць свого часу завідувача кафедри філософії та політичної економії 
Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова Е. П. Семенюка.

Минає 75 років від дня народження Едуарда Павловича Семенюка — 
доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Націо-
нального лісотехнічного університету України. Едуард Павлович має безпо-
середнє відношення до нашого навчального закладу: свого часу від завідував 
кафедрою філософії та політичної економії в Українському поліграфічному
інституті ім. Івана Федорова.

Народився Едуард Павлович 10 червня 1935 р. у м. Жмеринці Вінниць-
кої області в сім’ї службовця.

Після завершення середньої школи вступив на радіотехнічний факуль-
тет Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1957 році.

Працював інженером-технологом складального цеху заводу п/с 49
(пізніше завод «Львівприлад»).

У 1958–1960 рр. служив у Збройних силах.
Після демобілізації працював у КБ «Термоприлад»: інженером-конс-

труктором (1960–1961), провідним інженером (1963–1967); у 1961–1963 рр. 
— інженером, а потім старшим інженером військового представництва № 1129 
Міністерства оборони СРСР.

У 1963 році Е. П. Семенюк вступив на вечірнє відділення факультету 
іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка, яке за-
кінчив у 1969 році.

У 1967–1970 рр. навчався в аспірантурі при Львівському університеті; 
1970 р. захистив дисертаційну роботу «Философские проблемы интеграционного 
подхода к научному познанию» на здобуття наукового ступеня кандидата філо-
софських наук. Залишився працювати на кафедрі філософії університету: асис-
тентом (1970–1971), старшим викладачем (1971–1972), доцентом (1972–1977). 
У 1976 році ВАК затвердив його у вченому званні доцента по кафедрі філософії.

У 1979 році в Інституті філософії АН СРСР Е. П. Семенюк захистив 
дисертаційну роботу «Методологические аспекты становления общенаучных 
категорий и подходов к познанию» на здобуття наукового ступеня доктора
філософських наук.
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Працював в Інституті суспільних наук АН УРСР (тепер Інститут украї-
нознавства ім. І. П. Кри п’якевича НАН України): старшим науковим співробіт-
ником (1981–1986) і провідним науковим співробітником (1986–1988).

У 1986 року президія АН СРСР 
затвердила Едуарда Павловича в уче-
ному званні старшого наукового спів-
робітника зі спеціальності «Діалек-
тичний та історичний матеріалізм».

У 1988–1992 рр. очолював 
кафедру філософії та політичної еко-
номії Українського поліграфічного 
інституту ім. Івана Федорова; 1989 
року ВАК затвердив Е. П. Семенюка у 
вченому званні професора по кафедрі 
філософії та політичної економії.

У 1992–1993 рр. працював професором кафедри філософії Дрогоби-
цького державного педагогічного інституту (нині педагогічний університет)
ім. Івана Франка.

З 1993 року — завідувач кафедри філософії Українського державного
лісотехнічного університету (тепер Національного лісотехнічного університе-
ту України).
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УДК 002.2(09)(477)

О. В. Мельников 
Українська академія друкарства

СЕНЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(до 65-річчя від дня народження)

Стаття містить короткі біографічні відомості про директора Державної 
наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» М. І. Сенченка.

Виповнюється 65 років від 
дня народження Миколи Іванови-
ча Сенченка — доктора технічних 
наук, професора, директора Держав-
ної наукової установи «Книжкова 
палата України ім. Івана Федорова». 
Микола Іванович має безпосереднє 
відношення до нашого навчального 
закладу: він член редколегій фахо-
вих науково-технічних збірників, що
видає академія, — «Наукові записки» 
та «Поліграфія і видавнича справа», 
неодноразово опонував дисертаційні 
роботи, які захищалися в Українській 
академії друкарства.

Микола Іванович народився 
1 травня 1945 року в м. Ніжині Чер-
нігівської області. Після середньої 
школи вступив на фізико-матема-
тичний факультет Ніжинського дер-

ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ СЕМЕНЮК (к 75-летию со дня рождения) 
Статья содержит краткие биографические сведения и библиографию
основных печатных работ ранее заведующего кафедрой философии и полити-
ческой экономии Украинского полиграфического института им. Ивана Федорова 
Э. П. Семенюка.

SEMENYUK EDUARD PAVLOVICH (to 75-richchya from a birthday) 
Article contains short biographic information and bibliography of basic printing 
labours of manager of department of philosophy and political economy of the 
Ukrainian polydiene institute the name of Ivan Fedorova E. P. of Semenyuka.
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