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Н

ародився 1 лютого 1940 р. в с. Біленькому
Верхнє-Хортицького району Запорізької області.
У 1962 р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут.
Трудову діяльність розпочав у 1962 р. на Харківському тракторному заводі спочатку майстром, а потім —
старшим інженером-технологом сталеливарного цеху.
Із 1965 р. працює в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ).
Пройшов шлях від аспіранта до асистента, доцента, завідувача кафедри технології металів і матеріалознавства,
декана факультету підготовки іноземних громадян, проректора з навчально-методичної роботи, заступника ректора (першого проректора) університету.
Із 1976 до 1981 рр. за направленням МОН України
працював в Анабінському університеті (АНДР) на посаді завідувача кафедри технології металів.
Упродовж десяти років був завідувачем кафед
ри технології металів та матеріалознавства ХНАДУ,
а з 1992 р. — проректор з навчально-методичної роботи,
заступник ректора (перший проректор) університету.
Основними напрямами наукових досліджень Івана Павловича є проблеми підвищення надійності і довговічності деталей механізмів і машин. Зокрема, багато
уваги він приділяє дослідженням, що пов’язані з підвищенням якості чавунів як замінників дорогих сталей.
Під його керівництвом захищено три кандидатських ди
сертації, має вчене звання професора, є академіком Транспортної академії України.
І. П. Гладкий має близько 120 наукових публікацій, з них 35 навчально-методичного напряму (шість навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і нау-

ки України). Під його керівництвом був створений один
із перших в Україні електронний підручник з технології
конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Методичні розробки широко використовуються
у навчальному процесі ХНАДУ та інших ВНЗ України.
Він є одним із розробників та активним учасником
втілення у навчальний процес ХНАДУ ступеневої системи підготовки фахівців, кредитно-модульної системи організації навчального процесу та Європейської
кредитно-трансферної системи. Іван Павлович — один
з ініціаторів створення першого в Україні навчальнонауково-виробничого комплексу при університеті, а також таких нових форм підготовки, як дистанційне навчання, підготовка через екстернатуру та ін.
І. П. Гладкий активно проводить політику модернізації навчально-матеріальної бази, втілення у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання,
мультимедійних засобів навчання, супутникового та кабельного телебачення, надаючи особливу увагу впровадженню в навчальний процес нового Закону України
«Про вищу освіту» 2014 р.
У 1993 р. організовує роботу колективу університету, в результаті якої ХНАДУ успішно пройшов акредитацію та отримав статус технічного університету IV рівня
акредитації, а в 1999 р., 2003 р. та 2013 р., за підсумками
атестаційної експертизи та повторних акредитацій, цей
статус підтверджується. У 2001 р. указом Президента
України університету надано статус національного.
Іван Павлович Гладкий — заслужений працівник
освіти України, нагороджений почесним знаком ХНАДУ
«За видатні заслуги перед колективом університету»
усіх трьох та найвищого ступеня, низкою почесних грамот міністерств і відомств.
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