ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 25 червня 1982 р. у м. Лозовій Харківської
області. Батько, Володимир Михайлович, працює
водієм-далекобiйником. Мати, Лідія Миколаївна, працює
лікарем.
Коли перед юнаком постало складне та надзвичайно
важливе питання «Ким бути?», він довго не вагався — ви
рішив пов’язати своє життя з великим та незбагненним сві
том науки і техніки, оскільки ще з дитинства захоплювався
автомобілями, мріяв про світле майбутнє у цій сфері. Упро
довж 1999–2004 рр. навчався на автомобільному факультеті
ХНАДУ. Олександр Володимирович щиро вдячний викла
дачам альма-матер за те, що допомогли стати висококваліфі
кованим спеціалістом, бути конкурентоспроможним на рин
ку праці.
Пiсля закінчення університету О. В. Калюжний
працював у фірмі з продажу підшипників спочатку
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Менеджер з постачання
у автомагазині «A-Z Auto»
 енеджером зі збуту, а потім виконуючим обов’язки
м
директора. Сьогодні працює менеджером з постачання
в компанії «A-Z Auto», зокрема займається аналітикою
складу та закупівлею товару. У вільний час займається
спортом, грає на гітарі.

Н

ародився 19 квітня 1975 р. у с. Гусинці Куп’янсь
кого району Харківської області. Батьки, Ана
толій Пилипович та Клавдія Іванівна, привчали сина
до роботи, велику увагу надавали розвитку талан
ту і природних задатків свого хлопчика. Сергій Ана
толійович ще з дитинства захоплювався автомобіля
ми, тому питання вибору професії було вирішене ще
задовго до вступу до вишу. Упродовж 1994–1999 рр.
С. А. Остапенко навчався на автомобільному факуль
теті ХНАДУ.
Із 1999 до 2003 р. працював інженером-конструктором
третьої категорії у 126-му авторемонтному заводі. Саме
завдяки червоному диплому ХНАДУ Сергію Анатолі
йовичу було присвоєно третю категорію. Він підтримує
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зв’язок із альма-матер і сьогодні. Серед його клієнтів чи
мало викладачів та випускників рідного університету.
Одружений. Разом із дружиною виховує двох доньок.

Н

ародився 20 січня 1986 р. у м. Краматорську До
нецької області. Мати — Тетяна Іванівна, за фа
хом інженер-економіст, батько — Валерій Дмитрович —
інженер-механік.
Вибір майбутньої професії Р. В. Колісника був оче
видний, адже ще з дитинства він марив мрією бути при
четним до світу сучасної техніки, працювати в авто
мобільній галузі своєї країни. Упродовж 2003–2008 рр.
навчався на автомобільному факультеті ХНАДУ.
З 2008 до 2013 р. обіймав посаду менеджера зі збуту
у ТОВ «Technoterra».
У вільний час займається спортом, любить подоро
жувати. Життєвим кредо Романа Валерійовича стали

Колісник
Роман
Валерійович
Випускник автомобільного
факультету
(2008)
Менеджер зі збуту
в автомагазині «A-Z Auto»
такі слова: «Впевнено йди до реалізації поставлених ці
лей і ніколи не здавайся!».

Н

ародився 17 травня 1984 р. у м. Полтаві в родині вій
ськових. Спочатку сім’я Люшенів жила у м. Дрездені
(Німеччина), пізніше — майже в усій Середній Азії (Таджи
кистані, Узбекистані, Казахстані та ін.). Згодом переїхала до
України в м. Миколаїв, потім — у м. Полтаву, ще пізніше —
у м. Харків. Упродовж 2001–2006 рр. Р. С. Люшень навчав
ся на автомобільному факультеті ХНАДУ. Роман Сергійович
був старостою групи. Зазначає, що університет дав ґрунтовну
базу знань у автомобільній сфері. Після закінчення ХНАДУ
працював на автозаправці, автомийці, СТО ХАДО, у серві
сі з електронної діагностики автомобілів, був менеджером із
продажу автомобілів марок Samand, Great Wall та ін.
Нині працює менеджером з продажу в автомагазині «A-Z
Auto». У вільний час любить грати у футбол та рибалити.
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Має чудову сім’ю. Разом із дружиною Наталею виховує
сина Максима. Життєвим кредо Романа Сергійовича стали
такі слова: «Майбутнє зобов’язане бути прекрасним!»
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