ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 4 грудня 1979 р. у м. Старобільську Лу
ганської області.Упродовж 1997–2002 рр. навчався
на механічному факультеті ХДАДТУ. На вибір факуль
тету вплинули наявність кафедри військової підготовки,
викладання технічної англійської мови, зручність розта
шування тощо. Нині працює завідувачем складу в мага
зині з продажу автомобільних запчастин «А4-Е40».
Євген Володимирович усіма своїми здобутками за
вдячує ХНАДУ, з великою теплотою та ніжністю згадує
надзвичайно ерудованих, мудрих та майстерних викла
дачів, які вселяли у студентські душі віру у власні сили,
завжди надихали їх на нові звершення. Знання, уміння та
навички, здобуті під час навчання, стали у пригоді в житті
та на роботі. Сувора дисципліна, точність, чіткість, швид
кість, відповідальність, а також високопрофесійна підго
товка в комп’ютерних класах кафедри деталей машин i
теорії механізмів і машин професора В. А. Перегона в май
бутньому дозволили Є. В. Корсакову реалізувати низку
власних проектів. Вимогливий Г. І. Тохтар завдяки неор
динарному підходу до викладання своєї дисципліни зумів
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Випускник механічного
факультету
(2002)
Завідувач складу
в автомагазині «A4-E40»
зробити теоретичну механіку одним із найцікавіших
предметів для студентів. Професор О. Г. Кіслов переконав
вихованців у тому, що «Опір матеріалів» є супернаукою.
Професор В. В. Нічке допоміг Є. В. Корсакову успішно
написати та блискуче захистити дипломну роботу.
Євген Володимирович захоплюється електронними
гаджетами та комп’ютерами, любить ремонтувати свою
квартиру. Має чудову сім’ю. Разом із дружиною Юлією
виховує сина Романа.

Н

ародився 5 березня 1988 р. у м. Маріуполі Донецької
області. Упродовж 2005–2010 рр. навчався на автомо
більному факультеті ХНАДУ. Трудову діяльність розпочав
із посади комірника у ТОВ «ТПК «ОМЕГА–Автопостав
ка». Згодом влаштувався на роботу в автомагазин «А4-Е40»
менеджером із закупівель,
де працює і зараз.
Дмітрій Юрійович щи
ро вдячний викладачам уні
верситету за ці п’ять років.
Значну роль у становлен
ні Д. Ю. Кропотова, як ви
сококваліфікованого спеці
аліста, відіграли змістовні
та ефективні лекції надзви
М’яч ФК «Металіст»
чайно ерудованого та висо
коосвіченого викладача —
професора В. А. Перегона. Також добрим словом Дмітрій
Юрійович згадує викладача дисципліни «Опір матеріалів»
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Менеджер із закупівель
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І. М. Лисякова, який зумів прищепити вихованцям любов до
цього складного, але цікавого предмета. Лекції Ю. М. Скля
рова змушували студентів заглядати у книжки та досліджу
вати важливі питання сучасної науки.
Д. Ю. Кропотов захоплюється стрибками з парашу
том, роуп-джампінгом, рафтінгом, займається організа
цією подорожей по Харківській області, подорожує Украї
ною та обожнює їздити на велосипеді.

Н

ародився 10 березня 1988 р. у м. Харкові. З дитин
ства захоплювався автомобілями, тому й вирішив
вступати до ХНАДУ. У 2003 р. став студентом ліцею при
університеті. Під час навчання брав активну участь в ху
дожній самодіяльності, грав на гітарі та синтезаторі в лі
цейському ВІА, з командою ліцею виборов перше місце
на Олімпіаді Першокурсника з шахів.
Упродовж 2005–2010 рр. навчався на автомобіль
ному факультеті ХНАДУ. Олександр В’ячеславович за
значає, що студентські роки були золотою порою його
життя. Особливо запам’ятався традиційний культурномасовий захід «Республіка ХНАДУ», постійним учасни
ком якого він був. Після закінчення вишу О. В. Магаті
на направлено на роботу в корпорацію «УкрАвто» ТОВ
«Харківський автоцентр» на посаду спеціаліста з прода
жу запчастин та додаткового обладнання. З 2011 р. Олек
сандр В’ячеславович працює в автомагазині «А4-Е40».
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Менеджер з продажу
в автомагазині «A4-E40»
Він щиро вдячний усьому викладацькому складу універ
ситету, відзначає його велике бажання передати багатий
професійний досвід своїм вихованцям. Викладачами з ве
ликої літери Олександр В’ячеславович називає Г. І. Тох
таря, В. П. Волкова, А. І. Шилова та керівника своєї дип
ломної роботи Е. Х. Рабиновича.
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