ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
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лександр Васильович з відзнакою закінчив Ал
тайський політехнічний інститут ім. І. І. Ползуно
ва, проходив аспірантуру в Харківському автомобільнодорожньому інституті. Згодом працював технологом,
конструктором в інституті «Гіпроавтотранс», обіймав
посади головного інженера автотранспортного підпри
ємства, керував автоцентром «Renault», що має статус
імпортера.
О. В. Дитятьєв вважає, що випускова кафедра по
винна орієнтуватися на закріплення студентами знань,
умінь і навичок, адже це дозволить їм швидко адаптува
тися до вимог сучасного виробництва. Переконаний, що
значною перевагою у професійній діяльності виклада
ча є наявність виробничого досвіду, адже незмінним під
ґрунтям теорії є практика.
Олександр Васильович — надзвичайно цікава осо
бистість. Головними його рисами є комунікабельність,
ерудиція, високий професіоналізм. Він зумів прищепи
ти юним, але надзвичайно обдарованим студентам лю
бов до свого предмету, виховати їх добрими, щирими та
працьовитими людьми; багато з них стали видатними на
уковцями, успішними підприємцями.
У своїй роботі Олександр Васильович надає велику
увагу організації та проведенню лабораторних і практич
них занять. Доступні та цікаві лекції цього непересічно
го викладача допомагають студентам глибше зрозуміти
процес, дають необхідні теоретичні знання, що є фунда
ментом для здобуття практичного досвіду. На його за
няттях обов’язково знайдеться щось корисне не лише
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з навчальної, а й із життєвої точки зору. Поради О. В. Ди
тятьєва цінні та розумні, він є захоплюючим співрозмов
ником, а його завжди позитивний, оптимістичний на
стрій надихає колег та студентів на великі звершення
у навчанні, професійній діяльності.
Сфера наукових інтересів Олександра Васильови
ча охоплює питання діагностики систем автомобілів, що
не мають вбудованого діагностування від виробника. Зо
крема, це підвіска і трансмісія.
Зазначає, що коли вдається виявити в студента зді
бності до наукової творчості, пробудити велике бажан
ня займатися науковою діяльністю, пройти разом з ним
шлях від формулювання проблеми до її вирішення, — цей
досвід і взаємна прихильність залишаються назавжди.
Олександр Васильович Дитятьєв — викладач з ве
ликої літери, людина з «живим серцем», світлою душею,
надзвичайно ерудована особистість, відповідальний пра
цівник та мудрий порадник.
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1979 р. працює у Харківському національному авто
мобільно-дорожньому університеті. Найяскраві
шою сторінкою у літописі його викладацької діяльності
була робота зі студентами навчального підрозділу «Ко
ледж» при Харківському автомобільно-дорожньому ін
ституті. З цими амбіційними, енергійними та надзви
чайно обдарованими хлопцями та дівчатами Валерій
Олександрович познайомився наприкінці 90-х рр. У
цей час за підтримки керівництва ХАДІ і було створе
но навчальний підрозділ «Коледж». Під керівництвом
декана коледжу С. П. Мовчана проводився ретельний
відбір як учнів, так і викладачів. Враховувалися оцінки
вступних іспитів та оцінки атестату про середню освіту,
захоплення абітурієнтів, участь у спортивних секціях і
гуртках тощо.
Валерій Олександрович працював зі «змішаними»
групами, в яких близько 60–70 % студентів були автомо
білістами, а решта — механіками. Його вихованці були
наполегливими та сумлінними студентами, багато з них
навчалися на відмінно. Це була справжня студентська
гвардія, об’єднана спільною метою та цілями, великим
прагненням вчитися, здобувати якомога більше знань,
умінь та навичок, відкривати все нові й нові горизон
ти майбутньої професії. Ще тоді вони знайшли для себе
відповідь на вічне та надзвичайно складне питання сен
су життя людини — нескінченне завоювання невідомого,
вічне зусилля пізнати більше.
Валерій Олександрович щиро радіє успіхам сво
їх вихованців. Зазначає, що кожен з них — неповторна
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особистість із багатющим внутрішнім світом, великим
багажем життєвої енергії та сонячними планами на май
бутнє. Секретом їхнього успіху вважає працьовитість —
душу будь-якої справи та запоруку добробуту.
Великій і благородній справі — навчанню й вихо
ванню молодих поколінь В. О. Шевченко вирішив при
святити все своє життя. Він переконаний, що у кожній
людині — сонце, потрібно лише вміти його запалити. За
значає, що викладання — це мистецтво розкриття вели
кого потенціалу здібностей та задатків юних душ.
В. О. Шевченко висловлює велику подяку випуск
никам коледжу при ХАДІ за те, що гідно представляють
альма-матер на вітчизняній та світовій арені.
Валерій Олександрович певен, що старанна, ціле
спрямована та самовіддана праця обов’язково дасть хо
роші результати. Яскравим прикладом цього є його сту
денти — нині видатні вчені, майстерні викладачі, успішні
підприємці...
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