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ародився 28 квітня 1958 р. у м. Харків у роди
ні Миколи Олексійовича та Зінаїди Макарівни
Супонєвих. Батьки були вихованцями дитячого
будинку А. С. Макаренка й усе трудове життя присвяти
ли роботі на заводі «Комунар». Професійний же вибір са
мого В. М. Супонєва визначили любов до будівельної тех
ніки та вплив старших товаришів, які навчалися в ХАДІ.
Упродовж 1975–1980 рр. він здобував вищу освіту
на механічному факультеті Харківського автомобільнодорожнього інституту. В 1976 р. був командиром буді
вельного загону «Механік», а особливо запам’яталося
йому будівництво в Харкові: станції метро на Площі Сво
боди та телевізійної башти на Павловому полі. Незабут
ньою є й творча праця у студентському конструктор
ському бюро та в гуртку художнього лиття при кафедрі
матеріалознавства, який очолював проф. О. М. Петричен
ко. В. М. Супонєв із вдячністю згадує улюблених виклада
чів, визначних педагогів ХАДІ того часу: А. М. Холодова,
В. К. Руднєва, Л. В. Назарова, В. В. Нічке, В. О. Горбунен
ка, С. М. Дерев’янка, І. М. Іщенка й інших. А особливий
вплив на формування його особистості справили декан
факультету Г. М. Кузнєцов і його заступник В. П. Єме
льянов, з яким студенти любили виїздити до підшефних
колгоспів: людина доброї та спокійної вдачі, він ніколи не
«здавав» вихованців, які провинилися, але наполегливо
й із делікатністю настановлював на правильний шлях.

Володимир Супонєв (на передньому плані)
з друзями-одногрупниками, 1977 р.

У рідному ВНЗ Володимир Миколайович Супонєв
здобув добру технічну підготовку в галузі машинобуду
вання, яка стала надійним фундаментом для професійно
го зростання, успішної наукової та виробничої діяльнос
ті. А ще склалося так, що все його професійне життя було
пов’язане з ХАДІ–ХНАДУ, де розпочав працювати після
здобуття диплома в 1980 р. на посаді інженера науководослідного сектору. Впродовж 1984–1987 рр. навчався
в аспірантурі інституту, а з 1988 до 1992 р. був науковим
співробітником науково-дослідного сектору й асистен
том кафедри експлуатації будівельно-дорожніх машин
та охорони праці. У 2007 р. Володимир Миколайович за
хистив кандидатську дисертацію «Вибір і обґрунтуван
ня параметрів робочого обладнання для безтраншейного
прокладання розподільних газопроводів методом загли
блення» за спеціальністю «Будівельно-дорожні маши
ни та обладнання». З 2008 р. працює доцентом кафедри
будівельно-дорожніх машин Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету: спершу за суміс
ництвом, а з 2012 р. на постійній основі. Бере участь у на
уковій роботі з удосконалення технологій та обладнання
для будівництва й реконструкції інженерних споруд. Ке
рує науковою роботою аспірантів, його учень В. І. Олек
сін нещодавно захистив кандидатську дисертацію.
Крім того, в 1993 р. В. М. Супонєв став співвласником
і директором підприємства з розробки та впровадження
сучасних технологій у схемах газопостачання з викорис
танням енергозберігаючого газового устаткування про
мислового та побутового призначення «Газтехніка». Це
підприємство, у 2001 р. перейменоване на ТОВ НВП «Газ
техніка», Володимир Миколайович очолює й сьогодні.
Більшість інженерів НВП «Газтехніка» — випускники ме
ханічного факультеті ХНАДУ. Підприємство має договір
з університетом на проходження практики студентів і ста
жування викладачів, виконує госпдоговірні теми.
Володимир Миколайович переконаний, що, пам’я
таючи все зроблене для неї добро, людина, однак, му
сить завжди діяти так, щоб опісля не соромитися жодного
зробленого кроку. Години дозвілля він присвячує роботі
на дачі та спілкуванню з родиною. Дружина В. М. Супо
нєва — також випускниця ХАДІ. Подружжя Супонєвих
виховало двох дітей, нині має чотирьох онуків.
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