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Н

ародилась 21 вересня 1975 р. у м. Знам’янка
Кіровоградської області в родині робітників
Миколи Полікарповича та Любові Петрівни.
Анні Миколаївні завжди вдавалася робота з цифрами,
її зачаровували аналітика й аналіз економічної діяль
ності. Тому, коли постало питання про вибір фаху, від
повідь була очевидною: звичайно, економічний!
Відтак у 1992 р. А. М. Чупахіна стала студент
кою дорожньо-будівельного факультету Харківського
автомобільно-дорожнього інституту за новою на той
час спеціальністю «Економіст дорожньої галузі». На
ступного року виш здобув статус університету, а спе
ціальність було переведено на економічний факультет
(згодом факультет управління та бізнесу) й перейме
новано на «Менеджмент у виробничій діяльності».
Саме за таким фахом у 1998 р. Анна Миколаївна й за
кінчила ХНАДУ.
Здобувши освіту, понад вісім років працювала
в дорожній галузі, пройшла шлях від бухгалтера й ла
боранта до економіста райавтодору. В 2007 р. Анна
Чупахіна перейшла на державну службу й обійняла
посаду провідного спеціаліста контролера-ревізора
Контрольно-ревізійної служби. Згодом упродовж чо
тирьох років працювала головним спеціалістом — го
ловним бухгалтером Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді. А в листопаді 2012 р., приставши
на економічно вигіднішу пропозицію, А. М. Чупахіна
стала головним бухгалтером одного з передових у сво
єму районі сільськогосподарських підприємств —
ТОВ «Прогрес». Попри те, що дорожня галузь для
Анни Миколаївни завжди була ближчою, ніж сільське
господарство, відповідальна робота на великому під
приємстві неабияк зацікавила та продовжує захоплю
вати й нині.
Роки навчання в університеті, взаємини в колек
тиві, спілкування з викладачами — все це, на думку
Анни Чупахіної, неабияк вплинуло на її формування
як особистості та фахівця. Вона часто згадує лекції,
вислови наставників, які навчали не тільки тонкощам
свого предмета, а й життєвої мудрості. А найперше —
викладача основних дисциплін економічного спряму
вання канд. техн. наук, доц. Валерія Олександровича

Анфімова, великого професіонала своєї справи, який
умів і пожартувати, і присоромити, й «підколоти».
Добрі спогади береже пам’ять і про канд. техн. наук,
доц. Нонну Миколаївну Коркушко, яка ставилася до
студентів, як до рідних дітей, допомагала та підтриму
вала в складних ситуаціях. На лекціях зі статистики —
складної й інформаціно насиченої дисципліни — д-ра
екон. наук, проф. Володимира Григоровича Шинкарен
ка завжди було цікаво та весело. Попри це, Володимир
Григорович був дуже вимогливим педагогом. Безмеж
но вдячна вона також своєму керівникові дипломної
роботи канд. техн. наук, доц. Анатолію Тихоновичу
Чайці. За сімейними обставинами, пов’язаними з на
родженням доньки, Анна Миколаївна не змогла закін
чити навчання разом зі своєю групою. Й після річної
перерви саме Анатолій Тихонович, якого «отримала
у спадок» від свого чоловіка, допоміг їй увійти в колію,
згадати вивчене та написати дипломну роботу на до
брому академічному рівні.
А. М. Чупахіна дуже вдячна долі за велике щастя
навчатися саме в ХНАДУ, саме в цих викладачів, саме
з цими одногрупниками. Про університет залишило
ся чимало світлих спогадів: про поїздки до колгоспів
«на картоплю», незабутні святкування Дня студента
в гуртожитку, пісні під гітару до світанку, перші сер
йозні стосунки, зустрічі та прощання… Анна Микола
ївна й сьогодні намагається бути в курсі життя рідного
навчального закладу, підтримує зв’язок із одногрупни
ками через соціальні мережі, часто телефонує студент
ським друзям.
А одна із зустрічей студентських років стала для
неї доленосною: вона вийшла заміж! Чоловік, Владис
лав Юрійович, тоді студент третього курсу, допомагав
із курсовими та лабораторними роботами. Та й сам, за
вдяки впливу дружини, почав краще вчитися, відпові
дальніше ставитися до навчання. Здобувши в 1995 р.
на дорожньо-будівельному факультеті ХНАДУ про
фесію інженера-будівельника, Владислав Юрійович,
як і Анна Миколаївна, тривалий час працював за фа
хом — у дорожній галузі. Донька подружжя, 18-річна
Влада, — студентка Донецького національного універ
ситету.
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