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Н

ародився
18
січня
1925
р.
в м. Слов’янську Донецької області.
У 17-річному віці добровольцем пішов на
фронт під час Другої світової війни. І тільки
в 1947 р. продовжив навчання у 10 класі.
У 1953 р. закінчив ХПІ та присвятив усе
своє подальше життя інституту, працюючи асистентом, старшим викладачем,
доцентом, завідувачем кафедри деталей
машин, деканом машинобудівного факультету, проректором із навчальної роботи,
ректором.
Під час роботи під керівництвом ректора М. Ф. Семка
майбутній ректор М. Ф. Киркач запозичив найкраще
з досвіду видатного діяча вищої школи, щоб гідно продовжити його справу. На посаді ректора ХПІ працював у 1978–1990 рр. У цей період інститут був одним
із найкращих ВНЗ країни. Зміцнювалася його матеріальна база, забезпечувалося постійне підвищення професійного рівня викладачів, зростала кількість кандидатів і докторів наук. З ініціативи ректора почала активно
запроваджуватися до навчального та наукового процесу обчислювальна техніка, організовані нові кафедри
та факультети. Великий внесок зроблений у будівництво
навчальних корпусів, студентських гуртожитків.
Знаменною подією того періоду стало святкування
у 1985 р. 100-річчя з дня заснування ХПІ. За великі
досягнення в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток наукових досліджень та у зв’язку
з ювілеєм, Президія Верховної Ради УРСР нагородила інститут орденом Жовтневої Революції. Майже
100 викладачів, науковців і співробітників ХПІ отримали
урядові нагороди.
За цими лаконічними відомостями — величезна
творча праця тисяч політехніків, організованих і спрямованих ректором, який володів справді стратегічним мисленням, дивився лише вперед і сам був зразком працьовитості, уважного, люблячого ставлення до студентів
і викладачів, особистої відповідальності та скромності.
Кандидатську дисертацію Микола Федорович захистив у 1958 р., професором і заслуженим працівником
вищої школи став у 1970 р. Він був фахівцем у сфері
прикладної механіки, проводив велику науково-дослідну
роботу щодо теорії і практичного використання муфт
для приводів у машинобудуванні.
Автор 48 наукових робіт, зокрема двох монографій;
має вісім винаходів.
М. Ф. Киркач — професор, відомий вчений у галузі
прикладної механіки, талановитий організатор вищої
освіти в Україні, активний громадський діяч, член Всесоюзної та Всеукраїнської рад ветеранів війни та праці,
голова Харківської обласної ради ветеранів, заслужений
працівник вищої школи. Нагороджений сімома орденами і більше ніж 20 медалями.
Життєвий шлях вченого завершився 4 грудня
1990 р. в Харкові.

H

e was born on January 18, 1925
in Slovyansk city, Donetsk region.
The 17-year-old volunteer went to the front
during World War II. Only in 1947, he continued his studies in grade 10. In 1953, he
graduated from KhPI and dedicated his later
life to the Institute, working as an assistant,
senior lecturer, Associate Professor, Head of
Department of Machine Parts, Dean of the
Engineering Faculty, Vice-Rector on Educational Work, Rector.
While working under the supervision of M. F. Semko
as a Rector, the future Rector M. F. Kyrkach gained the
best features from the experience of this outstanding
figure of higher education to continue his cause. He was
working as the Rector of KhPI in 1978–1990. During this
period the Institute was one of the best higher educational institutions. Its financial base strengthened, continuous professional growth of the staff was ensured, the
number of PhDs and doctors of sciences was increasing.
On the initiative of the Rector, computers were actively
implemented in the educational process, new departments and faculties were arranged. A great contribution
was made in the construction of academic buildings, student dormitories.
A significant event of the period was represented by the
celebration of the 100th anniversary of KhPI in 1985. For
great achievements in training of highly qualified specialists and development of scientific research and in connection with the anniversary, the Presidium of the UkrSSR Verkhovna Rada awarded the Institute the Order of the October
Revolution. Almost 100 lecturers, researchers and staff of
KhPI received the governmental awards.
These simple facts hide a great creative work of thousands of polytechnics, organized and directed by the Rector, who possessed a truly strategic thinking, looked only
ahead and was a model of diligence, attentive and loving
attitude towards students and teachers, personal responsibility and modesty.
Mykola Fedorovych defended PhD thesis in 1958, in
1970 he became Professor and Honored Worker of the
higher school. He was a specialist in applied mechanics,
carried out extensive research work on the theory and
practical use of couplings for drives in mechanical engineering.
M. F. Kyrkach is the author of 48 scientific works, inclu
ding two monographs and eight patents.
M. F. Kyrkach is Professor, famous scholar in the field of
applied mechanics, talented organizer of higher education
in Ukraine, an active public figure, member of the All-Union
and All-Ukrainian Council of War and Labor Veterans, head
of Kharkiv Regional Council of Veterans, Honored Worker of
Higher Education. He was awarded seven orders of more
than 20 medals.
The life of the scientist ended on December 4, 1990 in
Kharkiv.
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