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Н

ародився в 1962 р. у с. Мюрего Сергокалинського району (Республіка Дагестан). У 1984 р.
вступив до Харківського політехнічного інституту. Будучи студентом, працював командиром студентських таборів у Новому Уренгої та Харкові.
У 1990 р. М. І. Гасанов із відзнакою закінчив машинобудівний факультет ХПІ, і був прийнятий на посаду інженера
кафедри автоматизації і комплексної механізації машинобудування. Протягом 1992–1996 рр., під керівництвом проф.
Н. К. Беззубенко, навчався в аспірантурі університету.
У 1993–1994 рр. працював старшим викладачем
кафедри автоматизації та комплексної механізації машинобудування, а з 1994 до 2000 р. — кафедри технологій
машинобудування та металорізальних верстатів. Також,
упродовж 1993–2015 рр. обіймав посаду заступника
декана машинобудівного факультету з науково-виховної
роботи. У 1998 р. перебував на практиці зі студентами
у Технічному університеті м. Мішкольц (Угорщина).
У 2000 р. Магомедємін Ісамагомедович здобув науковий
ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Процеси
механічної обробки, станки та інструменти», захистивши
дисертацію на тему «Повышение эффективности алмазно-
искрового шлифования путем обеспечения остроты режущего рельефа круга в режиме увеличенных глубин». Того ж
року він отримав вчене звання доцента кафедри. Під керівництвом М. І. Гасанова були захищені магістерські роботи.
У 2013 р. М. І. Гасанову присвоєно вчене звання професора НТУ «ХПІ». Науковець є співавтором навчального
посібника «Введение в современную технологию турбои гидромашиностроения» (Гасанов М. І., Степанов М. С.,
2014 р.); книги про видатних випускників університету
«Душой и сердцем с политехом» (Гасанов М. І., Сокол Є. І.,
Назаров А. С., Сергієнко М. Є., 2016 р.) та інших видань.
З 2015 р. проф. М. І. Гасанов працює проректором
з науково-педагогічної роботи (з адміністративно-господарської частини) НТУ «ХПІ». Під його керівництвом
у 2015 р. було зроблено капітальний ремонт Комп’ютернотехнологічного коледжу НТУ «ХПІ», даху ГАКу, гуртожитку № 4, гімнастичного і танцювального залу в Палаці
студентів, навчальних аудиторій; реконструйовано та
введено в експлуатацію гуртожиток № 2 тощо.

H

e was born in 1962 in the village of Myurego in Sergokalinsky district (Republic of Dagestan). In 1984, he
entered Kharkiv Polytechnic Institute. As a student,
he headed the student camps in Novy Urengoy and Kharkiv.
In 1990, M. I. Gasanov graduated from the Machine Engineering Faculty of KhPI and was employed as an engineer at
the Department of Automation and Integrated Mechanization
of Machine Engineering. During 1992–1996, under the guidance of Professor N. K. Bezzubenko he studied at the postgraduate department of the University.
In 1993–1994, M. I. Gasanov worked as a senior lecturer at
the Department of Automation and Integrated Mechanization of
Machine Engineering, and in 1994–2000 — at the Department of
Mechanical Engineering Technology and Metal Cutting Mechanisms. Also during 1993–2015, he held the position of a Deputy
Dean of the Machine Engineering Faculty for Scientific and Educational Work. In 1998, M. I. Gasanov completed an internship with
students at the Technical University of Miskolc (Hungary).
In 2000, Mahomediemin Isamagomedovych obtained a
scientific degree of PhD in Technical Sciences in the specialty
«Processes of Mechanical Treatment, Machines and Tools»,
with a thesis on «Increase in the Efficiency of Diamond Spark
Grinding through the Provision of the Wheel Cutting Relief
Sharpness in Extended Depths». The same year he received
the academic rank of Associate Professor. Master’s theses
were defended under the supervision of M. I. Gasanov.
In 2013, M. I. Gasanov was awarded the title of Professor
at NTU «KhPI». The scientist is also a co-author of the textbook
«Introduction to the Up-To-Date Technology for Turbine and Hydro
Machine Engineering» (M. I. Gasanov, M. S. Stepanov, 2014);
books about famous graduates of the University «In Soul and
Spirit with the Polytechnic Institute» (M. I. Gasanov, Ye. I. Sokol,
A. S. Nazarov, M. Ye. Sergienko, 2016) and other publications.
Since 2015, Professor M. I. Gasanov has been a Vice-Rector
for Scientific and Pedagogical Work (in terms of administrative
and economic aspects) of NTU «KhPI». Under his leadership
in 2015 a thorough overhaul was carried out of the Computer
Technology College of NTU «KhPI», the same was done for roof
of the main administration building, dormitory No. 4, gymnastic
and dance hall in the Palace of Students, classrooms; dormitory
No. 2 was reconstructed and commissioned, etc.
81

1-���_�������-eng.indd 81

29.05.2017 12:35:58

