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Бодров Ігор Валерійович
Випускник факультету бізнесу та фінансів (2010)
Український легкоатлет, спринтер.
Майстер спорту України міжнародного класу

Bodrov Ihor Valeriyovych

Н

A graduate of the Faculty of Business and Finance (2010)
Ukrainian track-and-field athlete, sprinter.
Master of Sports of Ukraine of international class

ародився 9 липня 1987 р. у м. Харкові. В 2004 р.
закінчив Харківське державне вище училище
фізичної культури № 1. Згодом навчався у Націо
нальному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Найбільшим досягненням у спорті вважає підкорення дистанції довжиною 200 м.
І. В. Бодров — учасник Олімпійських ігор у Пекіні
(2008), фіналіст Чемпіонату світу серед юніорів (2006),
фіналіст Чемпіонату Європи серед юніорів (2005), фіналіст Чемпіонату Європи серед молоді (2007), переможець
Кубка Європи (2008), неодноразовий чемпіон України
(2004–2009), чемпіон ХХVІІ Всесвітньої літньої Універсіади (м. Казань, Росія, 2013 р.).
Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня за досягнення
високих спортивних результатів на ХХVІІ Всесвітній літній
Універсіаді в Казані, виявлені самовідданість та волю до
перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

H

e was born on July 9, 1987 in Kharkiv. In 2004,
he graduated from Kharkiv State Higher School
of Physical Culture No 1. Later, he studied at the
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute».
He believes his greatest achievement in the sport is the conquest of distance of 200 m in length.
I. V. Bodrov is a participant of the Olympic Games in Beijing (2008), finalist of the World championship among juniors
(2006), finalist of the European Championship among juniors
(2005), finalist of the European Championship for Youth
(2007), winner of the European Cup (2008), multiple champion of Ukraine (2004–2009), champion of the ХХVІІ World
Summer Universiade (Kazan, Russia, 2013).
He is a member of the Order «For Merit» ІІІ degree for
achieving high sports results at the ХХVІІ World Summer Universiade in Kazan, demonstrating dedication and will to win,
for the rise of the international authority of Ukraine.

Бортовой Вадим Васильович (1933–2010)
Випускник інженерно-фізичного факультету (1957)
Завідувач кафедри опору матеріалів (1978–2003)

Bortovoi Vadym Vasylovych (1933–2010)
A graduate of Physical Engineering Faculty (1957)
Head of the Department of Resistance of Materials (1978–2003)

Н

ародився 3 січня 1933 р. у м. Харкові. В 1957 р.
закінчив ХПІ. Трудову діяльність розпочав із посади
асистента кафедри динаміки та міцності машин,
а після закінчення аспірантури та захисту в 1967 р. кандидатської дисертації працював старшим викладачем та
доцентом. У різні роки обирався головою профспілкового
комітету, вченим секретарем Вченої ради ХПІ. Впродовж
1968–1978 рр. В. В. Бортовой працював деканом факультету підвищення кваліфікації викладачів середніх спеціальних навчальних закладів України, а в 1978 р. був обраний
завідувачем кафедри опору матеріалів ХПІ. Вадим Васильович ініціював розробку спеціалізованих приладів для
дослідження матеріалів у відкритому космосі, обладнання
орбітальних космічних станцій; видав три монографії.
В. В. Бортовой — лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки (1997), академік Інженерної академії України. Його працю відзначено багатьма нагородами:
золотою медаллю ВДНГ СРСР, медаллю імені С. П. Корольова, золотою медаллю Інженерної академії України.

H

e was born on January 3, 1933 in Kharkiv. In 1957, he
graduated from KhPI. He started his labor activity as an
assistant of the Department of Dynamics and Durability of Machines. After finishing the Postgraduate Training Program
and having defended his PhD thesis in 1967, he worked as Senior
Lecturer, Associate Professor. In different years he was elected
a Chairman of the Trade Union Committee, Scientific Secretary
of the Academic Council of KhPI. During 1968–1978, V. V. Bortovoi worked as a Dean of the Faculty of Advanced Training of
the Teachers of Secondary Special Educational Institutions of
Ukraine, and in 1978, he was elected a Head of the Department
of Resistance of Materials of KhPI. He initiated the development of
specialized equipment for material research in space, equipment
for space stations; he published three monographs.
He is a laureate of the State Prize of Ukraine in Science and
Technology (1997), the Academician of Engineering Academy
of Ukraine. His work is pointed many awards: the gold medal
of ENEA of the USSR, the medal named after S. P. Korolov, the
gold medal of Engineering Academy of Ukraine.
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