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Доктор технічних наук, професор
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Н

ародився 15 березня 1917 р. у с. Лозове на Луганщині. Трудову діяльність у ХПІ розпочав у 1949 р., де
працював на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача та доцента. Впродовж 1953–1956 рр. працював головним радником ректора
Тяньцзиньського політехнічного інституту (КНР). За високий професіоналізм, підготовку кадрів для молодої КНР,
видання підручників і статей нагороджений двома державними медалями КНР. Після повернення до ХПІ, в 1956 р. був
призначений деканом силікатного факультету, а в 1958 р.
очолив кафедру хімічної технології в’яжучих речовин.
Автор понад 200 наукових праць, широко відомих серед наукової громади Німеччини, Польщі, Китаю,
В’єтнаму та інших країн світу. Під керівництвом професора
підготовлено та захищено 17 кандидатських дисертацій,
зокрема аспірантами з В’єтнаму та Німеччини. Відзначений орденом «Знак Пошани» (1967), медаллю «За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр». та іншими
державними нагородами.

H

e was born on March 15, 1917 in the Lozove village in Luhansk region. He began his career in
1949 at KhPI, where he worked as a junior research
assistant, assistant, senior lecturer, Associate Professor. During 1953–1956, he worked as a chief adviser to the Rector of
Tianjin Polytechnic Institute (China). For high professionalism,
training personnel for China, publishing books and articles,
Yevhen Ivanovych was awarded two state medals of China.
After returning to KhPI in 1956, he was appointed Dean of the
Faculty of Silicates, and in 1958, he headed the Department of
Chemical technology of binders.
He is the author of over 200 scientific papers, widely known
among scientific communities in Germany, Poland, China,
Vietnam and other countries. Under the guidance of Professor 17 PhD dissertations were prepared and defended for the
most part by the graduate students from Vietnam and Germany. He was awarded the Order «Badge of Honor» (1967),
the medal «For Valiant Labor in the Great Patriotic War of 1941–
1945» and other state awards.
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Випускник факультету транспортного машинобудування (1984)
Генеральний конструктор — начальник ДП «ХКБМ ім. О. О. Морозова» (2012–2015).
Радник генерального директора з інновацій ПАТ «Харківський тракторний завод».
Кандидат технічних наук

VeretennIkov Oleksandr Ivanovych

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1984)
General Designer — Head of SE «Kharkiv Morozov Machine Building Design
Bureau» (2012–2015) Advisor to the Director General in Innovations,
PJSC «Kharkiv Tractor Plant». PhD in Technical Sciences

ародився 2 квітня 1961 р. в с. Засосна Красногвардійського району Бєлгородської області
(Росія). У 1978 р. вступив до ХПІ на факультет
транспортного машинобудування, який закінчив з відзнакою в 1984 р. за спеціальністю «Колісні і гусеничні машини».
З 1984 р. працював у ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» інженером-конструктором. У 1992–1993 рр. обіймав посаду
провідного конструктора, у 1993–2002 рр. — начальника
відділу нового проектування, у 2002–2003 рр. — заступника головного конструктора — начальника відділення,
а в 2003–2012 рр. — головного конструктора з нового
проектування. У 2012–2015 рр. був генеральним конструктором — начальником ДП «Харківське конструкторське
бюро з машинобудування імені О. О. Морозова».
За роки роботи на підприємстві удостоєний звання
«Кращий конструктор міністерства» (1990).
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

H

e was born on April 2, 1961 in the village of Zasosna,
Krasnogvardeysk district, Belgorod region (Russia).
In 1978 he entered KhPI, the Faculty of Transport
Engineering, which he graduated with honors in 1984, with a
degree in «Wheeled and Tracked Vehicles».
From 1984 he worked in the state enterprise «Kharkiv
Design Bureau on Mechanical Engineering named after
O. O. Morozov» as a Design Engineer. In 1992–1993 he occupied the position of a Leading Designer, in 1993–2002 —
Head of the Department of New Design, in 2002–2003 —
Deputy Chief Designer — Head of the Department, and in the
period of 2003–2012 — Chief Designer on New Design. In
2012–2015 he was a Chief Designer and Head of SE «Kharkiv
Design Bureau on Mechanical Engineering named after
O. O. Morozov».
For the years of work at the enterprise he was awarded the
title of the «Best Designer of the Ministry» (1990).
Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Holder of the Order of Merit of III degree.
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