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Н

ародився 1 серпня 1969 р. у м. Харкові. У 1986 р.
вступив до ХПІ, але після закінчення II курсу був
призваний до лав Радянської армії. У 1989 р.
Семена Наумовича було звільнено в запас і він продовжив
навчання в інституті. У 2011 р. здобув другу вищу освіту в
Харківському національному університеті радіоелектроніки.
С. Н. Ген співзаснував і очолив у 1992 р. ТОВ «Золоті
сторінки», яке стало одним із провідних видавництв Харкова. Свою діяльність підприємство розпочало із щорічного випуску адресно-телефонного довідника «Харків.
Золоті сторінки». Нині головний напрям діяльності товариства — публікація довідкової, наукової та навчальної літератури, підготовка рекламних видань, випуск поліграфічної продукції.
Семен Наумович не забуває про альма-матер, підтримує тісні зв’язки з кафедрою промислової та біомедичної електроніки НТУ «ХПІ». Проводить активну громадську
діяльність. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня
(2008). Виховує двох доньок.

H

e was born on August 1, 1969 in Kharkiv. In 1986,
he entered KhPI, but after the second year of studying he was called up to serve in the Soviet Army. In
1989, Semen Naumovych was discharged and he continued
his studies at the institute. In 2011, he got his second education in Kharkiv National University of Radioelectronics.
S. N. Gen is a co-founded and the Head of LLC «Golden
Pages» in 1992, which became one of the leading publishing houses in Kharkiv. The activity of the company began with
an annual output of address and telephone number Directory «Kharkiv. Golden Pages». Currently, the main direction of
the company is the publication of reference, academic, educational literature, preparation of promotional publications and
production of printed products.
Semen Naumovych does not forget about alma mater, he
maintains close connection with Industrial and Biomedical Electronics department of NTU «KhPI». He leads an active public
activity. He was awarded the Order «For Merit» III degree (2008).
He has two daughters.

Глаголєв Микола Матвійович (1903–1976)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1924)
Завідувач кафедри двигунів внутрішнього згорання ХММІ (1954–1970).
Доктор технічних наук, професор

Glagoliev Mykola Matviyovych (1903–1976)

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1924)
Head of the Department of Internal Combustion Engines of Kharkiv Mechanical
Machine Engineering Institute (1954–1970). Doctor of Technical Sciences, Professor

ародився 20 квітня 1903 р. в м. Харкові. В 1920 р.
вступив до ХТІ за спеціальністю «Теплотехніка».
У 1926 р. почав педагогічну діяльність в Макіївці на технічних курсах при металургійному комбінаті.
З 1930 р. викладав у ХММІ, виконуючи конструкторську
і наукову роботу на різних підприємствах оборонної промисловості. Спільно зі співробітниками кафедри ДВЗ брав
участь у вдосконаленні дизеля В-2 для легендарного танка
Т-34 часів Другої світової війни, а також різних тепловозних
і суднових двигунів для народного господарства. В 1954 р.
очолив кафедру ДВЗ ХПІ, де його діяльність стала визначальним етапом у формуванні наукової школи харківського
двигунобудування.
Під його керівництвом розвивалася матеріальна і навчальна бази, на кафедрі була створена галузева лабораторія. За сумісництвом виконував обов’язки заступника головного конструктора Заводу ім. В. О. Малишева
з випробувань тепловозних двигунів. Видав 11 книг. Нагороджений орденом Леніна.

H

e was born on April 20, 1903 in Kharkiv. In 1920,
he entered KhTI with specialization in «Heat Engineering». In 1926, he started his pedagogical work
in Makiyivka on technical courses at metallurgical works.
Since 1930, he started to teach at KhMEI, performing design
and research work in various enterprises of defense industry.
Together with the staff of the Department of Internal Combustion Engines he participated in improvement of V-2 diesel for
the legendary T-34 tank of the World War II, as well as different
diesel and marine engines for the national economy. In 1954,
he headed the Department of Internal Combustion Engines of
KhPI, where his work became a defining step in the formation
of scientific schools of Kharkiv Engine Engineering.
Physical infrastructure and educational facilities were deve
loped and branch laboratory was established at the Department under his leadership. Concurrently he served as Deputy
Chief Designer at the Malyshev Plant for diesel engines testing.
He had published 11 books. Also he was awarded the Order
of Lenin.
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