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ародився 29 серпня 1939 р. у м. Харкові.
З дитинства захоплювався технікою та авіацією, мріяв літати. Спостерігаючи за польотами
залізних птахів, він щоразу дивувався, як такі складні
за своєю будовою та функціями конструкції мандрують
безмежними небесними просторами.
Хлопцеві не було й 16 років, як він уперше піднявся
в повітря. Командир помітив неабиякі здібності юнака
й, узявши на себе відповідальність, дозволив йому зробити перший самостійний виліт. Так збулася найзаповітніша мрія Олександра Андрійовича. Він зрозумів, що
в житті можливо все, слід лише постійно, цілеспрямовано, наполегливо й самовіддано т рудитися.
Ще школярем навчався у Харківському аероклубі,
де із великим ентузіазмом вивчав усі тонкощі літальної
справи, яка ще з ранніх років полонила його серце.
В 1960 р. закінчив Чугуївське авіаційне училище,
здобувши військове звання лейтенанта. Літав на винищувачах і реактивних МіГах.
У січні 1960 р. на сесії Верховної Ради СРСР було
прийнято рішення про значне скорочення Збройних сил
СРСР. Полк, в якому служив О. А. Жданов, розформували, а офіцерів звільнили в запас. Чимало демобілізованих влаштувалися на роботу на підприємства військово-промислового комплексу країни. О. А. Жданов
почав працювати на Харківському машинобудівному
заводі ім. Ф. Е. Дзержинського (нині ДП «ХМЗ «ФЕД»)
коли дізнався, що тут виробляють не лише фотоапарати, а й агрегати літаків.
У 1961 р. Олександр Андрійович вступив на факультет машинобудування в Харківський ордена Леніна політехнічний інститут імені В. І. Леніна за спеціальністю
«Технологія машинобудування, металорізальні верстати
та інструменти». У 1968 р. закінчив Харківський політехнічний інститут, здобувши кваліфікацію інженера-
механіка.
У 1987 р. О. А. Жданов став генеральним директором ДП «ХМЗ «ФЕД». За короткі терміни було побу-
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e was born on August, 29, 1939 in Kharkiv. Since
his childhood he had been fond of engineering and
aviation, he had always dreamed to fly. Watching
the iron birds flying he had been surprised how the constructions so much complicated structurally and functionally could
possibly travel in the endless sky.
The boy was not even sixteen when he first arose into
the air. The commander noticed extraordinary abilities of the
young person and let him make his first flight on his own taking all the responsibilities. In such a way the boy’s cherished
dream came true. He understood that everything was possible in life, he should only have worked regularly, purposefully,
persistently and self-sacrificing.
Being a schoolboy, he studied at Kharkiv air-club where
he learned enthusiastically all the peculiarities of piloting which
had captured his heart since early years.
In 1960, he graduated from Chuguiiv Aviation School
having received a lieutenant military rank. He piloted fighters
and jet-fighters «MiG».
In January 1960, at the session of the Supreme Council of the USSR the decision was made about a conside
rable reduction of the Military forces of the country. The
regiment where O. A. Zhdanov was on service was disbanded and the offices were discharged. Many former military men were employed at the enterprises of the country’s military-industrial complex. O. A. Zhdanov began to
work at Kharkiv Machinery Constructing Plant named after
F. E. Dzerzhynskii (nowadays the State Enterprise «KhMCP
(Kharkiv Machinery Constructing Plant) «FED») and knew
that not only photo cameras but also units for planes were
produced there.
In 1961, Oleksandr Andriiovych entered the
Machine
ry Constructing Department at Kharkiv Polytechnic Institute named after Lenin B. I. He specialized
in machinery constructing technologies, metal cutting
work benches and tools. In 1968, he graduated from
Kharkiv Polytechnic Institute acquiring qualification of an
engineer-mechanic.
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довано два нових виробничих корпуси, житлові мікрорайони; проведено капітальну реконструкцію бази
відпочинку «Золотий берег», піонерського табору
і водогрібної бази; розпочато будівництво дитячих
комбінатів. Також на балансі заводу було 28 введених у експлуатацію будинків. У ті часи молоді спеціалісти через два, два з половиною роки роботи на
«ФЕД» отримували житло. О. А. Жданов гідний глибокої поваги вже тільки тому, що зумів довести всьому
місту, що «ФЕД» — це колектив однодумців, підприємство високої культури.
У 1993 р. став президентом науково-виробничої корпорації «ФЕД» та директором ДП «ХМЗ «ФЕД». З березня
2015 р. — член Наглядової ради ПАТ «ФЕД».
Олександр Андрійович понад 50 років свого життя
присвятив роботі на заводі, зокрема обіймав посади
слюсаря-складальника, інженера, начальника конструкторського бюро, заступника головного інженера,
головного інженера, генерального директора. Він —
справжній лідер, який зумів організувати роботу працівників підприємства на засадах колективізму, відданості своїй справі та довірі один одному. Переконаний,
що за молодим поколінням — майбутнє, тому вважає,
що дуже важливо навчати їх примножувати здобутки
попередників.
Був обраний депутатом Харківської міської ради
V та VI скликань. Є головою постійної комісії Харківської міської ради з питань планування, бюджету
і фінансів, академіком Інженерної академії України та
Міжнародної інженерної академії, кавалером орденів
«За заслуги» II і III ступенів, ордена «Інженерна слава»
Міжнародної інженерної академії.
О. А. Жданов підтримує зв’язки з альмаматер. Багато років на ДП «ХМЗ «ФЕД» функціонує
кафедра технології машинобудування ХПІ. Крім того,
спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» на ДП «ХМЗ «ФЕД» створена перша в СНД
кафедра авіаційного агрегатобудування. Її завідувачем
став Олександр Андрійович.
У вересні 2004 р., згідно з Указом Президента
України, за великі заслуги в розвитку вітчизняного

машинобудування, самовіддану багаторічну працю
Олександру Андрійовичу присвоєно звання «Герой
України» з врученням ордена Держави. Також був відзначений почесними званнями «Почесний авіабудівник України», «Заслужений машинобудівник України»;
нагороджений грамотами Кабінету Міністрів України,
Харківської облдержадміністрації, Грамотою, присвяченою 1020-річчю хрещення Русі з врученням ордена
Святого Володимира Священного Синоду Української
Православної Церкви, Почесним знаком Федерації
профспілок 
України «За розвиток соціального партнерства».
У 2008 р. йому присвоєно звання «Почесний громадянин м. Харкова».
У вільний час Олександр Андрійович любить ходити
на полювання.
Одружений. Має сина та доньку.

In 1987, O. A. Zhdanov was appointed a general Director of the State Enterprise «KhMCP (Kharkiv Machinery Constructing Plant) «FED». In a short period of time, two new
industrial buildings and residential districts were built, the recreation base «Golden Shore», a pioneer camp and a rowing
base were completely reconstructed, the building of complexes for children were started. The plant also had 28 buildings on its balance. In those days, newly come specialists
received dwellings in two and a half years of their work at
«FED». O. A. Zhdanov deserves great respect for he managed to prove the city that «FED» was the group of people
united by the same ideas and high culture.
In 1993, he became the president of the research
and production corporation «FED» and the Director of the
State Enterprise «KhMCP (Kharkiv Machinery Constructing Plant) «FED». Since March 2015, he has been a member of the Supervising Council of the Open Joint Stock
Company «FED».
Oleksandr Andriiovych dedicated more than fifty years
of his life to his work at the plant; in particular he took the
positions of a locksmith-assembler, engineer, Head of the
Design Bureau, deputy principal engineer, principal engineer
and general Director. He is a real leader who has managed to
organize work at the enterprise on the basis of collectivism,
dedication to the business and confidence in each other. He
is convinced that future belongs to the new generation and
that is why it’s important to teach young people to multiply the
achievements of predecessors.
He was elected a deputy of the Kharkiv City Council of V
and VI convocation. He is a Head of a permanent commission
at the Kharkiv City Council for planning, budget and finance,
an Academician of Engineering Academy of Ukraine and International Engineering Academy, a holder of the order «For Merits» II and III degrees, the order of the International Engineering
Academy «Engineering Glory».
Oleksandr Andriiovych keeps in touch with his Alma
Mater. The Chair of Technologies in Machinery Constructing of the KhPI has been functioning for many years at the
State Enterprise «KhMCP »FED». Besides, together with the
NAU (National Aviation University) named after M. Y. Zhukovskyi the first in the UIS Chair of Aviation Units Constructing was founded. It was headed by Oleksandr Andriiovych.
In September 2004, according to the Ukrainian President
Decree Oleksandr Andriiovych was given the title of the Hero
of Ukraine and the Order of the State for great merits in the
development of machinery constructing and long self-sacrificing work. He was also distinguished with the honorary titles
«Merited aviation constructor of Ukraine», «Merited machinery constructor of Ukraine» and awarded the Diplomas of
the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kharkiv Regional Administration, the Diploma and St. Volodymyr Order of the Holy
Synod of the Ukrainian Orthodox Church on the occasion of
the 1020-th anniversary of Russ Christening. He also has an
honorary decoration of the Ukrainian Trade-Union Federation
«For Social Partnership Development».
In 2008, he was granted the title «Honorary Citizen of
Kharkiv».
Oleksandr Andriiovych likes hunting in spare time.
He is married and has a daughter and a son.
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