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« Х а р к і в с ьк ий п о л іте хнічни й інсти ту т»
Завадський Дмитро Олександрович
Випускник факультету інформатики та управління (2011)
Український бадмінтоніст.
Майстер спорту України міжнародного класу

Zavadskyi Dmytro Oleksandrovych

Н

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2011)
Ukrainian badminton player.
Master of Sports of Ukraine of international class

ародився 4 листопада 1988 р. у м. Харкові. У
2011 р. здобув вищу освіту в НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Фізичне виховання».
Почав займатися бадмінтоном у семирічному віці. Успіхів Дмитро досягав майже одразу, — з десяти років брав
активну участь у різноманітних дитячих змаганнях, а вже
в 2004 р. 16-річний юнак конкурував із найсильнішими українськими гравцями та завоював бронзову медаль у змаганнях на Кубок України. Наступного року Д. О. Завадський
дебютував на турнірах європейської серії Гран-прі.
Член збірної України з бадмінтону. Абсолютний чемпіон України та багаторазовий призер чемпіонатів України.
Бронзовий призер Гран-прі Європи 2006 р. Призер чемпіонатів Європи серед університетів 2005, 2007 та 2009 рр.
Учасник командного Чемпіонату Світу (КНР, 2009 р.). Дворазовий чемпіон Європи серед студентів (м. Нансі, Франція,
2010 р.). Учасник ХХХ Олімпійських ігор (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.). Переможець Кубка Європи з бадмінтону (2015).

H

e was born on November 4, 1988 in Kharkiv. In
2008, he graduated from NTU «KhPI» in the specialty «Physical Education».
He began to play badminton at the age of seven. He started
achieving results almost immediately — when he was 10 years
old, he started to participate actively in various children’s competitions, and in 2004, 16-year-old boy was competing with the
strongest Ukrainian players and won a bronze medal in the competition for the Cup of Ukraine. Next year, D. O. Zavadskyi made
his depute at the European Grand Prix series competitions.
He is a member of the badminton team of Ukraine, all-round
champion of Ukraine and multiple medalist of Ukraine. He is a
bronze winner of the 2006 European Grand Prix Championship, medal winner of Europe among universities in 2005, 2007
and 2009. He is a participant of the Team World Championships
(China, 2009), two-time European Champion among students
(Nancy, France, 2010), participant of the XXX Olympic Games
(London, Great Britain, 2012) and also the winner of the European Cup in badminton (2015).

Зайончковський Валентин Миколайович (1932–2015)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1963)
Головний конструктор ДП «Завод імені В. О. Малишева».
Доктор технічних наук, професор

ZaionchkovskyI Valentyn Mykolayovych (1932–2015)

П

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1963)
Chief Designer of State Enterprise «Malyshev Plant».
Doctor of Technical Sciences, Professor

ісля закінчення з відзнакою Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Локомотивобудування», В. М. Зайончковський був
направлений на Завод імені В. О. Малишева в конструкторський відділ, де займався питаннями подачі повітря
двигунів Д70; розроблена ним імпульсна система наддуву
зменшувала витрати палива на 20%.
У 1977 р. Валентин Миколайович призначений головним конструктором заводу. Професор вважав, що
кожен повинен відчувати себе за креслярською дошкою
головним конструктором і що у творчому колективі має
бути авторитетна ієрархія.
Головний конструктор від Бога і талановитий учений,
В. М. Зайончковський тримав під контролем творчість конструкторів, не втручаючись без потреби у хід робіт. Вибирав напрям, ставив завдання, особисто проводив опрацювання конструкцій на креслярської дошці.
Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

A

fter graduating with honors from Kharkiv Polytechnic Institute within the specialty «Locomotive Buil
ding», V. M. Zaionchkovsky was sent to Malyshev
Plant to Design Department, where he dealt with air supply
engines D70. Pulse system of pressurization developed by
him reduced fuel consumption by 20%.
In 1977, Valentyn Mykolayovych was appointed a Chief
Designer of the plant. The Professor believed that everyone
should feel himself a chief designer when being at the drawing
board and that there had to be an authoritative hierarchy in a
creative team.
The chief designer from God and a talented scientist,
V. M. Zaionchkovskyi kept control of the creativity of the desig
ners without interfering in the progress of the work without a
need. Choosing a direction, he set goals and personally led the
development of designs on the drawing board.
Laureate of the State Prize of the USSR in Science and
Technology, Honored Science and Technology Worker of
Ukraine.
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