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Ivchenko Oleksandr Heorgiyovych (1903–1968)
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1935)
Chief Designer of the State Union Design Bureau No. 478 (1963–1968).
Doctor of Technical Sciences, Academician of the Academy of Sciences of the UkrSSR

Н

ародився 23 листопада 1903 р. в м. Великий Токмак Запорізької області. В 1935 р. закінчив ХММІ
за спеціальністю «ДВЗ». Був направлений на моторобудівний завод № 29 ім. П. Баранова в м. Запоріжжі. Працював у відділі конструктора Туманського, що займався
створенням модифікації двигуна М-88 для винищувача
І-180. Івченко спільно з колегами розробив пристрій, який
за допомогою відцентрових сил викидав у процесі роботи
мотора накопичений бруд, що підвищило довговічність
двигуна. У 1945 р. призначений начальником ОКБ заводу,
в 1946 р. — головним конструктором, а в 1963 р. — генеральним конструктором. Колектив Івченка створив двигуни M-26 та ТС-12, доопрацював газотурбінний ТВ-2
для літака конструкції Антонова Ан-8, розробив перший
радянський двигун для вертольотів Мі-1 — АІ-26 ГР. Двигуни, розроблені КБ Івченка, також були встановлені на
вертольотах Ка-10 (АІ-4Г), Ка-15 (АІ-14В), Ка-18 (АІ-14ВФ).
Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії
та Державної премії СРСР.

H

e was born on November 23, 1903 in Velykyi Tokmak,
Zaporizhzhya region. In 1935, he graduated from KhMEI
in the specialty «Internal Combustion Engines». He was
sent to Engine Building Company No. 29 named after P. Baranov
in Zaporizhzhya. He worked in the Design Department of Tumanskyi, who was involved in creation of M-88 engine modification
for I-180 fighter. Together with colleagues, Ivchenko developed
a device, which threw accumulated dust out of the motor in the
process of operation using centrifugal force, which increased the
longevity of the engine.In 1945, he was appointed as a Head
of Independent Design Bureau of Plant, in 1946 — a General
Designer, and in 1963 — a Chief Designer. The team of Ivchenko
designed engines M-26 and TS-12, modified gas turbine engine
TV-2 for Antonov An-8 plane construction, developed the first
soviet engine for Mi-1 — AI-26 GR helicopters. Engines designed
in Ivchenko’s Design Bureau were also installed on helicopters
Ka-10 (AI‑4G), Ka-15 (AI‑14V) and Ka-18 (AI-14VF).
He is a Hero of Socialist Labor, laureate of Lenin Prize and
State Prize of the USSR.

Кайдаш Олександр Вікторович
Випускник факультету інформатики та управління (2002)
Майстер спорту України міжнародного класу.
Заслужений майстер спорту України

Kaydash Oleksandr Viktorovych

Н

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2002)
Master of Sports of Ukraine of international class.
Honored Master of Sports of Ukraine

ародився 30 травня 1976 р. у м. Рубіжне Луганської області. У 2002 р. закінчив Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Фізичне виховання».
Паралельно з навчанням у ВНЗ, активно займався
спортом — легкою атлетикою. То ж не дивно, що з часом
став професійним спортсменом і почав представляти
Україну на міжнародній арені.
З 2010 р. працює спеціалістом Харківського відділення Національного олімпійського комітету України,
директором громадської організації «Харківський міський спортивний клуб «Рекорд»».
О. В. Кайдаш — український легкоатлет, спринтер,
багаторазовий чемпіон України, володар трьох рекордів України, чемпіон Європи з естафетного бігу 4х100 м
(м. Мюнхен, Німеччина, 2002), срібний призер XXI Все
світньої універсіади (м. Пекін, КНР, 2001), учасник двох
Олімпійських ігор (м. Сідней, Австралія, 2000; м. Афіни,
Греція, 2004).

H

e was born on May 30, 1976 in Rubizhne city
of Luhansk region. In 2002, he graduated from
National Technical University «Kharkiv Polytechnic
Institute» in the specialty «Physical Education».
Along with studying at university he was actively
engage in sport — track and field athletics. It is not surprising that eventually Oleksandr Viktorovych became a
professional athlete and began to represent Ukraine in the
international arena.
Since 2010, he has been working as a specialist of Kharkiv
branch of the National Olympic Committee of Ukraine, Director of NGO «Kharkiv city sports club «Record».
O. V. Kaydash is Ukrainian track and field athlete, sprinter, multiple champion of Ukraine, three-time
record-holder of Ukraine, European champion in relay
race 4x100m (Munich, Germany, 2002), silver medalist
of the XXI Universiade (Beijing, China, 2001), participant
of two Olympic Games (Sydney, Australia, 2000; Athens,
Greece, 2004).
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