National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
Махновський Геннадій Абрамович
Випускник енергомашинобудівного факультету (1975)
Тренер збірної України з бадмінтону

Makhnovskyi Hennadii Abramovych
A graduate of Power Engineering Faculty (1975)
Head coach of national badminton team of Ukraine

Н

ародився 30 липня 1952 р. у м. Харкові. У 1975 р.
закінчив Харківський політехнічний інститут
і розпочав трудову діяльність майстром на Харківському турбінному заводі. Потім перейшов на роботу
до спортивного клубу «Кіровець», де з 1978 р. працював
тренером із бадмінтону. У 1991 р. заочно закінчив Харківську державну академію фізичної культури та спорту.
Упродовж 1990–2000 рр. був викладачем кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ».
Геннадій Абрамович очолював збірну команду України
з бадмінтону в 1995–2016 рр., неодноразово брав участь
в Олімпійських іграх (1996, 2000, 2008, 2012, 2016), а також
у Європейських спортивних іграх (2015). За роки тренерської роботи підготував дев’ять майстрів спорту міжнародного класу та 34 майстри спорту. Вихованці Геннадія Абрамовича неодноразово ставали чемпіонами України.
Г. А. Махновський — заслужений тренер України, відзначений Подякою Президента України та нагороджений
медаллю «25 років незалежності України».

H

e was born on July 30, 1952 in Kharkiv. In 1975,
he graduated from Kharkiv Polytechnic Institute and started his career as a craftsman at
Kharkiv turbine plant. Then he started to work in the sport
club «Kirovets», where in 1978, he worked as a badminton coach. In 1991, he graduated from Kharkiv State Academy of Physical Culture and Sports. During 1990–2000, he
was a lecturer at the department of Physical Education of
NTU «KhPI».
Hennadii Abramovych headed the Ukraine national
badminton team in 1995–5016, many times participated in
the Olympic Games (1996, 2000, 2008, 2012, 2016) and in
European Sport Games (2015). During the years of coaching he has prepared nine masters of sports of international
class and 34 masters of sports. His graduates repeatedly
became champions of Ukraine.
H. A. Makhnovskyi is an Honored coach of Ukraine,
received a Citation of the President of Ukraine and was
awarded the medal «25 years of Independence of Ukraine».

Медведєв Михайло Іванович (1893–1964)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1926)
Декан факультету тракторного і сільгоспмашинобудування ХПІ (1950–1962).
Доктор технічних наук, професор

Medvedyev Myhailo Ivanovych (1893–1964)
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1926)
Dean of the Faculty of Tractor and Agricultural Machine Engineering
of KhPI (1950–1962). Doctor of Technical Sciences, Professor
ищу освіту здобув у 1926 р. у ХТІ. Викладацьку
e graduated from KhTI in 1926. He combined teachроботу в ХТІ поєднував з виробничо-інженерною
ing activities in KhTI with manufacturing and engineerдіяльністю на Харківському паровозобудівному
ing activities at Kharkiv Locomotive Engineering Plant
заводі імені Комінтерну, де працював інженером цеху та named after Comintern, where Myhailo Ivanovych worked as an
старшим інженером з тракторобудування. Протягом 1930– engineer and a senior engineer of Tractor Engineering depart1961 рр. очолював кафедру тракторобудування. У 1937 р. ment. During 1930–1961, he headed the department of Tractor
захистив кандидатську дисертацію. В 1938 р. йому було Machine Engineering. In 1937, he defended his PhD thesis. In
присвоєно вчене звання професора. В 1944 р., після 1938, M. I. Medvedyev was awarded the title of Professor. After
повернення до Харкова з евакуації, продовжив працювати returning from the evacuation to Kharkiv in 1944, he continued
завідувачем кафедри тракторобудування.
working as the Head of the Tractor Engineering Department.
З 1950 по 1962 р. — декан факультету тракторного
From 1950 to 1962, he was the Dean of Tractor and
і сільгоспмашинобудування ХПІ. У 1958 р. М. І. Медведєв Agricultural Machine Engineering Faculty of KhPI. In 1958,
захистив докторську дисертацію на тему «Зчеплення гусе- M. I. Medvedyev defended his doctoral thesis titled «Adhesion
ничного трактора». З 1961 р. — академік Всесоюзної ака- of Track-type Tractor». Since 1961 he became the Academiдемії сільськогосподарських наук.
cian of the All-Union Academy of Agricultural Sciences.
Михайло Іванович є одним із найбільш відомих вчених
Myhailo Ivanovych is one of the most famous scientists
у сфері тракторобудування. Роботи М. І. Медведєва з тео- in the tractor machine engineering industry. The works of
рії гусеничних машин і теорії трактора добре відомі в нашій M. I. Medvedyev on the theory of tracked vehicles and tractor
країні та за її межами.
theories are well known in our country and abroad.
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