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Соболь Валентин Миколайович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1960)
Кандидат технічних наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Sobol Valentyn Mykolayovych

П

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1960)
PhD in Technical Sciences.
Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology

ісля закінчення Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Локомотивобудування»
пройшов шлях від інженера-конструктора до
заступника генерального директора Харківського заводу
транспортного машинобудування імені В. О. Малишева.
Автор 70 наукових робіт, понад 100 авторських свідоцтв, 80 з яких впроваджені у виробництво, видав
чотири монографії. За розробку високоефективних технологій, винахідницьку діяльність, створення і освоєння
випуску тепловозного двигуна В. М. Соболю було присуджено звання «Заслужений винахідник України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Почесний залізничник», орден «За заслуги» та інші державні нагороди.
Валентин Миколайович брав активну участь в організації виробництва тепловозів ТЕ-10, танків Т-64 і дизелів типу Д-100, Д-70 і Д-80. Був відповідальним за якісне
виконання робіт з оперативного вирішення технічних
питань у процесі виробництва і здачі замовникам техніки
заводу.
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fter graduating from Kharkiv Polytechnic Institute within a specialty in «Locomotive building» he
worked his way up from a design engineer to deputy general Director of Kharkiv Transport Machine Engineering Plant named after V. O. Malyshev.
He is the author of 70 scientific works, more than 100
certificates of authorship, 80 of which have been put into production, four monographs. V. M. Sobol was awarded the title
of «Honored Inventor of Ukraine», «Honored Worker of Science and Technology of Ukraine», «Honorary Railroader», the
Order of Merit and other state awards for the development
of highly efficient technologies, inventive activity, creation and
development of diesel locomotive engine.
Valentyn Mykolayovych took an active part in the organization of production of diesel locomotives TE-10, tanks T-64
and diesel of types D-100, D-70 and D-80. He was responsible for quality fulfillment of works on timely resolution of technical issues in the production process and delivery of the plant
machinery to customers.

Стерін Михайло Борисович
Випускник фізико-технічного факультету (1995)
Старший тренер відділення бадмінтону
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 13 Харківської міської ради.
Майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу

Sterin Mykhailo Borysovych

A graduate of Physico-technical Faculty (1995)
Head coach of Badminton Department of Comprehensive Sport School
for Children and Young People № 13 of Kharkiv City Council.
Master of Sports of Ukraine, Master of Sports of International Class
ародився 27 липня 1972 р. Закінчив ХПІ у 1995 р.
e was born on July 27, 1972. Mykhailo Borysovych
Після завершення навчання заснував Харківський
graduated from KhPI in 1995. After studying, he
бадмінтонний спортивний клуб, який спочатку був
founded Kharkiv Badminton Sports Club, which was
секцією, потім — відділенням Комплексної дитячо-юнаць- the section at first, then became a Comprehensive Sport School
кої спортивної школи № 13, а в 2005 р. його зареєстровано for Children and Young People № 13, and in 2005 it was regisяк громадську організацію, яка об’єднує юних спортсме- tered as a public organization that brings together young athнів, професійних гравців, ветеранів і любителів бадмінтону. letes, professional players, amateurs and veterans of badminЗ 2006 р. працює викладачем кафедри фізичного виховання ton. Since 2006, he has been the lecturer of the Department of
НТУ «ХПІ».
Physical Education at NTU «KhPI».
Підготував сімох майстрів спорту України міжнародM. B. Sterin has prepared seven masters of sports of
ного класу та 31 майстра спорту України. Серед вихован- Ukraine of international class and 31 masters of sports of
ців М. Б. Стеріна: учасники перших і других юнацьких Олім- Ukraine. Among students of M. B. Sterin there are members of
пійських ігор у Сінгапурі та Китаї, учасник Олімпійських ігор first and second Youth Olympic Games in Singapore and China,
у Лондоні, неодноразові переможці чемпіонатів Європи a member of the Olympic Games in London, numerous Euroсеред студентів, срібна призерка чемпіонату Європи pean Champions among students, a silver medalist of Euroсеред юніорів, багаторазові переможці чемпіонатів України pean Championship among juniors, multiple winners of Ukraine
та чемпіонатів України серед молоді та юніорів. У 2012 р. championships and championships of youth and juniors of
М. Б. Стеріну присвоєно звання «Заслужений тренер Укра- Ukraine. In 2012, he was awarded the title «Honored Coach
їни» за перемогу його вихованця в Кубку Європи.
of Ukraine» for the victory of his student in the European Cup.

Н

H

384

3- _

-eng.indd 384

31.05.2017 13:39:23

