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Струнге Борис Миколайович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1939)
Головний конструктор танкових дизелів Харківського заводу ім. В. О. Малишева.
Кандидат технічних наук

Strunhe Borys Mykolayovych

У

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1939)
Chief designer of tank diesel of Kharkiv Malyshev Plant.
PhD in Technical Sciences

1939 р. закінчив ХММІ. Фахову діяльність розпочав у 1932 р. техніком-конструктором на ХПЗ імені
Комінтерну. В роки Другої світової війни брав участь
в удосконаленні та впровадженні у виробництво танкового двигуна В-2. У 1945 р. повернувся на ХПЗ імені Комінтерну, де працював провідним інженером-конструктором, а
з 1955 р. — головним конструктором із дизелебудування.
Борис Миколайович зробив величезний вклад у розробку,
створення та впровадження в серійне виробництво дизелів
типу Д50, Д100, 2Д100 тепловозних дизель-генераторів. Це
сприяло переведенню залізничного транспорту з паровозної
тяги на тепловоз, розробці стаціонарних і суднових дизельгенераторів, газових мотор-генераторів для магістральних
газопроводів. Б. М. Струнге проводив роботи зі створення
дизелів — танкового швидкохідного дизельного двигуна
5ТДФ та заснував Харківську школу дизелебудування.
Нагороджений орденами Леніна і «Знак Пошани», медалями «За доблесну працю» та «Ветеран праці». Є лауреатом
премії Ради міністрів СРСР.

I

n 1939, he graduated from KhMMI. In 1932, he began
his professional career as a design technician at Kharkiv
Locomotive plant named after Comintern. During World
War II he took part in the improvement and introduction of a tank
engine V-2. In 1945, he returned to Kharkiv Locomotive Plant
named after Comintern, where he worked as a leading design
engineer, and since 1955 he has been a chief designer of diesel
engine manufacturing. Borys Mykolayovych made a huge contribution to the development, creation and introduction into production diesels of types D50, D100, 2D100 of locomotive diesel
generators. This contributed to the transfer of rail transport from
steam locomotive traction to the diesel locomotive, to the development of stationary and marine diesel generators, gas engine
generators for gas mains. B. M. Strunhe carried out works on
the creation of diesels — tank high-speed diesel engine 5TDF
and he also established Kharkiv School of diesel engine.
He was awarded the Order of Lenin and «Badge of Honor»,
medals «For Valorous Labor» and «Veteran of Labor». He is laureate of USSR Council of Ministers.

Твердоступ Андрій Володимирович
Випускник факультету інформатики та управління (2001)
Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
Чемпіон Всесвітньої універсіади

Tverdostup Andrii Volodymyrovych

Н

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2001)
Master of Sports of Ukraine of international class in track and field athletics.
Champion of the World Universiade

ародився 18 червня 1977 р. у м. Кіровограді.
У 2001 р. здобув вищу освіту в Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Фізичне виховання».
Був членом Правління легкоатлетичного клубу
НТУ «ХПІ» — «Лідер».
Андрій Володимирович — багаторазовий чемпіон
України, рекордсмен України з естафетного бігу, срібний призер XXI Всесвітньої універсіади (м. Пекін, КНР,
2001), дворазовий чемпіон XXII Всесвітньої універсіади
(м. Тегу, Південна Корея, 2003), учасник XXVIII Олімпійських ігор (м. Афіни, Греція, 2004).
За досягнення високих спортивних результатів на
XXII Всесвітній універсіаді в Кореї харківський легкоатлет А. В. Твердоступ, згідно з указом Президента України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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e was born on June 18, 1977 in Kirovograd. In
2001, he graduated from National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» in the specialty «Physical Education».
He is was a board member of the track and field
athletic club NTU «KhPI» — «Leader».
Andrii Volodymyrovych is a multiple champion of
Ukraine, record-holder of Ukraine in a relay race, silver medalist of the XXI World Universiade (Beijing, China,
2001), two-time champion of the XXII Universiade (Daegu,
South Korea, 2003), participant of the XXVIII Olympic
Games (Athens, Greece, 2004).
A. V. Tverdostup was awarded the Order «For Merit»
III degree by the decree of the President of Ukraine for
achieving high sports results at the XXII World Universiade in Korea.
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