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Н

ародився 15 червня 1947 р. у м. Костянтинівка
Донецької області. У 1965 р. вступив до ХПІ, після
закінчення якого був залишений працювати асистентом на кафедрі охорони праці. У 1978 р. призначений
на посаду старшого викладача цієї кафедри, а в 1990 р. —
доцента. З 1976 до 1985 р. працював заступником декана
факультету хімічного машинобудування. У 1990 р. був обраний головою профспілкового комітету співробітників інституту. Упродовж 2005–2010 рр. був членом Центрального
комітету Профспілки працівників освіти і науки України.
Плідна робота відзначена низкою нагород: Подякою
голови Харківської облдержадміністрації та Харківської
обласної ради, Почесною грамотою Міністерства освіти
і науки України за плідну педагогічну діяльність та особливий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців, Почесною грамотою Комітету Верховної Ради України, медаллю
«Профспілкова відзнака», нагрудним знаком «Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України» зі ступенем «Золота відзнака».
Велику увагу А. Й. Фомін приділяє науково-педагогічній діяльності. Як доцент кафедри охорони праці та
навколишнього середовища, проводить багатогранну
діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Протягом більше ніж 30 років є провідним лектором
кафедри. Великого значення надає методичній і виховній роботі зі студентами. Є незмінним керівником студентських наукових робіт. Його студенти посідають призові
місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна
графіка та ергономіка» зі спеціальності «Ергономіка».
Один із лідерів професорсько-викладацького колективу НТУ «ХПІ», який відзначається відповідальністю за
доручену справу, ініціативністю та працьовитістю. Має
велику повагу та авторитет серед студентів і співробітників університету.
Як голова комісії соціального страхування з тимчасової втрати працездатності університету, А. Й. Фомін
приділяє велику увагу оздоровленню співробітників та
їхніх дітей. Неодноразово, за активну участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу організацію оздоровлення дітей і підлітків, нагороджувався грамотами Федерації профспілок України.

H

e was born on June 15, 1947 in Kostyantynivka city
of Donetsk region. In 1965, he entered KhPI and
after graduating he worked as an assistant at the
Department of Labor Protection. In 1978, he was appointed
the senior lecturer of the department, and in 1990 — an
Associate Professor. From 1976 to 1985, he was working as
Deputy Dean of Chemical Engineering Faculty. In 1990, he
was elected the chairman of the Trade Union of the Employees of the institute. During 2005–2010, he was a member of
the Central Trade Union of Education and Science of Ukraine.
His effective work is marked by a number of awards:
Acknowledgement of the Head of Kharkiv Regional State
Administration and Kharkiv Regional Council, the honorary certificate of the Ministry of Education and Science of
Ukraine for fruitful educational activities and special contribution to the training of qualified professionals, hono
rary certificate of the Committee of the Verkhovna Rada of
Ukraine, the medal «Trade Union Award», badge «Honored
Worker of the Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine» with a degree «Gold award».
Fomin pays much attention to the scientific and educational activities. As the Associate Professor of the Department
of Labor Safety and Environment Protection, he conducts
multifaceted activities to prepare highly qualified specialists.
For more than 30 years, he has been the leading lecturer of
the department. He gives the great attention to methodical
and educational work with students. He is a constant academic adviser of students» scientific works. His students take
prizes in student scientific all-ukrainian competitions in the
field of «Applied geometry, engineering graphics and ergonomics» in the specialty «Ergonomics».
He is one of the leaders of the teaching staff of NTU
«KhPI», and he is responsible for assigned work, initiative and
hard-working. He has great respect and authority among students and colleagues of the university.
As chairman of the Commission for Social Insurance
for temporary loss of capacity to labour at the University,
A. Y. Fomin pays great attention to the health care of employees and their children.He was repeatedly awarded diplomas
for his active participation in the national review contests for
the best organization for rehabilitation of children and adolescents issued by the Federation of Trade Unions of Ukraine.
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