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Н

ародився 6 серпня 1975 р. в с. Куньє Ізюмського
району Харківської області. Батько, Михайло Яковлевич, та мати, Марія Олексіївна, — пенсіонери.
Упродовж 1992–1997 рр. навчався на факультеті
транс
портного машинобудування ХПІ. На вибір майбутнього фаху вплинуло неабияке бажання отримати
знання із конструювання техніки. З 2015 р. — директор
ДП «ХКБМ».
Високий рівень освіти дав йому можливість генерувати ідеї, самовіддано та творчо працювати у сфері розробок нової техніки. Вдячний викладачу кафедри автомобіле- і тракторобудування Д. М. Митропану, який на
іспитах задавав багато питань і казав: «Мормило, мені
здається Ви нічого не розумієте», а в результаті ставив
оцінку «відмінно».
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Одружений. Виховує сина та доньку.

H

e was born on August 6, 1975 in the village of Kunie
of Izyum district, Kharkiv region. His father, Mykhailo
Yakovlevych and his mother, Mariia Oleksiivna are retired.
During 1992–1997, he studied at the Faculty of Transport
Machine Engineering of KhPI. The choice of the future profession was influenced by uncommon desire to gain knowledge
of techniques design. Since 2015, he has been working as a
Director of SE «KhMDB».
A high level of education gave him the ability to generate
ideas, selflessly and creatively work for the development of new
machinery. He is grateful to the teacher of the Department of
Automobile and Tractor Construction D. M. Mytropan, who
asked many questions at the exams and said: «Mormylo, I think
you do not understand anything», and as a result he gave an
«excellent» mark.
He was awarded the Order «For Merit» of III degree, he is
Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
He is married and has a son and a daughter.

Клімов Віталій Федорович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1964)
Головний науковий співробітник.
Кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ»

Klimov Vitalii Fedorovych

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1964)
Chief Research Scientist.
PhD in Technical Sciences, Professor of NTU «KhPI»

ародився 10 червня 1941 р. у м. Богодухові Харківської області. Протягом 1959–1964 рр. навчався в
ХПІ. Трудову діяльність розпочав у 1965 р. в ДП «ХКБМ»
інженером-дослідником. Обіймав посади начальника
лабораторії, начальника відділу та начальника відділення.
12 років викладав дисципліну «Основи випробувань танків» на факультеті транспортного машинобудування ХПІ.
З вдячністю згадує викладачів рідного вишу: проф.
Е. І. Кіма, доц. В. П. Шульмана, проф. В. П. Аврамова,
а особливо — доц. В. І. Іванова. Віталій Федорович тримає руку на пульсі життя альма-матер. Він — викладач
кафедри ІТС КГМ, голова екзаменаційної комісії, науковий керівник аспірантів і представник конструкторського
бюро з наукових робіт кафедр НТУ «ХПІ» і КБ, член секції машинобудування і транспорту Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Син Дмитро здобув освіту в Харківському медичному
університеті. Онука Валерія — випускниця НТУ «ХПІ».

H

e was born on June 10, 1941 in the city of Bohodukhiv of
Kharkiv region. During the 1959–1964 he studied at KhPI.
He started his career in 1965 in SE «KhMDB» as a research engineer. He held the post of the chief of the laboratory, Head of
the Department and the department manager. For 12 years he
taught the course «Fundamentals of testing of tanks’ at the Faculty of transport engineering of KhPI.
Thankfully he remembers native university teachers: Prof.
Ye. I. Kim, Assoc. Prof. V. P. Shulman, Prof. V. P. Avramov, and
especially — Assoc. Prof. V. I. Ivanov. He keeps tracks of events
at his Alma Mater. He is a lecturer of the Department ITS WTV, the
chairman of the examination committee, the supervisor of graduate students and a representative of the design bureau of scientific works of Departments of NTU «KhPI» and DB, a member of
the section of engineering and transport of the Committee on the
State Prizes of Ukraine in Science and Technology, he is Laureate
of the State Prize in Science and Technology.
His son Dmytro received education at Kharkiv Medical University. His granddaughter Valeria is a graduate of NTU «KhPI».
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