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Н

ародився 29 вересня 1964 р. у м. Харкові. Батько, Анд
рій Семенович, — пенсіонер. Мати, Людмила Василівна, — викладач НТУ «ХПІ». У 1981–1987 рр. навчався на
факультеті транспортного машинобудування ХПІ. На вибір
професії вплинуло велике бажання вивчати основи конструювання військових колісних і гусеничних машин.
У 1987 р., після закінчення вишу, почав працювати
інженером-конструктором у підрозділі ходових частин ВГМ
відділу 60 ХКБМ. У 1994 р. став начальником цього підрозділу. В 2016 р. призначений в. о. заступника генерального
конструктора — головним конструктором ДП «ХКБМ».
Володимир Андрійович має багато спогадів, пов’яза
них із альма-матер, зокрема яскравим був його вступ до
цього вишу, захист дипломного проекту та студентські
виїзди у підшефні колгоспи для збирання врожаю.
Його мати, батько та сестра — випускники ХПІ. В альмаматер зустрів і своє кохання. Разом із дружиною виховав
доньку Юлію, яка з відзнакою закінчила ХПІ.

H

e was born on September 29, 1964 in Kharkiv city. His
father Andrii Semenovych is retired. His mother Liudmyla
Vasylivna is a lecturer of NTU «KhPI». In 1981–1987, he studied at
the Faculty of Transport Machine Engineering of KhPI. The choice
of the profession was influenced by a great desire to learn the
basics of designing military wheeled and tracked vehicles.
In 1987, after graduating from the university, he began
working as a design engineer in subsection of undercarriages
VHM of the department 60 KhMDB. In 1994 he became the
Head of the subsection. In 2016, he was intended acting general designer — the chief designer of SE «KhMDB».
Volodymyr Andriiovych has many memories connected
with his Alma Mater, particularly a bright one was his entrance
to this university, and defense of the diploma project and
sponsored student trips to farms for harvesting.
His father, mother and sister are the graduates of KhPI. At
Alma Mater he met his love. Together with his wife he has brought
up daughter Yuliia, who graduated from KhPI with honors.

Богач Андрій Станіславович
Випускник факультету транспортного машинобудування (2001)
Вчений секретар ДП «ХКБМ».
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A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (2001)
Academic secretary of SE «KhMDB».
PhD in Technical Sciences, Associate Professor

ародився 8 липня 1978 р. у м. Харкові. Батько, Станіслав Григорович, та мати, Ольга Іванівна, — за
фахом інженери, нині пенсіонери.
Протягом 1995–2001 рр. навчався на факультеті
транспортного машинобудування НТУ «ХПІ». На вибір вишу
та професії вплинула сімейна традиція — батько закінчив
ХПІ за спеціальністю «Конструювання колісних та гусеничних машин», а дід, Григорій Федорович, — кадровий військовий офіцер, танкіст, учасник ВВВ.
Трудовий шлях розпочав у ДП «ХКБМ». Сьогодні обіймає
посаду вченого секретаря. У 2012 р. захистив кандидатську
дисертацію в спеціалізованій вченій раді альма-матер. Бере
участь у випуску спеціалізованого журналу «
Механіка та
машинобудування». З 2015 р. очолює ДЕК кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин
імені О. О. Морозова.
Разом із дружиною, Ольгою Ігорівною, — випускницею
факультету інформатики та управління НТУ «ХПІ», виховує
доньку Віру (2012 р. н.) та сина Єгора (2013 р. н.).

H

e was born on July 08, 1978 in Kharkiv. His father Stanislav Hryhorovych and his mother, Olha Ivanivna have
majors in engineering, now they are retired.
During 1995–2001, he studied at the Faculty of Transport
Machine Engineering of NTU «KhPI». The choice of the university
and profession was influenced by the family tradition — his father
graduated from KhPI in the specialty «Construction of wheeled
and tracked vehicles», and his grandfather, Hryhorii Fedorovych
is a lifetime military man, armor crewman, participant of the GPW.
He began his working experience in SE «KhMDB». Today he
holds the post of the academic secretary. In 2012, he passed his
PhD degree in the Specialized board of studies of the Alma Mater.
He is involved in the production of specialized magazine «Mechanics and Machine Engineering». Since 2015, he is the Head of SEC
of the Department of Information Technology and Systems of
Wheeled and Tracked Vehicles named after O. O. Morozov.
Together with his wife, Olha Ihorivna, a graduate of the Faculty
of informatics and Management of NTU «KhPI», they have been
raising a daughter Vira (born 2012) and a son Yehor (born 2013).
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