Н а ц і о н а л ьн ий те хнічни й у нів е р си те т
« Х а р к і в с ьк ий п о л іте хнічни й інсти ту т»
Челпан Костянтин Федорович (1899–1938)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1924)
Начальник конструкторського бюро
Харківського паровозобудівного заводу (1924—1937)

Chelpan Kostiantyn Fedorovych (1899–1938)
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1924)
Head of the Design Bureau of Kharkiv Locomotive Plant (1924–1937)

Н

ародився 24 травня 1899 р. в с. Чердаклі Маріупольського повіту. В 1924 р. успішно закінчив ХТІ
та отримав направлення на ХПЗ. Працював конструктором, начальником дизельного відділу, головним
конструктором і начальником КБ. У кінці 1920-х рр. стажувався на кращих дизельних підприємствах наукових
установ Німеччини, Швейцарії та Англії.
У 1928 р. Костянтин Федорович очолив конструкторське бюро зі створення дизель-мотора В-2, яке стало
осередком кращих наукових кадрів і центром дизелебудування. У 1931 р. був організатором проведення наукової конференції з дизелебудування у Харкові. В 1935 р. за
створення потужних сучасних конструкцій машин відзначений орденом Леніна з присвоєнням звання головного
конструктора.
У 1937 р. заарештований за участь у грецькій шпигунсько-диверсійній антирадянській організації. 4 лютого
1938 р. розстріляний без суду. В 1956 р. повністю реабілітований.

H

e was born on May 24, 1899 in Cherdakly city,
Mariupol district. In 1924, he successfully graduated from KhTI and obtained employment at Kharkiv
Locomotive Plant. He worked as a designer, Head of the Diesel Department, the chief designer and Head of the Design
Bureau. In the late 1920s, he got training at the best diesel
enterprises of scientific institutions in Germany, Switzerland
and England.
In 1928, Kostiantyn Fedorovych headed the Design
Bureau for the creation of diesel engine V-2, which became
the center of the best scientific teams and the center of diesel
industry. In 1931, he was the organizer of the scientific conference on the diesel industry in Kharkiv. In 1935, for the creation
of a powerful modern machine designs he was awarded the
Order of Lenin with conferment of Chief Designer title.
In 1937, he was arrested for unjust denunciation for participation in the Greek espionage and subversive anti-soviet
organization. On February 4, 1938 he was executed without
trial. In 1956, he was fully rehabilitated.

Черноусенко Олег Іванович (1953–2007)
Випускник факультету автоматики та приладобудування (1978)
Народний депутат України II скликання.
Генерал-майор СБУ

Chernousenko Oleh Ivanovych (1953–2007)

Н

A graduate of the Faculty of Automatics and Instrument-making (1978)
People’s Deputy of Ukraine of II convocation.
Major General of the Security Service of Ukraine

ародився 17 травня 1953 р. у м. Суми. У 1978 р.
із відзнакою закінчив Харківський політехнічний
інститут. У 1980 р. почав службу оперуповноваженим військової контррозвідки. Навчався в аспірантурі
Вищої школи Комітету державної безпеки СРСР у Москві.
Працював заступником начальника Харківського міського відділення Служби безпеки України. Упродовж 1994–
1998 рр. обирався народним депутатом України II скликання, був заступником голови Комітету Верховної Ради
України з національної безпеки й оборони.
О. І. Черноусенко — учасник бойових дій у Боснії та
Герцеговині, Косово. Автор і розробник законів про СБУ,
держохорону. В 1999 р. отримав звання генерал-майора
СБУ, очолював Управління військової розвідки СБУ.
Був радником із безпеки Посольства України в Литві.
У 2001–2003 рр. Олег Іванович керував Управлінням Апарату Ради з національної безпеки й оборони. З 2005 до
2006 р. працював керівником Управління Служби безпеки України в Києві.

H

e was born on May 17, 1953 in Sumy. In 1978, he
graduated with honors from KhPI. In 1980, he began
his service as a police operative of the military counterintelligence. He studied at the postgraduate training prog
ram of the Higher School of Committee for State Security of
the USSR in Moscow. He worked as a Deputy Head of Kharkiv
City Department of the Security Service of Ukraine (SSU). During
1994–1998, he was elected People’s Deputy of Ukraine of the
II convocation and was a Deputy Chairman of the Verkhovna
Rada Committee on National Security and Defence.
O. I. Chernousenko took part in the hostilities in Bosnia and
Herzegovina, Kosovo. He is an author and developer of laws
about SSU and state protection. In 1999, he received the title of
Major General of the SSU. He headed the military intelligence of
the SSU. He was a National Security Advisor of the Embassy of
Ukraine in Lithuania. In 2001–2003, he headed the Department
Management of the Council of National Security and Defense.
From 2005 to 2006, he worked as the Head of the Department
of SSU in Kyiv.
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