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Шановні викладачі, співробітники  та студенти!
В житті кожного з нас є визначні дати. У 

колективу кафедри електричного транспорту у ці дні 
славна дата – 75-річний ювілей заснування кафедри. 
75 років це й не багато у порівнянні з всесвітом, але й 
не мало у порівнянні з життям людей. За цей період 
кафедра змогла вижити в дуже скрутні періоди і досягти 
визначних успіхів у своїй нелегкій, але потрібній всім 
роботі, ставши  сучасною випусковою кафедрою у 
складі Академії. Це свідчить про кропітку, талановиту 
та самовіддану роботу професорсько-викладацького 
складу, яку очолює професор Далека В.Х. Колектив 
кафедри  у цей нелегкий час зміг не тільки зберегти 
випуск спеціалістів для міського електротранспорту, 
але  й відкрити нові спеціальності, такі необхідні для 
житлово-комунального господарства.

Щиро вітаючи Вас із 75-річним ювілеєм, 
Міністерство  з питань житлово-комунального 
господарства України бажає не зупинятися на 
досягнутому та покращувати підготовку випускників на 
благо України. 

Щастя, здоров’я, взаєморозуміння  Вам і Вашим 
родинам.

Начальник відділу міського електротранспорту 
Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України В.В. Вірченко

Від імені колективу факультету поздоровляю 
кафедру електричного транспорту  з 75-річним ювілеєм. 

Це славна дата не тільки в історії кафедри, 
колективу факультету, але і в житті академії.

Ювілею присвячена міжнародна  науково-
практична конференція «Сталий розвиток міст. 
Електричний транспорт – перспективи розвитку 
та кадрове забезпечення», яку проводить академія 
1-3 жовтня за підтримкою Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України, Української 
корпорації підприємств електричного транспорту 
«Укрелектротранс», Головного управління освіти 
харківської обласної державної адміністрації, 
Харківського обласного науково-технічного товариства 
комунального господарства і побутового обслуговування, 
Московського енергетичного інституту (технічний 
університет), Харківської національної академії 
міського господарства. На конференцію запрошені 
представники підприємств транспорту, міністерств 
житлово-комунального господарства, Вузів України, 
Росії, Молдавії, Чехії.   

Починаючи з витоків кафедри, слід зазначити, 
що за цей період підготовлено  близько 10000 
електромеханіків. Серед випускників різних 
років провідні фахівці і заслужені працівники 
транспорту, житлово-комунального господарства: 
Веклич Володимир Пилипович  - перший доктор з 
технічних наук серед електротранспортників України; 
Щербина Геннадій Павлович – кандидат технічних 
наук,  заслужений працівник сфери послуг України; 
Савченко Іван Андрійович – заслужений працівник 
транспорту України; Бейкул Станіслав Петрович – 
заслужений працівник транспорту України; Бєлов Юрій 
Анатолійович – відомий інженер конструктор, активний 
раціоналізатор. 

З 2007 року кафедра збільшила число 
спеціальностей підготовки фахівців. Так, окрім 
традиційної спеціальності - електричний транспорт, 
кафедра дістала можливість готувати по двох новим: 
електричні системи автоматизації і електропривод,  
електротехнічні системи і комплекси транспортних 
засобів. Це дало можливість розширити коло інтересів 
кафедри у сфері підготовки фахівців для комунального 
господарства України. 

Хочеться виразити глибоку вдячність і подяку  
колективу та ветеранам  за працю на благо кафедри, 
факультету і академії і побажати здоров’я, нових творчих 
ідей в підготовці кваліфікованих фахівців для житлово-
комунального господарства України.   

Декан факультету електричного транспорту, 
професор В.Ф. Харченко 

В дні ювілею кафедри електричного транспорту з 
великим хвилюванням та вдячності історії оцінюються 
усі 75 років творчої праці колективу. 

Завжди робота кафедри була спрямована на 
забезпечення підприємств міського електротранспорту, 
наукових та проектних установ, навчальних закладів 
кваліфікованими спеціалістами.  

Ми раді, що майже на кожному 
електротранспортному підприємстві України трудяться 
наші випускники на відповідальних посадах від майстрів 
до керівників найвищих рівнів і своєю нелегкою працею 
забезпечують безаварійну роботу міського  громадського 
електричного транспорту, який,  наприклад, тільки  
на Україні,  щорічно  перевозить близько половини 
населення.

Сьогодні в нелегкі для працівників 
електротранспорту дні з великими проблемами 
функціонування підприємств, що є і проблемами для 
нас, кафедра електричного транспорту вважає за головне 
вирішувати завдання подальшого розвитку галузі, 
примноження її традицій.

75-річний ювілей кафедри дає нагоду висловити 
вдячність випускникам усіх років за їх невтомний труд, 
керівництву Академії, колективу кафедри і студентам за 
сумлінну працю для примноження успіхів і слави нашого 
навчального закладу, розквіту електротранспортної 
галузі.

Бажаю усім успіхів, добробуту, здоров’я та 
особистого щастя.

Завідувач кафедри   електротранспорту
В.Х. Далека
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Сьогодні кафедрі електричного 
транспорту Харківської національної  
академії міського господарства 
виповнюється 75 років  Майже  60 
років кафедра була єдиною в Україні 
з підготовки кваліфікованих кадрів 
для однієї з найважливіших галузей 
забезпечення життєдіяльності міст – 
міського електротранспорту.  

Випускники нашого навчального 
закладу, які отримували спеціальну освіту 
на кафедрі міського електротранспорту, а з 
2005 року кафедрі електричного транспорту 
направлялися працювати не лише на 
підприємства України, але й у Російську 
Федерацію, Білорусію, Молдову, країни 
Середньої Азії і Прибалтики, Закавказзя. 
У нас навчалися також студенти з Румунії, 
Польщі, В’єтнаму, Афганістану, Монголії 
та Китаю.

Без перебільшення можна 
сказати, що практично на кожному 
електротранспортному підприємстві 
України трудяться наші випускники. 
Вони  обіймають відповідальні посади 
від майстрів до керівників найвищих 
рівнів і своєю нелегкою працею 
забезпечують безаварійну роботу міського  
громадського електричного транспорту, 
який,  наприклад, тільки  на Україні,  
щорічно  перевозить майже три мільярди  
пасажирів.

Викладання навчальних дисциплін 
за профілем кафедри в нашому 
навчальному закладі було розпочато 
понад 85 років тому, коли ще  в 1923 році 
працівником Міністерства, а в подальшому 
першим завідувачем кафедри  Поповим 
Василем Гавриловичем читався курс для 
студентів економічних спеціальностей 
„Міський трамвай”. 

 Становлення кафедри та її перші 
кроки міцно пов’язані з прізвищем 
першого завідувача – доцента Василя 
Гавриловича Попова.  Подальше 
формування колективу, розвиток 
навчальної бази, удосконалення змісту 
навчання проводилися під безпосереднім 
керівництвом завідувачів кафедри доцентів 
Є.М.Омельченка, Е.І. Карпушина, 
О.І.Педенко, І.Б.Александрова.

Чимало яскравих сторінок у свій 
час вписали  в більш чим піввікову 
історію кафедри  такі визначні вчені та 
спеціалісти, як професор Е.І. Карпушин, 
доценти П.Г. Кофман, С.С. Блінкін, М.М. 
Васись, А.У. Сизонов, Е.М. Френкель, 
старші викладачі К.М. Тихонравова, Г.Г. 
Шестак. Нині значний вклад в розвиток 
кафедри роблять такі викладачі як доценти 
В.П. Андрійченко, С.М. Єсаулов, І.Л. 
Скуріхін, К.О. Сорока, ст. викладачі В.І. 
Коваленко та  А.М. Сосіпатров.  

Велику виховну роботу студентів та 
підвищення рівня організації навчання 
вели доценти В.М. Пунгін та С.С. 
Терзін, та ведуть доценти А.В. Рябов, 
П.М. Пушков, М.А. Голтв’янський, що 
прийшли на кафедру з великим  досвідом 
підготовки спеціалістів для ракетних 
військ.

Слід відзначити, що на протязі 
багатьох років пліч о пліч з колективом 
кафедри міського  електротранспорту  з  
випуску спеціалістів  для підприємств 
галузі працював і колектив кафедри 
деталей машин під керівництвом  
професора Павла Павловича  Бута. 
Ми вдячні цим людям – спеціалістам і 
керівникам.

Сьогодні у колективі кафедри 
працює біля 30 чоловік, серед яких 
майже  половину складають випускники 
кафедри.

На кафедрі путівку в життя одержали 
майже 9000  фахівців, які  навчались за 
трьома формами: денною, вечірньою, 
заочною. Рівень  підготовки спеціалістів 

КАФЕДРА  ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

підвищувався одночасно з ростом 
професійної майстерності  викладацького 
складу. Випускники  кафедри Ю.В. 
Новиков, В.П. Веклич, Е.І. Карпушин, 
В.Х. Далека захистили дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук. Серед випускників понад 
19 кандидатів технічних наук. На кафедрі 
постійно діє аспірантура де  навчаються  
майбутні викладачі, вчені. 

Ми пишаємося тим, що наші 
випускники очолюють великі транспортні 
підприємства, обіймають посади 
директорів інститутів, управлінь, заводів 
тощо.

Нині Корпорацію 
підприємств електротранспорту 
України очолює  випускник 
кафедри - Почесний професор 
нашої Академії Станіслав Петрович 
Бейкул, а протягом багатьох 
років науково - дослідний та 
конструкторсько – технологічний 
інститут міського господарства 
(м. Київ) очолював теж випускник 
- Почесний професор нашої 
Академії, кандидат технічних наук, 
доцент нашої кафедри Геннадій 
Павлович Щербина.

Наші випускники 
організовують роботу на державному 
рівні. Нині Відділ міського 
електротранспорту Міністерства житлово-
комунального господарства очолює В.В. 
Вірченко, Науково – випробувальний 
центр міського електротранспорту 
Держстандарту України - к.т.н., доцент 
В.Б. Будниченко 

 На протязі багатьох років першими 
керівниками трамвайно – тролейбусних 
підприємств в більшості міст України 
були і є наші випускники. Ми вдячні за 
допомогу Академії нашим випускникам, 
авторитетнішим керівникам  С.П. 
Бейкулу, Г.П. Щербині (м. Київ), 
В.Т. Карпенко, В.М. Капленко, М.В. 
Бойко (м. Дніпропетровськ), С.С. 
Бабкіну (м. Кривий Ріг), О.І. Морозу 
(м. Сімферополь),  А.П. Мельнику (м. 
Донецьк).

Сьогодні наш навчальний заклад 
змінився невпізнанно. Від назви до змісту. 
Інститут  одержав право називатися 
Академією і навчальним закладом IV 
рівня  атестації.  Значно поширилася 
площа усіх приміщень: навчальних 
аудиторій, лабораторій, інших класів. В 
Академії функціонує сучасний спортивній 
зал, в якому проводяться  змагання  
міжнародного  рівня.  Прикрасою можна 
назвати обчислювальний центр, в якому 
наші студенти закріплюють знання щодо 
оволодіння комп’ютерною технікою. 
На кафедрі розпочав  роботу свій 
комп’ютерний клас.

Все це сприяє підготовці фахівців 
з таких складних дисциплін, як технічна 
експлуатація міського електротранспорту, 
електрична тяга, механічне обладнання 
рухомого складу, електричне обладнання 
рухомого складу конструкційні 

матеріали, ремонт рухомого складу 
та ін. Лабораторії кафедри оснащені 
необхідним обладнанням, яке дозволяє 
наочно, з необхідною повнотою вивчати 
техніку. В цьому напрямку кафедрі досить 
щиро допомагають підприємства галузі 
електротранспорту. 

Кафедра підтримує тісний зв’язок 
з випускниками та підприємствами  
електротранспорту. З метою підвищення 
професійної підготовки  спеціалістів 
й скорочення строків їх адаптації на 
виробництві кафедра має філії на 
Харківському комунальному підприємстві 
“Міськелектротранс”, Харківському 
метрополітені, у Київському науково-
дослідному і конструкторсько-
технологічному інституті міського 
господарства, конструкторському бюро 
“Південне”. Крім того, кафедра відкрила 
свої науково-консультаційні центри 
з підготовці фахівців, які вже мають 
спеціальну технічну освіту. Це міста 
Сімферополь,  Донецьк, Маріуполь, 

раніше був Київ. Кількість 
випускників в філіях сягає 150 
– 250 чоловік.

Доцільність відкриття 
навчально-консультаційних 
центрів кафедри і їх 
життєдіяльність на виробництві, 
в наукових, проектних  та 
конструкторських  установах 
підтверджена плином 
часу. Проведення занять 
з використанням сучасної 
виробничої бази при 
безпосередній участі їх спеціалістів 
дає  можливість значно підвищити 
як рівень проведення занять так і 
рівень підготовки фахівців.

Більше 20 років тому, за 
ініціативою викладачів кафедри (тоді 
декана В.Х. Далеки, завідувача кафедри 
Е.І. Карпушина, старшого викладача 
В.Є. Каплунівського) на основі вимог 
галузі в особі Начальника Управління 
міського електротранспорту Міністерства 
житлово-комунального господарства  
Г.П. Щербини вперше в Академії було 

вирішено питання про скорочення 
терміну навчання для студентів, які 
уже мали середню спеціальну освіту. 
Зробити це було не просто так, як 
зміни та доповнення до навчальних 
планів в той час затверджувались в 
Міністерстві вищої освіти СРСР.  

Трохи пізніше почали  
вирішуватись питання безперервності 
навчання,  погодження навчальних 
планів середніми спеціальними 
навчальними  закладами. Вершиною 
досягнень кафедри в той період при 
безпосередній участі та допомозі 
ректорату є  створення першого 
діючого в Академії Навчально-
науково-виробничого комплексу 
“Комунальник”.  Функціонування 
цього комплексу, що був створений 
спільним  наказом Міністерства 
вищої освіти УРСР та Міністерства 
житлово-комунального господарства 
в 1991 році, на протязі багатьох років 
дає можливість Академії, технікумам, 
підприємствам та організаціям 
вирішувати найрізноманітніші питання 
профорієнтаційної роботи,  направлення 
на навчання, вдосконалення змісту 
та методів навчання студентів, їх 
працевлаштування, тематики науково-
дослідних робіт та дипломного 
проектування за  проблемами підприємств, 
підвищення кваліфікації спеціалістів.

Слід відмітити, що першими 
технікумами в складі ННВК 
“Комунальник” були Київський та 
Маріупольський технікуми міського 
електротранспорту. Пізніше вони  
були переіменовані  в Київський 

електротехнічний  і Маріупольський 
електромеханічний технікуми. 
Випускники цих технікумів вперше в 
Академії одержали можливість  за денною 
та заочною формами навчання одержати 
дипломи про вищу освіту відповідно 
за  3,5 та 4,5 роки, тобто із скороченням 
терміну навчання на 1,5 року. Також слід 
відмітити, що значну роботу з створення 
ННВК “Комунальник” провели 
директори цих же технікумів – також 
наші випускники.

В подальшому термін навчання 
для випускників технікумів (молодших 
спеціалістів) за заочною формою навчання 
було скорочено до трьох років, розпочато 
підготовку спеціалістів електромеханіків 
за другою вищою освітою.

Відкриття філій кафедри в різних 
містах та створення ННПК “Комунальник” 
стало основою для організації навчально-
консультаційних пунктів. Перший з 
них було організовано в м. Києві  в 1992 
році на базі електротехнічного технікуму 
і філії кафедри в НДКТІ МГ. Це дало 
можливість, знову вперше, проводити 
заняття з виїздом викладачів  на філії 
кафедри в інші міста України, розширити 
підготовку спеціалістів як по кількості 
студентів так і за територією.

Вирішуються питання підготовки 
спеціалістів і для країн ближнього 
зарубіжжя. Для цього відкрито філію 
кафедри в Придністровському технічному 
університеті (м. Тирасполя), де за угодою 
на протязі 2,5 років студенти з ПМР 
навчаються за денною формою за місцем 
проживання, а потім, також за денною 
формою, продовжують навчання в 
Академії за спеціальністю “Електричний 
транспорт”. Загальний термін навчання  
не перевищує п’яти років.       

Наукова робота  кафедри спрямована 
на розробку наукових основ проектування 
та експлуатації технічних засобів міського 
електротранспорту, тобто на поліпшення 
експлуатаційних, естетичних, ремонтних, 
ресурсозберігаючих та інших якостей 
трамваїв,  тролейбусів і вагонів 
метрополітену. На рахунку вчених  
розробки нормативних документів з 
експлуатації рухомого складу, зокрема 
Правила експлуатації трамвая і 
тролейбуса, галузеві стандарти з безпеки 
руху та енергозбереження. 

За останні роки було відкрито 
нові спеціальності «Електричні системи 
і комплекси транспортних засобів» та 
«Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод», розроблено, 
методичне забезпечено та організовано 
викладання нових навчальних дисциплін 
«Ресурсозбереження  на  транспорті», 
«Організація та управління на  транспорті», 
«Силові перетворювачі автоматизованого 
електроприводу», «Інформаційні 
технології  на транспорті», «Системи 
керування електроприводом». Колектив 
кафедри приймає безпосередню участь в 

виконанні Державних програм з розробки 
та виробництва нового рухомого складу 
трамвая і тролейбуса на підприємствах 
України.

Кафедра електротранспорту 
готується до зустрічі  75-річчя кафедри з 
планами підвищення якості підготовки 
спеціалістів, розширення зв’язків з 
підприємствами галузі для стабілізації 
та подальшого розвитку міського 
електротранспорту.

Завідувач кафедри електротранспорту                     
В.Х. Далека
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ФАКУЛЬТЕТУ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

Профессия наша – негромкая,
народу же трудно без нас;
мы возим старушек с котомками, 
к заводам – трудящийся класс,
врачей, инженеров, учащихся,
спортсменов, артистов порой
и вечно куда-нибудь мчащихся
студентов шумливой гурьбой.

Профессия наша – невидная…
Тогда вспоминают о нас,
когда заявляют с обидою,
что ждали едва ли не час,
что сломан весь график движения,
кондуктор в ответ нам грубит,
на корпусе есть напряжение
и даже тряхнуть норовит.

Профессия  наша прозрачная
(как воздух невидим для глаз),
когда вереницей удачною
вагоны даются  для нас,
когда не гремит и не брякает,
когда не боишься упасть,
и места достаточно всякому,
и всюду успеешь попасть…

профессия наша – нужнейшая,
хотя незаметна порой:
не блещет героикой внешнею,
не давит пустой красотой.
Мы, ГЭТовцы, люди не  гордые,
не лезем толпе напоказ,
но твердо уверены: городу
ни жить, ни работать без нас!

 доцент каф. ЕТ А.В. Рябов

ТУРБУЄМОСЬ ЗА МАЙБУТНЄ

С.М. Есаулов, доцент кафедри ЕТ

В день 75-летнего ЮБИЛЕЯ кафедры, присоединяюсь к поздравлениям всех сотрудников и студентов, 
желаю нашему коллективу много интересных разработок, полезных инженерных технических 
предложений пригодных к немедленному внедрению или перспективному их использованию в самых 
разных областях науки и техники. Касаясь перспектив, хочу отметить, что придерживаясь болонского 
процесса, мы совершенствуем преподавание различных дисциплин, внедряя собственные учебные 
программные продукты, которые ориентированы на домашний компьютер для помощи студентам во 
время учебы и в дальнейшей их профессиональной деятельности. Мы знаем, что современный специалист 
– это, прежде всего, прекрасный пользователь микропроцессорной техники, а наша задача - показать 
возможности этой техники и закрепить право выпускника кафедры гордиться своими знаниями и легко 
использовать их всегда и всюду…  Поздравляю!

М.І. Кісельов, доцент кафедри ЕТ

Кафедра «Электрический транспорт» всегда имела большие спортивные традиции. Принимала  активное 
участие в Спартакиаде «Здоровье». Неоднократно занимала  высокие места. Не случайно из нашей 
кафедры стал заведующим кафедры физвоспитания мастер спорта СССР по борьбе В.М. Клочко. В 
настоящее время продолжает работать спортивный клуб «Вираж» на лыжной базе, участниками которой 
являются преподаватели политехнического университета и нашей Академии, и в частности нашей 
кафедры ЭТ. 
Хочу пожелать кафедре продолжить заниматься спортом, крепкого здоровья, почаще посещать лыжную базу 
и спортзалы Академии.

В.К. Нем, доцент кафедри ЕТ

Последние несколько лет кафедра правильно взяла курс на расширение новых специальностей и 
специализаций, а это требует от коллектива, начиная от лаборанта и до заведующего кафедры, решения 
сложной задачи – создания соответствующей материальной базы на современном техническом уровне.
При сложившемся экономическом положении в стране мы не обойдемся без расширения связей  с 
производством и развития  науки на кафедре. Задачи трудные, но коллективу необходимо приложить все 
усилия для их решения.

К. О. Сорока, доцент кафедри ЕТ

Інформаційні технології – один із визначальних напрямків технічного прогресу. Вони розвиваються 
настільки швидко, що навіть спеціалістам важко відслідковувати всі новини. Їх основа – комп’ютерна 
техніка в наш час стала ведучою галуззю виробництва багатьох країн. Виробництво комп’ютерів досягає 
багато мільйонів у рік. Комп’ютери вже є практично в кожній квартирі.
З появою комп’ютерних мереж змінилися технології багатьох виробництв, сфери обслуговування, навчання. 
Головна їх ознака – об’єднання програмних ресурсів, обладнання та інформації. Кожен користувач 
локальної чи глобальної мережі може використати ці ресурси для вирішення найбільш складних завдань. 
Інформація, що є в будь-якому місці земної кулі, моментально може бути використана кожним фахівцем. 
Без використання можливостей комп’ютерних мереж важко уявити підготовку спеціаліста не тільки в 
майбутньому а навіть в наш час. Входження кафедри в комп’ютерні мережі та вільний доступ до них не 
тільки викладачів але і студентів є вирішальним у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців. 

А.М. Сосіпатров, ст. викладач кафедри ЕТ

В странах Европейского Союза сейчас наблюдается “трамвайный бум”: на качественно новой технической 
основе бурно развивается так называемый легкорельсовый транспорт (ЛРТ) – экологически чистая 
альтернатива неуправляемой автомобилизации с её последствиями в виде заторов и смога. Эти тенденции 
вселяют уверенность в перспективность дела, которому посвящает себя коллектив нашей кафедры, в 
будущую успешность наших сегодняшних студентов. Ведь цивилизованной стране нужен цивилизованный 
городской транспорт с современной инфраструктурой, комфортабельным подвижным составом и, 
конечно,– с высокопрофессиональными, патриотичными и интеллигентными специалистами

М.І. Шпика, доцент кафедри ЕТ

Для підвищення рівня підготовки фахівців необхідно створювати в Академії сучасну лабораторну базу й 
постійно її вдосконалювати. Це дозволить не тільки проводити заняття на сучасному обладнанні, а й 
зацікавити студентів науково-дослідними роботами, підготувати їх до олімпіад, науково-практичних 
конкурсів та конференцій різних рівнів, а в кінцевому рахунку випускати з Академії кваліфікованих 
спеціалістів, які зможуть застосувати свої знання на підприємствах житлово-комунального господарства та 
міському електротранспорті

І.Л. Скуріхін, доцент кафедри ЕТ

Кафедра «Електричний транспорт» працює й на навально-консультаційних центрах інших міст України, 
зокрема в Донецьку, Маріуполі, Сімферополі. Це дозволило тільки в цьому році випустити близько 400 
молодих спеціалістів. Із інших регіонів також надходять пропозиції про створення філій кафедри. Але, на 
мій погляд необхідна розумна достатність, тобто не слід гнатись за кількістю студентів, достатньо в кожній 
філії мати одну-дві групи студентів і найголовніше – удосконалювати навчальний процес і навчально-
матеріальну базу.
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Когда выйду за околицу - 
Шаг широкий придержу.
Даль такая вдруг откроется - 
Я стою и не дышу.

Слобожанщина моя ты ненаглядная,
Украины дочь-красавица нарядная.
Сторона моя привольная, широкая,
Сердцем щедрая, душою хлебосольная.

Здесь девчонку-слобожаночку
повстречал я по весне.
Стала панночкой-приманочкой,
Всех друзей дороже мне.

Сколько тропочек исхожено,
Сколько радостей на дню.
Край родной, тебя не брошу я,
И любовь не подведу.

Слобожанщина моя ты ненаглядная,
Украины дочь-красавица нарядная.
Сторона моя привольная, широкая,
Сердцем щедрая, душою хлебосольная.

Н.А. Голтвянский

ШАНОВНИЙ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ!
В цей знатний для  Вас день – 75-річний ювілей кафедри «Електричного транспорту» прийміть щирі 

поздоровлення з нагоди Вашого 70-річчя і слова теплої вдячності і поваги.
Все життя Ви пов’язані з міським електричним транспортом, пройшовши шлях від інженера служби 

рухомого складу до начальника головного управління міського електротранспорту. Міністерства житлово-
комунального господарства України, директора науково-дослідного інституту міського господарства.

Цілеспрямованість, творча воля і здатність до творчості дозволили Вам захистити дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та стати заслуженим професором кафедри електричного 
транспорту Академії.

Вагомий вклад Ви внесли в підготовку висококваліфікованих спеціалістів міського електричного 
транспорту, починаючи від побудови навчального технічного корпуса Академії до видачі путівки в життя 
студентів, будучі головою державної екзаменаційної комісії.

Життєвий досвід, працелюбство, висока вимогливість до себе, особиста зразковість у виконанні 
службових обов’язків, чуйність і увага до людей – це якості, які здобули прихильність, глибоку повагу і 
любов усіх тих, хто Вас оточує.

Бажаємо Вам здоров’я, сімейного благополуччя і довгих років життя.

Ректорат Харківської національної академії міського господарства 
Деканат факультету електричного транспорту 

Колектив кафедри електричного транспорту

Я ненавижу эту   
               безысходность,
Когда нет сил и некуда                                     
               идти,
И лишь в душе кричит                 
                    охрипший голос:
«Ты сможешь это поле    
      перейти!»

Я ненавижу врать и лицемерить,
Хотя приходится порой сказать
Слова, в которые легко поверить,
Но ведь за них так трудно отвечать.

Я ненавижу слез сухие реки,
Когда они пекут и жгут глаза.
И все сильней, сильней сжимаю веки,
Умру, если появится слеза.

Пусть лучше в горле ком стоит упрямо,
В висках пусть отдается сердца стук – 
Я все равно пройду по нитке прямо,
И изо рта не донесется звук.

Не признаю людей без твердой воли,
Без чести, совести, желания дойти
До рубежа и доиграть все роли,
Им отведенные на жизненном пути.

Ну а пока все та же безысходность.
Душа пуста – ну хоть шаром кати.
Но все же воля – тот же хриплый голос:
«Ты сможешь все – ты лишь начни идти!»

О.С. Гордиенко

На практическом 
занятии по дисциплине 
“Механическое оборудование 
подвижного состава”.

Преподаватель - доцент 
Коваленко А.В. с группой 
студентов выполняют 
рассчеты элементов 
механического оборудования 
подвижного состава на 
прочность.

На лабораторном занятии по 
дисциплине “Системы управления 
электроприводам”. 

Занятия ведет - доцент 
Н.И.Шпика Студенты изучают 
управление электроприводом и 
учатся выполнять расчет параметров 
и построения тяговых характеристик 
с использованием компьютерных 
технологий.

Студенты 4 го курса на лабораторном практикуме. 


