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4 червня виповнилося 60 років доцентові кафедри інженерної електрофізики, кандидатові
технічних наук Володимиру Васильовичу Лєдєнєву.
Із 1972 року після закінчення з відзнакою інженерно-фізичного факультету ХПІ і донині він
працює в нашому університеті. За цей час пройшов шлях від інженера НДЛ ТВН і ПС до
доцента кафедри інженерної електрофізики і заступника декана фізико-технічного
факультету (з 1995 року) НТУ «ХПІ». З 1996 року він бере активну участь у профспілковому
русі університету, довгі роки очолюючи профбюро ФТ факультету і працюючи в складі
профкому харківських політехніків.
Багато творчих сил В.В. Лєдєнєв у стінах НТУ «ХПІ» віддав і продовжує віддавати розвиткові
прогресивної імпульсної технології обробки металів тиском сильного імпульсного магнітного
поля. З цього напрямку у 2001 році він успішно захистив кандидатську дисертацію на тему
«Удосконалення розрядного контуру генераторів сильних імпульсних магнітних полів із
узгоджуючим трансформатором». Має близько 50 наукових праць та навчально-методичних
посібників, з яких 10 складають авторські свідоцтва на винаходи, а також нагороди ВДНГ
колишнього СРСР за науково-технічні досягнення в галузі магнітно-імпульсної обробки
струмопровідних матеріалів.
Глибокі електрофізичні знання і життєвий досвід В.В. Лєдєнєв передає нашим студентам,
молодому поколінню інженерів-електрофізиків і науковців рідної кафедри. Під науковим
керівництвом Володимира Васильовича на кафедрі інженерної електрофізики вже багато
років захищаються дипломні роботи бакалаврів і магістрів.
Викладачам і співробітникам кафедри відома його любов до поезії. Нерідко за натхнення і в
щиросердному польоті з вуст Володимира Васильовича виходить і його власна лірика. Тому
йому вдається створювати не тільки ділову атмосферу у своєму деканаті при вирішенні
завдань навчального процесу, а й теплу неформальну обстановку в колі численних друзів і
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товаришів.
Володимир Васильович, творче життя якого цілком пов’язане з нашим харківським
Політехом, завдяки своїм професійним і людським якостям користується заслуженою
повагою колег на кафедрі ІЕФ, у деканаті ФТ факультету, профкомі університету і в
ректораті НТУ «ХПІ».
Поздоровляючи нашого дорогого ювіляра – Володимира Васильовича, бажаємо йому
міцного здоров’я, удачі, нових творчих успіхів у науковій і педагогічній роботі!
Ректорат, профспілкова організація університету, деканат ФТ факультету, співробітники
кафедри ІЕФ.


