І професія, і покликання
[І. Гаєвий]
#21-22 от 14.11.2008
Вища школа Харківщини – кращі імена
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Щороку відбувається обласний конкурс «Вища школа Харківщини – кращі імена». У його
внутрішньовузівському турі, в номінації «Декан факультету» цього року перше місце посів
декан факультету транспортного машинобудування (ТМ), професор В.В. Єпіфанов.
Віталій Валерійович закінчив наш вуз у 1979 році. Працював на кафедрі «Колісні і гусеничні
машини» інженером НДЧ, асистентом. Під керівництвом завідувача цієї кафедри, відомого
вченого, професора В.П. Аврамова захистив кандидатську дисертацію, був його заступником
з учбово-методичної роботи. Кілька років В.В. Єпіфанов виконував обов’язки заступника
декана ТМ факультету – професора В.К. Бєлова, а у 2000 році був призначений деканом
цього факультету.
Ми поцікавились у Віталія Валерійовича, як він вважає: «Декан – це професія чи
покликання?»
«Декан, – розповідає наш співрозмовник, – це професія, яка потребує різнобічних знань,
навичок, умінь. Дуже важливу роль відіграє і відношення до тебе колективу, який очолюєш, і
колег. Якщо воно добре і між нами органічні стосунки – то розумієш, що займаєш саме своє
місце. Адже ніяка робота не повинна бути тягарем для людини».
У 2000 році серед деканів нашого вузу відбулася зміна поколінь. Ці відповідальні посади
зайняли молоді декани О.П. Лазуренко (Е факультет), О.М. Россоха (ІТ), В.В. Воїнов (ЕМБ),
Д.В. Бреславський (І), В.В. Єпіфанов (ТМ). Вони перейняли багато чого позитивного у своїх
попередників, які були керівниками цих факультетів багато років. «Ректор Л.Л.
Товажнянський, – продовжує Віталій Валерійович, – підібрав справжню команду молодих
деканів. Він нам і допомогав, і підказував, як саме декан має вміти спілкуватися і з колегами,
і зі студентами. Ось, наприклад, завідувачі кафедр. Кожен з цих відомих вчених –
Особистість. Їх заслуга – не лише підготовка спеціалістів, але і своєчасне виконання

великого об’єму наукових – госпдоговірних і бюджетних – розробок. До речі, всі завідувачі
кафедр на нашому факультеті – доктори наук. Цей факт, погодьтесь, зустрінеш не в
кожному вузі!».
На факультеті транспортного машинобудування успішно діють 3 докторські Ради, видаються
потужні наукові збірники, 2 журнали – «Двигуни внутрішнього згоряння» та «Механіка і
машинобудування». Кожного року кафедри двигунів внутрішнього згоряння та автомобіле- і
тракторобудування проводять Міжнародні і Всеукраїнські наукові конференції – всій цій
діяльності сприяє й декан факультету.
Але головне, вважає Віталій Валерійович, це знайти взаєморозуміння зі студентами. Так
сталося, що на ТМ факультеті багато студентів із сімей, рівень достатку яких, м’яко кажучи,
не досить високий, навчаються тут і 14 сиріт. Але, незважаючи на всі побутові проблеми,
вони тягнуться до знань, стараються добре вчитися. І керівництво факультету всіляко їх
підтримує. Багато тут і іногородніх студентів. Вони всі забезпечені місцями у гуртожитку № 9
(район Олексіївки) та у гуртожитку № 14 (факультет військової підготовки). Відзначимо, що
«дев’ятка» вже кілька років поспіль входить у «п’ятірку» переможців конкурсу на кращий
гуртожиток НТУ «ХПІ», і майже вся його адміністрація – випускники ТМ факультету.
Є на ТМ факультеті добра традиція щороку проводити, спільно з ІТ факультетом, спортивні
свята. 16 листопада відбудеться чергове. Як завжди, студенти із задоволенням будуть брати
участь у спортивних змаганнях, показових виступах, вікторинах. А на лавах вболівальників
будуть присутні, як і завжди, представники ректорату.
У декана В.В. Єпіфанова є своя молода, дружна команда. Це його заступники: з учбової
роботи – доцент М.В. Прокопенко, з контрактного навчання – доцент С.М. Воронцов (до речі,
на ТМ факультеті навчаються 250 студентів-контрактників), з наукової роботи – доцент А.В.
Рогов, з виховної роботи – доцент М.Є. Сергієнко, з методичної роботи – професор О.І.
Абляскін, зі спортивно-масової роботи – старший викладач С.Р. Грдзелідзе. Відзначимо, що
протягом останніх років ТМ факультет займає 3 місце у Спартакіаді НТУ «ХПІ».
Пишається факультет транспортного машинобудування і своїми славетними випускниками.
Це і головні конструктори провідних вітчизняних і закордонних НДІ (наприклад, ХКБМ ім.
Морозова), і керівники потужних підприємств (тракторний завод, завод ім. Малишева),
солідних фірм, відомі вчені. Всі вони досягли значних кар’єрних висот, але фундамент для їх
становлення і розвитку був закладений саме в ХПІ.
На жаль, зараз машинобудівна галузь в Україні переживає не найкращі часи. Та все ж
випускники ТМ факультету, як і раніше, затребувані на провідних машинобудівних
підприємствах нашої країни, з задоволенням запрошують їх працювати і до метрополітена, і
до фірм з продажу та ремонту автомобілів. Ринкові відносини вимагають від викладачів
кафедр ТМ факультету, середній вік яких нижчий за середній по університету, готувати
спеціалістів, так би мовити, широкого профілю.
4 роки тому на факультеті були відкриті нові спеціальності «Автомобілі і автомобільне
господарство» та «Інформаційні технології проектування». Конкурс на них із самого початку
був високий, а це значить, що значно зріс прийом студентів до ТМ факультету...
Безумовно, досягнень у Віталія Валерійовича багато, у тому числі і професійних, але одне з

головних – це його дружна родина. З дружиною Марією Юріївною – зараз лікаремтерапевтом – вони познайомилися в радгоспі, де молодий викладач Віталій Єпіфанов був зі
студентами на зборі врожаю, а Марія, студентка медичного вузу, проходила практику. Дочка
Єпіфанових – Наталя – закінчила філологічний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна і зараз
працює викладачем на кафедрі української, російської мов та прикладної лінгвістики НТУ
«ХПІ». Брат В.В. Єпіфанова – Сергій Валерійович – відомий в Україні вчений, він – доктор
технічних наук, професор, завідує кафедрою двигунів літальних апаратів Національного
аерокосмічного університету ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Обидва
брати – майстри спорту СРСР з туризму. Разом вони не один рік займались велотуризмом,
побували майже в усіх куточках Радянського Союзу (Далекий Схід, Алтай, Кавказ, Карпати).
Зараз, каже В.В. Єпіфанов, на жаль, немає можливості ще раз побачити ці красиві,
мальовничі місця. Бракує часу, задоволення це стало не з дешевих, складніше також
виїздити за кордон, в ту ж Росію, наприклад...
Перемога – це завжди радість, приємні почуття. Для Віталія Валерійовича Єпіфанова це
визнання не лише його таланту керівника, а й чудових людських якостей. Ми бажаємо
деканові ТМ факультету нових звершень!
І. Гаєвий
Вітають студенти!
Голова Студентської ради гуртожитку № 9 Андрій Дробенко (ТМ-43б): «Наш декан – і сам
великий шанувальник спорту, і пропагує серед студентів здоровий спосіб життя. Він завжди
бере активну участь в організації спортивних свят ТМ і ІТ факультетами, допомогає нам
оновлювати матеріальну базу спортзалу гуртожитку, за підтримки деканату ми також
проводимо конкурс на кращу кімнату в гуртожитку».
Магістрант групи ТМ-23а Антон Сергієнко, переможець конкурсу бакалаврських проектів НТУ
«ХПІ» (2007 р.), дипломант виставки «Освіта та кар’єра» (Київ 2006 р.), призер II туру
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні
засоби» (Київ 2008 р.), автор 8 статей і патенту РФ:
«Декан нашого факультету В.В. Єпіфанов і завідувач кафедри автомобіле- і
тракторобудування, професор В.Б. Самородов постійно приділяють велику увагу участі
студентів факультету у конференціях, у науково-дослідницькій праці. За їх підтримки
студенти публікують свої наукові статті у ВАКівському журналі «Транспортне
машинобудування», який відомий не тільки в Україні, але і за її межами.
З кожним роком зростає кількість студентів ТМ факультету – учасників міжнародних науковотехнічних конференцій (Севастополь, Київ, Кременчук, Запоріжжя та ін.). Вже стала доброю
традицією участь усіх магістрів і студентів, що займаються науковими дослідженнями, у
щорічній конференції магістрів НТУ «ХПІ», за організацію якої ми вдячні ректорату, науководослідній частині університету і Раді молодих вчених.
Творча і ділова атмосфера на факультеті, на кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування»
дозволяє нам займати призові місця на олімпіадах з навчальних дисциплін та у конкурсах,
отримувати нагороди, постійно підвищувати свій рівень підготовки і з упевненістю дивитися у
майбутнє!».

