
 
Багатьох років творчої праці!
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2 липня 2010 р. виповнюється 60 років завідувачу кафедри «Інформаційно-вимірювальні
технології і системи», д. т. н., академіку Української технологічної академії, професору
Сергію Івановичу Кондрашову. В НТУ «ХПІ» його знають як людину енергійну, завзяту,
доброзичливу і привітну, високого професіонала своєї справи.
За час навчання на кафедрі електровимірювальної техніки він встиг попрацювати
профоргом, старостою групи, головою навчально-виховної комісії курсу, був бійцем
будівельного загону «Надим-72».
Закінчивши у 1972 р. з відзнакою навчання, Сергій Іванович очолює у 1973–1975 рр.
найбільшу в інституті комсомольську організацію АП ф-ту. Навчаючись у 1975–1978 рр. в
аспірантурі, Сергій Іванович зранку до ночі працює на кафедрі – проводить заняття зі
студентами, керує дипломним проектуванням, створює нову учбову лабораторію
інформаційно-вимірювальних систем, проводить експерименти.
Наполеглива праця завершилась своєчасним захистом кандидатської дисертації 12 квітня
1979 р. Уміння згуртувати людей, відповідальність за доручену справу – ці риси найбільш
характерні для молодого науковця, викладача кафедри ВІТ. Кафедра доручає йому
створення першої учбової мікропроцесорної лабораторії на базі МікроДАТ. Вона з’явилася у
1985 році і демонструвалась на ВДНГ СРСР, де одержала нагороду. З 1980 до 2000 р.
доцент кафедри ВІТ С.І. Кондрашов виконував обов’язки заступника проректора з наукової
роботи. Вперше під його керівництвом були організовані метрологічна служба, служба
стандартизації, служба збору відходів дорогоцінних металів. Служба метрології і
стандартизації була базовою службою Міністерства освіти і науки України.
У 2001 році С.І. Кондрашов очолив кафедру ІВТ. Це були складні роки, але Сергій Іванович
активно взявся за оновлення лабораторій кафедри, за пожвавлення науково-методичної

ListArticles.asp?id=137


діяльності. Його завзяття, організаторські здібності згуртували не тільки колектив кафедри, а
і студентів. Було створено два будівельних загони студентів, які під керівництвом
викладачів, у період канікул, за 2001–2010 рр. відремонтували всі навчальні аудиторії,
коридор кафедри. Були повністю оновлені наочні матеріали, створені нові тематичні стенди.
Кафедра ІВТС зайняла друге місце з видання навчальної літератури. В 2004 р. Сергій
Іванович успішно захистив докторську дисертацію, а в 2005-му йому присвоєно звання
професора. З 2001 р. С.І. Кондрашов член науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка». У 2004 р. на кафедрі
відкрита нова спеціальність «Інформаційно-вимірювальні системи», у 2010 р. успішно
завершено акредитацію спеціалістів і ліцензування магістрів з цієї спеціальності, проведене
засідання НМК у Харкові.
Професор С.І. Кондрашов – член двох докторських і однієї кандидатської Рад ВАК із захисту
дисертаційних робіт. Він підготував одного доктора і 5 кандидатів технічних наук, є автором
більш як 300 наукових праць, у тому числі одного підручника з грифом МОН України та
понад 10 навчальних посібників, однієї монографії, з його ініціативи відкрито дві філії
кафедри на підприємствах.
Під керівництвом професора С.І. Кондрашова кафедра ІВТС готується гідно зустріти 125-
річчя НТУ «ХПІ» і 50-річчя утворення кафедри ІВТС (2011 р.).
Колектив кафедри ІВТС і студенти вітають Сергія Івановича Кондрашова з 60-річчям,
бажають йому щастя, здоров’я, творчих успіхів у розвитку рідної кафедри!


