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На цьому знімку – студент кафедри автомобіле- і тракторобудування, стипендіат
Президента України Владислав Безкоровайний (ТМ-73а). Цю стипендію цього року йому
присудила Вчена рада нашого університету. Фото зроблено на Мальті у 2012 році, коли
Владислав ще школярем брав участь у Міжнародній конференції, присвяченій екологічній
безпеці, за що вдячний вчительці англійської Світлані Олексіївні.
Ще в дитинстві хлопець цікавився автомобільною технікою, багато років його «другом» був
дідусів «ВАЗ-2106». «Останні два роки у рідній Харківській гімназії №82 поглиблено вивчав
англійську, – розповідає герой цієї публікації. – Ці знання мені стали в нагоді на
Міжнародному науковому форумі на Мальті. На 1 курсі в ХПІ я дуже полюбив вищу
математику, намагався знайти практичне застосування цих знань. Не гаяв часу і на лекціях
та практичних заняттях з «Теоретичної механіки», «Загальної фізики», «Деталей машин»,
«ТММ», вів детальні конспекти та самостійно знаходив потрібну інформацію в різних
наукових джерелах. Згодом до моїх найулюбленіших дисциплін приєдналася і «Опір
матеріалів», яку нам викладав доцент Б. М. Киркач».
Владислав Безкоровайний – учасник багатьох Всеукраїнських студентських олімпіад. З
«Опору матеріалів», наприклад, він зайняв 2 місце у першому етапі та став срібним
призером у другому. За цей успіх хлопець вдячний завідувачу однойменної кафедри
професору В. Л. Хавіну та доценту Б. М. Киркачу, які допомогли хлопцеві як слід
підготуватися до участі в конкурсі. Згодом були перемога у внутрішньовузівському етапі
олімпіади з «Електротехніки» та 5 місце у другому етапі, до участі в якій він готувався під
керівництвом доцента І. В. Полякова. Запам’яталася Владиславу й перемога у першому
етапі олімпіади з «Теорії механізмів та машин» і 3 місце у Всеукраїнському етапі, своєму
успіхові хлопець великою мірою завдячує доценту О. І. Зінченко.
«Обожнюю керувати своїм стареньким авто «ВАЗ-2106», ремонтувати його, – продовжує
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хлопець. – також граю на гітарі, подорожую. У найближчих планах – продовжити участь у
Всеукраїнських олімпіадах, закінчити навчання на військовій кафедрі та вступити до
магістратури, займатися самоосвітою, а тоді вже шукати престижну роботу. До речі, на одній
з олімпіад я познайомився з представником компанії «ПРОГРЕСТЕХ-Україна», яка надає
інжинірингові і консультаційні послуги в галузі авіабудування та технологій аеропортів. Ця
фірма виступала спонсором олімпіади. Мені запропонували пройти співбесіду на посаду
інженера з розрахунків на міцність. Я обов’язково спробую і тут досягти успіху, адже
впевнений у своїх силах та у підтримці Харківського політехнічного!».


