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Музей історії НТУ «ХПІ» та Інженерно-фізичний інститут НТУ «ХПІ» (директор – д. т. н.,
професор О. О. Ларін, заступник директора з виховної роботи – к. т. н. В. О. Метельов)
напередодні Міжнародного дня авіації та космонавтики запросили до Центру «Арсенал Ідей
Україна» НТУ «ХПІ» видатних випускників – вчених та працівників підприємств ракетно-
космічної галузі країни. Тут вони зустрілися зі студентами 1–3 курсів Інженерно-фізичного
інституту.
Зустріч відкрив проректор НТУ «ХПІ» професор Ю. І. Зайцев. Студенти переглянули
документальні фільми та ознайомилися з тематичною виставкою, організованою в залі
Центру.
Серед почесних гостей був В. О. Уралов – випускник ХПІ 1957 р., головний конструктор з
проектування ракет стратегічного призначення НВО «ХАРТРОН», лауреат Ленінської та
Державної премій СРСР. Перед студентами виступили: А. І. Кривоносов – випускник ХПІ
1959 р., д. т. н., професор, заступник Генерального конструктора НВО «ХАРТРОН», лауреат
Ленінської премії та Державних премій СРСР і України; О. Я. Макаренко – випускник ХПІ
1967 р., перший випускник кафедри автоматичного керування рухом, яка була відкрита в ХПІ
за ініціативи професора А. В. Дабагяна та підтримки Генерального директора і Головного
конструктора НВО «ХАРТРОН» В. Г. Сергеєва (див. газету «Політехнік» №5 від 14.03 2019
р.), Заслужений винахідник України, керівник сектору НПП «ХАРТРОН-АРКОС».
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Про внесок вчених НТУ «ХПІ» у розвиток ракетно-космічної галузі України, в тому числі на
сучасному етапі, розповів випускник ХПІ 1984 р., завідувач кафедри комп’ютерного
моделювання процесів і систем Інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ», декан інженерно-
фізичного факультету НТУ «ХПІ» у 2006–2015 рр., д. т. н., професор Д. В. Бреславський.
Доповідь, присвячену пам’яті видатної особистості – В. Г. Сергеєва – зробив Ю. А. Кузнєцов,
випускник ХПІ 1973 р., к. т. н., доцент, начальник сектору «ХАРТРОН-АРКОС». Про працю
над книгою «Харьков: космическое восхождение» розповів ветеран космічної галузі України
М. І. Ігнатьєв. Він подарував примірники книги в музей і НТБ НТУ «ХПІ». А випускник ХПІ
1965 р., голова Харківського громадського координаційного комітету «Харків ракетно-
космічний» Г. М. Тупало вручив почесні медалі В. Г. Сергеєва присутнім на зустрічі В. О.
Уралову, А. І. Кривоносову, О. Я. Макаренку, Ю. О. Кузнєцову, Д. В. Бреславському.
На довершення зустрічі студенти охоче взяли участь у тематичному конкурсі, переможці
отримали призи з символікою НТУ «ХПІ».
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