AL M A

M AT E R

©
В
htt ид
p:/ ав
/w ни
ww чи
.lo й ц
go ен
s.b тр
iz. «Л
ua о г
о

сУ

кр
а

їна

».

Народився я 14 вересня 1968 р. у Луганську. У 1985 р. закінчив середню
школу № 25 і вступив до Луганського машинобудівного інституту. Упро*
довж 1985–1987 рр., а згодом — у 1989–1992 рр. (1987–1989 рр. — служба
в лавах Радянської армії) навчався на механічному факультеті цього вузу,
після закінчення якого здобув кваліфікацію інженера*механіка за
спеціальністю «Технологія машинобудування». У роки мого навчання
машинобудівний інститут мав великий авторитет серед вищих навчальних
закладів. Це був не лише навчально*науковий, а й культурний, спортивний
центр. Уся молодь у місті знала, що все найцікавіше відбувалося в маши*
нобудівному інституті. Волею долі мені довелося пізнати різнобічну
діяльність нашого інституту, і залишається лише підтвердити: у ньому було
цікаво не лише навчатися, а й жити. На п’ять років, які, на жаль, збігли
швидко й непомітно, інститут став нашим домом. Життя у ньому цілковито
захоплювало, і вільного часу практично не було. Самодіяльність, спортивні
секції, наукові товариства.
Украй рідко переносилися заняття, матеріал лекцій був ущільнений.
Переглядаючи конспекти тих років, навіть дивуєшся, як можна було дати
такий великий обсяг матеріалу. Особливе враження на мене справили
лекції професора Ю. М. Сурніна. Це був великий фахівець, учений, вихо*
ватель. Із ним можна було обговорити різні технічні питання, що виникали.
Усі захоплювалися його інтелігентністю, глибоким знанням літератури,
музики, театру. Ерудит у всіх питаннях, він просто й дохідливо читав
лекції, пов’язуючи матеріал із практикою. Його лекції вирізнялися
методичною бездоганністю й логікою.
Я виконував дипломний проект під керівництвом Олега Григоровича
Ігнатенка. Це була особлива людина високої ерудиції, інженерної грамот*
ності, великих організаторських здібностей. Він для мене є прикладом
всебічно розвиненої особистості.
Інститут прищепив мені навички й уміння самостійно працювати,
мислити логічно й цілеспрямовано. Навчання у вузі давалося легко,
з багатьох предметів отримував заліки автоматично. Щоліта працював
у студентському будівельному загоні. До речі, саме той загін протягом
трьох місяців брав участь у будівництві сучасної бібліотеки університету.
З великою подякою згадую колишнього декана механічного факультету
О. Г. Ігнатенка. З деякими викладачами підтримую стосунки досі.
Упродовж 1997–1998 рр. навчався у магістратурі державного управління
Східноукраїнського державного університету і здобув спеціальність
магістра державного управління.
Свою трудову діяльність розпочав у 1989 р. вантажником зовнішньої
кооперації Луганського автоскладального заводу. У 1992 р. працював на
посаді начальника відділу постачання та збуту товариства «Союзавто»,
згодом, у 1995–1997 рр. — головою комітету у справах сім’ї та молоді
Жовтневого райвиконкому м. Луганська.
Я — член КПУ із січня 2001 р. Із цього року вся моя діяльність пов’язана
служінню партії та народу.
Я завжди пам’ятатиму свій рідний університет і його путівку в життя,
світле майбутнє нашої країни.
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